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Ulrich Zwingli. 

Uit: Zwingli's ‘In Evangelicam Historiam Annotationes’,1539,  

gravure van Hans Asper 
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                         Ulrich Zwingli 

 

 

HERR, nun heb den Wagen selb! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gezang 306 
Psalmen und geystliche Lieder 

Straatsburg 1537/Zürich 1540 

Nüw Gsangbüchle door Ulrich Zwingli 

 

Heer, stuur zelf het schip der kerk. 
Sterk is wind en tegenstroom 

En dat vindt de vijand schoon, 

Die spot 

Met U en Uw gebod. 

God, houd zelf uw naam in eer. 

Weer met macht de wolf die snood 

In de nacht Uw schapen doodt. 
Vergaar 

Uw kudde bij elkaar. 

Help, dat hoogmoed ons niet scheidt. 

Leid ons naar elkander heen, 

ons waar en maak ons één: 

Dan stijgt 
Een lied dat nooit meer zwijgt. 
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                               Fraumünster in Zürich ten tijde van Zwingli 

 

 

 

Verdrinking van Felix Manz in de rivier de Limmat te Zürich op 5 januari 1527. Gekleurde pentekning 

van omstreeks 1600 door Heinrich Thomann, uit het nawoord in de Chroniek van Bullinger. 
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Het ontstaan van het 

Anabaptisme (Wederdopers) 

in Zwitserland 

aar bij een geestelijke of godsdienstige beweging het begin ligt, is vaak moeilijk te zeg-

gen. Er zijn de grote vernieuwers, maar er zijn ook de voorlopers. In 1517 begint Luther 
de Kerkhervorming, staat in de schoolboekjes. Maar vóór hem was er al sinds eeuwen 

het verzet tegen de leeropvatting en de praktijken van de Roomse Kerk. Deze `ketterij' is wreed ver-

volgd, en diep trekken Kartharen, Albigenzen, Waldenzen, Hussieten en zoveel anderen hun voor in 

het veld der historie. Maar dan komt Luther, die er in het begin allerminst aan dacht een nieuwe kerk 
naast of in plaats van die van Rome te stichten, maar én door steeds klaarder inzicht in het Evangelie, 

wat hij als een genadegave van God heeft aanvaard, én door een onhandige houding van Rome, dat, 

zichzelf overschattend, meende het nieuwe verzet evengoed de baas te kunnen worden als de mid-
deleeuwse stromingen, verrassend snel zulk een grote aanhang heeft gekregen, dat op vele plaatsen 

in Duitsland, maar ook ver daarbuiten, de Hervorming doorbrak. 

 
In de Zwitserse stad Zürich trad Ulrich Zwingli als Hervormer op. In vele opzichten verschilde hij 

van Luther. Hij heeft niet, als Luther, een hevige innerlijke strijd gekend om tot geloofsleven te ko-

men; hij is niet zo diep in de Bijbel doorgedrongen als Luther. Hij heeft de heerlijke, bevrijdende 

kracht van de genade Gods als de enige mogelijkheid van 's mensen behoud niet zo ootmoedig en zo 
blijde verstaan als de grote Hervormer van Wittenberg. Zwingli was en bleef meer een humanist. 

Toen hij in 1519 pastoor werd aan de Domkerk in Zürich, begon hij de hervormingsstrijd tegen al-

lerlei maatschappelijke en kerkelijke misbruiken. Hij kreeg daarbij spoedig veel aanhang en in 1523 
werd de strijd met de Rooms-Katholieken beslist. De velen, die in Zürich op Zwingli's hand waren, 

verwachtten van hem een hervorming van eredienst en ceremoniën in de kerk, zowel als van het 

maatschappelijk leven, naar het patroon van het Evangelie. Op het zogenaamde tweede dispuut, ten 

Raadhuize gehouden 26 tot 29 Oktober 1523, liet Zwingli aan de Raad over, het tijdstip te bepalen, 
waarop de Mis zou worden afgeschaft (dit gebeurde pas met Pasen 1525). Dat Zwingli hierbij de 

principiële beslissingen over de Kerk aan de wereldlijke macht overliet en het Evangelie met behulp 

van de overheid in het zadel was geholpen, stelde vele hervormingsgezinden teleur. Teleurgesteld 
was vooral Conrad Grebel. Deze Zürichse patriciërszoon, die aan de universiteiten van Bazel, Wee-

nen en Parijs gestudeerd had en begin 1522 tot bekering was gekomen, was Zwingli's lekenapostel 

voor de doorbraak van het Evangelie in Zürich geworden. Zwingli had een goede dunk van Grebel 
en Grebel had veel van Zwingli verwacht. Nu werd hij teleurgesteld. Vanaf Oktober 1523 gaan Gre-

bel's en Zwingli's wegen uiteen; Zwingli had gekozen voor het beginsel der Staatskerk. 

 

Van drie kanten was aan Zwingli en Leo Juda, zijn collega en mede-reformator, een concreet her-
vormingsprogramma voorgelegd, namelijk door Simon Stumff, Felix Manz en Grebel. Hun voorstel-

len stonden geheel los van elkaar, maar hadden een opmerkelijke overeenkomst: alle drie wensten 

een volledige breuk met de oude Kerk. Er moest een gemeente van gelovigen worden opgericht, 
tienden en rechten moesten worden afgeschaft, de predikers moesten onderhouden worden door 

vrijwillige gaven der gelovigen, op misdadigers en zondaars moest de evangelische tucht worden 

toegepast.  
 

W 
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 Zürich in het jaar 1545, naar een houtsnede  uit het ‘Froschauer'schen Offizin’ 

 

Gedeelte van de oude binnen-

stad van Zürich met de  

Grossmünster volgens het 

stadsplan uit 1576 van Jonas 

Murer. 

De Grossmünster beheerst de 

aanblik van het centrum van 

Zürich, de bakermat van de 

doperse beweging. Op de 
voorgrond de rivier de Lim-

mat,  met de plaats waar 

Felix Manz door verdrinking 

ter dood werd gebracht. 
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Zürich in 1650, rechts de Grossmünster Domkerk waarin Zwingli predikte. De bouw van de kerk 

begon rond 1100. In de jaren 1487-1490 werden de beide torens voorzien van zogenaamde helmspit-

zen. In 1763 werd een toren door de bliksem getroffen en de andere spits werd in 1770 afgebroken. In 

1783 en 1787 hebben de torens de huidige  octagonale kappen van hout gedekt  met koper gekregen. 

Er moest op waarachtige heiliging worden aangedrongen. De nieuwe gemeente moest dan een ware 
Christelijke overheid aanstellen in plaats der tegenwoordige, die werelds was. Van deze voorstellen 

wilde Zwingli niets weten en Grebel schrijft aan zijn zwager Vadianus in St. Gallen (15 december 

1523): “Gods Woord is hier onder de voet gelopen. Wie denkt, gelooft of zegt, dat Zwingli zijn 
plicht doet als herder, denkt, gelooft en zegt goddeloze dingen”. Kort daarop werd Stumff uit Zürich 

verbannen. 

 
Degenen, die ontevreden waren over de geringe vordering van het Evangelie en evenals Grebel te-

leurgesteld over Zwingli's beslissing, de zaak aan de Raad over te laten, sloten zich nu onderling 

aaneen. Geregeld kwam een aantal hunner samen in het huis van de moeder van Felix Manz; het 

waren minder dan twintig mannen: twee geleerden, Grebel en Manz, een pastoor (Hans Brötli), een 
boekverkoper (Andreas Castelberger), twee bakkers, een goudsmid en een metselaar. Grebel was de 

leider. Hij legde het Nieuwe Testament uit. In de zomer van 1524 zochten zij contact met gelijkge-

zinden elders: zij schreven aan Carlstadt en Thomas Müntzer, ook aan Luther. Carlstadt, die in 1521 
in Wittenberg had ondernomen, wat Grebel voor Zürich wenste, namelijk een radicale reformatie, 

zond boeken en bezocht Zürich eind Oktober 1524. Doch er kwam geen vruchtbaar contact tot stand. 

Van Müntzer hadden Grebel en de zijnen een tweetal boeken ontvangen en met grote instemming 

gelezen, en daarop schreef men aan hem (de brief is echter niet overgekomen). Kort daarop verna-
men Grebel c.s. met schrik, dat Müntzer geweld predikte. 

 

 
In de zomer van 1524 kwam de kwestie van de doop op. Zwingli had aanvankelijk niet veel voor de 

kinderdoop gevoeld: “Uiterlijke ceremoniën kunnen het geloof der kinderen niet versterken, want zij 

kunnen nog niet geloven”, had hij geschreven. De hervormer Oecolampadius in Bazel dacht er vrij-
wel evenzo over; er waren in Bazel, Straatsburg en elders in 1524 vele ongedoopte kinderen. Wij 
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Zürich in de 18e eeuw 

kunnen dus vaststellen dat het 

probleem van de kinderdoop niet 
specifiek Zürichs of Anabaptistisch 

is. Grebel zelf had er tot dan toe 

niet veel aandacht aan besteed; zijn 

oudste kinderen waren onge-
twijfeld gedoopt. 

 

Het was niet Grebel, maar de 
pastoor van Wyttikon, Wilhelm 

Reublin, die het eerst tegen de 

kinderdoop predikte (zomer 1524). 
Toen tengevolge daarvan vele 

ouders hun kinderen ongedoopt 

lieten en de Raad van Zürich op het 

dopen aandrong, zeiden zij, dat zij 
bereid waren hun kinderen te laten 

dopen, als zij tot de noodzakelijkheid daartoe uit de Schrift konden overtuigd worden. De predikan-

ten van Zürich hadden daarop een discussie met de ouders, maar blijkbaar zonder succes. In de 
herfst van 1524 wijzigden zich ook Grebels inzichten over de doop. 

Zwingli ging meer en meer denken in de richting van een volkskerk. De spanningen tussen hem en 

de `Bibelschulen' werden groter. Hij schold tegen hen vanaf de kansel en beschuldigde hen van op-

roer. 
Felix Manz schreef daarop zijn Protestation und Schutzschrift aan de Raad van Zürich, waarin hij de 

beschuldiging van oproer afwees. Hij vroeg voor zichzelf en de zijnen eerbied voor de “loutere, blij-

de waarheid (heitere Wahrheit), ons door het Woord geopend” en ruimte voor hun opvatting van de 
doop. 

De tegenstelling spitste zich meer en meer toe op de vraag of de kinderen gedoopt behoorden te 

worden. “De strijd gaat vrijwel geheel over de doop”, schrijft Grebel 28 december 1524 aan Vadia-
nus. 

 

Eindelijk vond op dinsdag 17 januari op bevel en ten overstaan van de Raad een godsdienstgesprek 

plaats over de Doop, waarbij Manz, Grebel en Reublin de voornaamste sprekers waren van de zijde 
der bezwaarden. Zij verwierpen de kinderdoop op evangelische gronden, die Manz al in zijn Prote-

station had ontvouwd, namelijk dat hij op grond van Marcus 16 : 16 onnut en onbijbels was. De 

volgende dag vaardigde de Raad een `mandaat' uit, waarbij de doop der kinderen verplicht werd 
gesteld: men moest de ongedoopt gebleven kinderen binnen acht dagen laten dopen, op straffe van 

verbanning uit de stad. Drie dagen later werden bij een volgend mandaat de `Bibelschulen' gesloten 

en Reublin, Hätzer en Castelberger, die geen burgers van Zürich waren, gesommeerd, de stad binnen 
acht dagen te verlaten. 

 

In grote verontrusting kwam de kring van Grebel en Manz bijeen. Wat moesten zij doen? Zij begre-

pen wel, dat het om veel meer ging dan de kwestie van de kinderdoop alleen. Zij wisten zich voor de 
keus gesteld, of hun gehele oud-christelijke gemeente-ideaal op te geven en terug te keren tot een 

kerk, die staatskerk was en in hun ogen maar relatief verschilde van de Roomse kerk, òf radicaal te 

breken met al het oude en op de nieuw-ingeslagen weg verder te gaan. Wat dit betekende voor men-
sen, die nog maar amper aan de middeleeuwse gezagstraditie ontwassen waren, kunnen wij ons 

nauwelijks indenken. Immers het gold hier, elke autoriteit, elk gezag van boven af, zowel wereldlijk 

als geestelijk, te weerstaan en de kritiekloze onderwerping aan kerk en overheid, die pijler van het 

geestelijk leven in de middeleeuwen, voorgoed prijs te geven. Welnu, dat heeft men gedaan. Men 
heeft de moed, of liever, het geloof gehad om op eigen kompas te varen, tegen de stroom in, en be-

slissingen te nemen, die alleen gedragen werden door de verantwoordelijkheid tegenover Gods 

Woord, zonder verder ook maar met iemand of iets rekening te houden. 
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In deze onzekerheid ontstond de eerste Doopsgezinde gemeente. 

In een oude kroniek lezen wij aldus: “En het is geschied, toen zij samen waren, dat angst hen over-
viel en zij in hunne harten gegrepen werden. Toen zijn zij begonnen hun knieën te buigen voor den 

hogen God in den Hemel en hebben hem aangeroepen als een kenner der harten en gevraagd of Hij 

hun geven wilde, Zijn goddelijke wil te volbrengen. Na het gebed is Jorg (Georg Blaurock) opge-

staan en heeft om Gods wil gevraagd of Conrad Grebel hem wilde dopen met de ware christelijke 
doop op zijn geloof en belijdenis, en toen hij met zulk een bede en begeerte neergeknield was heeft 

Conrad hem gedoopt. Nadat dit gebeurd was, hebben de anderen evenzo van Jorg begeerd, dat hij 

hen dopen zou, hetwelk hij op hun verlangen ook heeft gedaan”. Al de aanwezigen werden door Jorg 
gedoopt. 

 

Hoewel de zekerheid omtrent de juiste datum ontbreekt, mogen wij deze gebeurtenissen met grote 
waarschijnlijkheid stellen op 21 januari 1525. 

Toen is dus de eerste Doopsgezinde gemeente ontstaan. Want het is buiten twijfel of er ontstond hier 

iets geheel nieuws. 

 
In de middeleeuwen mogen er allerlei sekten geweest zijn die op bepaalde punten grote overeen-

komst vertonen met de Doopsgezinden, zoals bijvoorbeeld de Waldenzen, de Doopsgezinden stam-

men niet van deze af. De Doopsgezinde gemeente in 1525 te Zürich ontstaan, is met geen enkele 
kerk, die daarvóór was, te vergelijken. Wil men haar ergens mee vergelijken, dan vergelijke men 

haar met datgene, waarmee die oudste Dopers zelf het vergeleken: de gemeente der Apostelen uit de 

oud-christelijke tijd. Er is hier ook in zoverre een nieuw begin, dat de Doopsgezinde gemeente haar 

aanvang vond in een handeling, niet van een geestelijke, een gewijd persoon, maar van een leek. 
Immers het was Grebel, die de eerste doop bediende. 

 

 

 
Ulrich (Huldrych) Zwingli) met Dr. Johannes Faber in het eerste dispuut van Zürich op 29 januari 1523 in het 

Raadhuis gehouden onder voorzitterschap van burgemeester Markus Röust. 

Litografie van Peter Geissler (1830), Schweizerisches Landesmuseum Zürich. 
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Van het leven dezer eerste gemeente weten we niet zo heel veel af. Wij weten dat men geregeld 

bleef samenkomen en dat het ledental zich snel uitbreidde. Vooral Blaurock was bijzonder actief en 
doopte velen. Zwingli en de Raad aarzelden om in te grijpen. Vanaf de preekstoel schold Zwingli 

hen uit voor wederdopers en dwepers. Van Zwingli is het cynische woord: “Qui iterum mergit, mer-

gatur”, wie wederdoopt, worde gedoopt (verdronken). Op 20 Maart 1525 werd een nieuw gods-

dienstgesprek op het raadhuis gehouden, waarvoor Grebel was teruggekeerd. De twee partijen kwa-
men elkaar niet nader en na het dispuut werden de `Schulen', de samenkomsten der Dopers, die op 

verschillende punten van de stad werden gehouden, verboden, echter zonder dat deze er zich aan 

stoorden. Zo nu en dan werd er wel eens een Doper gebannen of tijdelijk gevangen gezet, maar ver-
der ging de Raad in die eerste tijd niet. Pas 5 Maart 1526 besloot men tot strenger maatregelen: de 

halsstarrigen, die niet tot beter inzichten wilden komen, zouden in de gevangenis geworpen worden, 

veroordeeld om daar bij water en brood hun levenseinde af te wachten. Wie in de gevangenis tot 
inkeer kwam, werd vrijgelaten; indien zo iemand dan naderhand weer aan de samenkomsten der 

gemeente zou deelnemen, dan zou hij - zo luidde de verordening - verdronken worden. 

 

Door de vele strijd en zware kerkerstraffen had de gezondheid van Grebel zwaar geleden. In de zo-
mer van het jaar 1526 stierf hij in Maienfeld aan de pest. 

 

Maar toch aarzelde de Raad en ook Zwingli, om degenen, die van de officiële staatskerk afweken, 
met de dood te straffen. Aanvankelijk heeft men dezulken, die naar het placcaat met de verdrin-

kingsdood gestraft behoorden te worden, door de beul uit de stad doen jagen. Doch eindelijk heeft de 

Raad de weg der geloofsvervolging toch tot dit gruwelijk einde bewandeld. Felix Manz is het eerste 

slachtoffer geweest. Hij, de patriciërszoon, was één der leidende figuren in de gemeente der `Wie-
dertäufer', gelijk men hen noemde. Manz heeft niet alleen in de stad Zürich gepreekt, maar ook 

daarbuiten; enkele malen werd hij gevangen genomen en steeds weer vrijgelaten, totdat hij op 13 

December 1526 weer gevangen raakte. Ditmaal kwam hij niet weer los; op 5 Januari daaraanvolgend 
werd het doodvonnis over hem geveld: veroordeeld om verdronken te worden, omdat hij tegen de 

christelijke orde en het gebruik in, zich met de wederdoop heeft ingelaten, deze aangenomen, andere 

mensen onderwezen en een echte hoofdpersoon van deze dingen is geweest. 
Geboeid werd hij uit de gevangenis naar het schip aan de kade gebracht. Toen hij tussen de winkel-

kramen werd doorgeleid, prees hij God met luider stemme en betuigde, dat hij sterven ging om der 

wille van de waarheid. 's Middags om drie uur werd hij in de rivier de Limmat verdronken. Zo stierf 

hij als martelaar, de eerste in Zürich. Reeds was Eberli Bolt, 29 Mei 1525 te Schwyz verbrand, hem 
voorgegaan. 

 

Ook Blaurock moest na zijn gevangenneming op 3 December 1526 zwaar lijden ondergaan. Hij 
werd veroordeeld de stad Zürich te verlaten en moest zweren, daarin niet meer terug te komen. Nog 

op dezelfde dag dat Manz werd verdronken werd deze straf voltrokken. Daarmee kwam aan zijn 

werk in Zürich een eind. Hij verbleef korte tijd in Biel en Bern en ging tenslotte naar Chur. Spoedig 
verliet hij voor altijd de Zwitserse bodem en ging naar Tirol, waar hij in gezelschap van de tiroler 

Hans Langenegger rondtrok naar Klausen en nieuwe gemeenten stichtte. In Augustus 1529 werden 

de twee gevangen genomen en in het slot Guffidaun in de kerker geworpen. Zij werden gruwelijk 

gefolterd en op 6 September 1529 op de brandstapel verbrand. 
 

Georg Blaurock, door het volk ook de `sterke Jorg' genoemd, behoort tot de edelste martelaren van 

de doopsgezinde gemeenten. 
 

Het is moeilijk, bij de schaarsheid van berichten, zich een goede voorstelling te maken van het ge-

loof en leven dezer eerste gemeente. Zij vormde een kring van radicale bijbellezers. Het was de ge-

hoorzaamheid aan de Schrift (Marcus 16 : 16; Handelingen 8 : 37), die hun de kinderdoop deed af-
wijzen. Het was eveneens in overeenstemming met de Bijbel (Mattheus 5 : 33 - 37; Jacobus 5 : 12), 

dat zij de eed voor ongeoorloofd hielden. Men kan opmerken, dat zij aan het Nieuwe Testament 

meer waarde hechtten dan aan het Oude, gelijk ook later Menno Simons en de Nederlandse Doops-
gezinden zouden doen, en dat zij een voorkeur hadden voor de Bergrede.  
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Felix Manz.  

Omdat er geen originele portretten zijn van Manz, Blaurock en Grebel, heeft men deze in Amerika laten 

schilderen aan de hand van allerlei gegevens over uiterlijk, karakter, stand, etc. 
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Georg Blaurock 
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Conrad Grebel 
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Hun ethiek was evangelisch: zij legden nadruk op de naastenliefde als de bij uitstek christelijke 

deugd. Dit bracht mee, dat zij niet mochten doden of enig geweld plegen, weshalve zij ook geen 
overheidsambt wilden bekleden. Reeds in zijn brief aan Müntzer van 5 September 1524 had Grebel 

geschreven “dat men het Evangelie en zijn aanhangers, noch ook zichzelf niet met het zwaard moet 

beschermen, gelijk gij denkt en doet”, omdat “rechtgelovige Christenen zijn als schapen onder de 

wolven, die in angst en nood, ellende en vervolging, lijden en sterven, gedoopt worden; zij gebrui-
ken geen wereldlijk zwaard, of oorlog, want bij hen heeft het doden afgedaan”. Dit consequente 

biblicisme bepaalde ook hun inzichten en de inrichting van de gemeente. Van bepaalde ambten in de 

gemeente wilden zij niet weten: er is geen onderscheid tussen leek en priester of predikant. Allen 
zijn priesters. 

 

De toetreding tot de gemeente moest zuiver en vrijwillig zijn. Op deze vrijwillige toetreding legde 
men grote nadruk. Het is een verwijt tegenover `de Kerk', dat deze de mensen geen vrijheid laat. 

Men lijft door de kinderdoop de mensen onvrijwillig in het kerkelijk verband in, en deze onvrijheid 

heeft tot gevolg, dat de kerk onherroepelijk tot een machtsinstituut wordt, wat er weer toe leidt, dat 

zij zich, met hulp van de wereldlijke macht, wil handhaven. Het woord van Grebel aan Thomas 
Müntzer, dat “in de gemeente alles vrijwillig en zonder enige dwang moet toegaan”, is als het ware 

in een notedop de opvatting der Dopers over de gemeente. Deze vrijheid is dan tweeledig bedoeld: 

vrijheid, die het individu heeft tegenover alle kerkelijke supervisie, én volkomen onafhankelijkheid 
van de staat. Het voor ons eigenlijk vanzelfsprekende beginsel, dat de staat van de kerk en de kerk 

van de staat behoort vrij te zijn, is voor het eerst door de Dopers uitgesproken en, voorzover hun 

daar de mogelijkheid toe gegeven werd, verwerkelijkt. Noch Luther, noch Zwingli, noch Calvijn 

hebben willen weten van een scheiding van staat en kerk op deze wijze. 
 

De doop, waardoor men in de gemeente van Christus werd opgenomen, was de doop der bekering. 

Onder bekering verstaat men, dat men tot kennis van zijn zonden is gekomen en waarachtige boete 
wil doen. De eerste Doopsgezinden in Zwitserland en in het algemeen de oude Doopsgezinden 

maakten grote ernst met de ethische heiliging als voorwaarde tot het mogen ontvangen van de doop, 

terwijl zij verder de volle nadruk leggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van het Chris-
ten-zijn. Er is hun door tijdgenoten en lateren wel meermalen verweten, dat zij het Evangelie te zeer 

als Wet en te weinig als Genade-boodschap hebben opgevat en het christelijke leven eenzijdig 

scheef trekken in de richting van de gehoorzaamheid aan de geboden Gods. Het moge gedeeltelijk 

waar zijn. Scholastische bespiegelingen over het wezen van de zonde en de verzoening zijn hun 
vreemd. Dogmatische vraagstukken als de leer der praedestinatie trekken hen niet aan. Voor bespie-

gelende theologie als drie-eenheid en de twee-naturen-leer van Christus hebben ze heel weinig aan-

dacht. Het gaat hen vooral om het volbrengen van de Wil Gods. Dat is ook goed Evangelisch, (Mat-
theus 7 : 13 - 16; Romeinen 6 : 12 - 19; Jacobus 1 : 27 en 2 : 14 vv). Betekent dit nu, gelijk men 

beweerd heeft, dat zij eigenlijk geen weet hebben van de genade, van het dankbare besef, dat de 

mens niet en nooit behouden wordt door eigen doen en laten, maar enkel door de liefde Gods in 
Christus Jezus (Johannes 3 : 16), met andere woorden waren (en zijn) de Doopsgezinden eigenlijk 

moralisten en perfectionisten? Ik geloof er niets van. Het was - leest er maar eens de martelaarsboe-

ken op na - juist de dankbaarheid voor de geschonken genade, het weten, dat zij verlost waren door 

Christus, en niet meer onder de doem van de zonde stonden, die hen zo grote ernst deden maken met 
de geboden Gods. Zij streefden niet naar goede werken, opdat zij behouden en zalig zouden worden, 

maar zij streefden naar goede werken, omdat zij zich door Gods genade behouden wisten. 

 
Gelijk gezegd, weten wij van het leven der gemeente in die eerste tijd weinig af. Hoe zij bestuurd 

werd is ons onbekend. Waarschijnlijk was er een weinig straffe organisatie. Ook omtrent het verloop 

van de dienst in de gemeente zijn wij slechts matig op de hoogte. Des te meer welkom is ons een 

uitvoerig bericht van een gemeente-samenkomst op 25 Januari 1525, dus slechts enkele dagen na het 
ontstaan der gemeente. Op de avond van 25 Januari 1525 kwamen in Zollikon bij Zürich een aantal 

personen samen. Uit de gemeente van Zürich waren er Blaurock, Manz, Reublin en Brötli. Er werd 

uit het Nieuwe Testament gelezen. Dan staat Hans Bruggbach, één der aanwezigen, op. Hij beklaagt 
zijn zonden, ja hij weent en roept, dat hij een grote zondaar is geweest. Hij smeekt de aanwezigen  
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Luchtfoto van Zürich aan het meer van Zürich, genomen in 1974. Links, niet zichtbaar, is het oude centrum 

van de stad met de Grossmünster. Wel zichtbaar is het dorp Zollikon (bij de pijl), nu een voorstadje van Zürich 
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Op dit fragment van de kaart van Zwitserland: Zürich aan het Meer van Zürich. Op de rechteroever het dorp 

Zollikon waar doperse samenkomsten werden gehouden en ook werd  gedoopt. 
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God voor hem te bidden en verzoekt, hem als teken der bekering de doop toe te dienen. Dit gebeurt. 

Blaurock vraagt hem nog eens plechtig en nadrukkelijk of het hem ernst is en hij de genade van de 
doop begeert. Bruggbach zegt van ja. 

 

Nu citeert Manz het woord uit Handelingen 10 : 47: “Zou iemand het water kunnen weren, om dezen 

te dopen, die evenals wij den heiligen Geest heeft ontvangen?” Blaurock antwoordt: “Niemand.” 
Daarop neemt Manz een Gätzli (een soort steelpan) met water uit de keuken en giet dit op het hoofd 

van de dopeling uit, terwijl hij spreekt: “Ik doop u in de naam van God de Vader, God de Zoon en 

God de Heilige Geest.” Vervolgens werd nog een ander persoon gedoopt. En daarna werd het 
Avondmaal gevierd. Eerst werd door Blaurock een preek gehouden, die hij beëindigde met de woor-

den: “Wie gelooft, dat God hem door zijn sterven en zijn rode bloed verzoend heeft, kome en ete 

met mij van het brood en drinke van deze wijn.” Ook zou hij gezegd hebben: “Wie zich tot deze 
gemeente rekent, behoort van dit brood te eten.” Volgens de overlevering zou ieder zelf het brood 

genomen hebben. Al was er allicht geen vaste liturgie, die de dienst altijd op dezelfde wijze deed 

verlopen - tijd en omstandigheden maakten dit onmogelijk - de wezenlijke elementen van de dienst 

waren het lezen uit het Nieuwe Testament en daaraan verbonden de oproep tot boete en bekering, de 
Doop en het Avondmaal. Wij kunnen hierbij nog opmerken, wat wij in het Zollikonner Avondmaal 

van 25 Januari bevestigd zien, dat allen tot het Avondmaal genodigd werden. Van de deelnemers 

wordt verwacht, dat zij geneigd zijn zich bij de broederschap aan te sluiten. Deze bereidwilligheid, 
niet echter het hebben ontvangen van de Doop, is de voorwaarde om aan het Avondmaal deel te 

nemen. 

 

Nog op één ding moet ik wijzen. De oude Dopers in Zürich hebben, zich ernstig in de Bijbel verdie-
pende, ook het laatste boek, de Openbaring van Johannes, gelezen. Aan het daarin aangekondigde 

oordeel en de verschrikkingen die over de aarde zouden komen, hebben zij geenszins getwijfeld. 

Maar men heeft zich niet bijzonder verdiept in de vraag wanneer deze dingen zouden komen, en 
daarmee is de beweging in Zwitserland bewaard gebleven voor die jammerlijke ontsporing, waartoe 

de verwachting, dat men het Godsrijk kon zien aanbreken, in Nederland en elders heeft geleid. 

 
 

Overgenomen uit 

Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, 

door Ds. N. van der Zijp (1952) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Terwijl wij nog spreken 
Glipt de tijd ons door de vingers 

Kettertoren in Zürich, waar vele dopers 

gevangen zaten 
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Zwitserland, 

bakermat van de 

doopsgezinde religie 

en groot aantal doopsgezinde geloofsgenoten uit de hele wereld beschouwd Zwitserland 

als het land van hun voorvaderen. Voor hen moet het echter ontnuchterend zijn te horen 
hoe klein in getal de mennonitische broederschap na 450 jaar is geworden. Dit is natuurlijk 

het gevolg van een tijd van onderdrukking en vervolging, die bijna 300 jaar heeft geduurd. Maar ook 

de verschillende geestelijke stromingen van de afgelopen 150 jaar zijn niet ongemerkt aan de zwit-

serse doopsgezinden voorbij gegaan. Hoewel veel dopers uit de vervolgingstijd de uiterlijke vrede in 
andere landen en werelddelen hebben gezocht, hebben anderen in de afgelopen 100 jaar de innerlijke 

vrede vaak gezocht in andere kerken of geloofsgemeenschappen. Ook de afval van de kerken in de 

20e eeuw heeft aan het teruglopen van het aantal doopsgezinden meegewerkt. Ondanks al deze oor-
zaken moet worden gezegd dat de broederschap weer groeit en dat zij in 1978 weer bijna 3.000 le-

den telt. 

 
Mennonieten, die als toeristen naar Zwitserland komen, willen vaak hun verblijf benutten voor een 

bezoek aan de historische steden en plaatsen van hun doopsgezinde voorvaderen. Indien zij echter 

indrukwekkende bezienswaardigheden verwachten, zullen zij teleurgesteld worden, want wij kunnen 

niet verwachten grote dingen te vinden als deze voorvaderen door vervolging naar de achtergrond en 
later naar verafgelegen gebieden werden verdrongen. De weinige getuigenissen die nog aanwezig 

zijn, spreken echter een indrukwekkende taal. Misschien vindt de bezoeker iets van het geloof en het 

leven van de eerste dopers, die ondanks zware vervolgingen aan hun geloof hebben vastgehouden. 
Zo ook in Zürich waar alles begon in 1525. Men moet niet verwachten in deze stad grote historische 

kenmerken van de eerste dopers te vinden, maar er zijn nog altijd enkele punten aanwezig, waaruit 

men kan afleiden hoe het gegaan is. Daartoe is hierachter een hoofdstuk opgenomen waarin een 

plattegrond van de oude binnenstad van Zürich staat afgedrukt. Hierop zijn de overgebleven histori-
sche plaatsen te vinden, alsmede een beschrijving van de aangegeven elf punten. 

In de eerste vervolgingstijd zijn de meeste Zwitserse doopsgezinden uit de grote steden Basel, Bern 

en Zürich naar het platteland gevlucht en hebben zich hoofdzakelijk neergezet in de Berner Jura, het 
Zürcher Oberland en het Emmental. En ook in deze gebieden zijn nog enkele historische plaatsen te 

vinden.  

 
Berner Jura. Allereerst is daar de zogenaamde `Täuferbrücke' (Dopersbrug), ook wel genoemd Pont 

des Anabaptistes. De plaats van deze brug, die inmiddels is ingestort, vindt men zuidelijk van het 

dorp Cortébert aan de weg St. Imier naar Biel. Onder deze brug kwamen de dopers uit wijde omge-

ving bij elkaar en hielden hier hun geheime godsdienstoefeningen. In de rotsen kan men nog vele 
ingekraste initialen en jaartallen zien. 

In dit gebied is ook het archief van de zwitserse doopsgezinde broederschap, namelijk te Jean-Gui, 

waar de kapel Jeanguisboden op de Sonnenberg, noordelijk van Corgémont, werd gebouwd. Hier 
bevinden zich vele waardevolle boeken en manuscripten, waaronder twee exemplaren van het oude 

gezangenboek Auss Bundt (ook nog bij de Amish in Amerika in gebruik), alsmede de zogenaamde 

Froschauer Bijbel uit het jaar 1536. 
 

E 
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                  Houtsnede uit 1534 van een clandestiene bijeenkomst van dopers 

 

 

 
 

 

 
 

 
 De doperse leraar Hans Lugibühl in Chaluet bij Court (Berner Jura). Tekening van Ludwig Vogel 

 
 



GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL 

96 

 

 
 

 

 
Bezoek van een doperse leraar aan een Zwitserse boerenhofstede in de Berner Jura 
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Wegwijzer ten zuiden van het dorp Cortébèrt in de  

Berner Jura naar de Pont des Anabaptistes 

                                                                 Gedenkplaat Pont des Anabaptistes / Täuferbrücke 

 

 
Wegwijzer op de plaats waar de Pont des Anabaptistes  
(Täuferbrücke) heeft gelegen; de rotsen met ingekraste initialen  

en jaartallen liggen vele meters hieronder 
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De Zwitserse of Berner Jura 

Op dit fragment van de kaart van Zwitserland zijn in de Jura de in het Sankt Immer-dal (Sankt Imier-Tal of 

Vallon de Saint Imier) gelegen en in de beschrijving genoemde plaatsen aangegeven, namelijk St. Imier, Mont 

Soleil (Sonnenberg), Courtelary, Cortébèrt, Sonceboz, La Heutte en Péry. 

Ook zijn de beschreven Täuferbrücke (Dopersbrug) en Täuferhöhle (Dopersgrot) met een stip aangegeven, 

zodat men zich een duidelijk beeld kan vormen van de streek waar de uit Bern verjaagde wederdopers hebben 

gewoond en geleefd. 
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De Dopersbrug of Pont des Anabaptistes, 

gebouwd in 1835  en in 1924 ingestort. 
Vroeger werd alle tien jaren over de Do-

persbeek een houten brug geslagen. 

 

 

Met mos overgroeide ‘tekens’ van de oude 
dopers in de rotsen onder de Pont des 

Anabaptistes, waar men geheime samen-

komsten hield 

 

Initialen en jaartallen onder de vroegere Pont 
des Anabaptistes. Duidelijk is hier het oudste in 

de rots gegraveerde jaartal 1633 te onder-

scheiden 
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    Hoewel de brug over dit ravijn, waar de vervolgde dopers 250 jaar geleden bijeen kwamen, er al lang 

    niet  meer is, wordt de plaats boven het dorp Cortébèrt nog altijd ‘Pont des Anabaptistes‘ genoemd 
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Aanduiding op de rotsen van Le Pichoux (Berner Jura) naar de  

`Täuferhöhle, Geisskirchli of Anabaptist Cave' 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                               De in het bos verscholen grot, de ‘Täuferhöhle’, waar 
                                               volgens de overlevering geheime samenkomsten zijn gehouden 

 



GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL 

102 

 

            Gedeelte van de Berner Jura, met bij de pijl Le Jean-Gui 
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                                    Kapel Jeanguisboden (Berner Jura), waarin ondergebracht 

                                    het archief en bibliotheek van de doopsgezinde broederschap 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
Landschap in het Emmental (Langnau), waar zich in de 16e en 17e eeuw vele dopers  

hebben gevestigd 
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Op dit fragment van de kaart van Zwitserland zijn in het Emmental gelegen en in de beschrijving genoemde 
plaatsen aangegeven, namelijk Trachselwald, het slot waar vele dopers gevangen werden gehouden, en het 

dorp Haslenbach aan de weg tussen Sumiswald en Wasen, waar de laatste tot de doodstraf veroordeelde Zwit-

serse doper, Hans Haslibacher, werd onthoofd.  

Tussen Biglen en Arni moet nog een `Spycher' (spijker) staan, behorende bij de hoeve `Scheuer' (Schüür), die 

sinds 1695 in het bezit is van de familie Moser te Arni. 
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De laatste ogenblikken van de  

martelaar Hans Haslibacher 

De boerderij in het dorp Haslenbach (Emmental) 

waar Hans Haslibacher heeft gewoond. 

Aan dit huis het nevenstaande herinneringsbord 

aan zijn onthoofding op 20 oktober 1571 
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Vroegere doperse boerderijen in het dorp Haslenbach, Emmental, Zwitserland, tegenover de boerderij van 

Hans Haslibacher 
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                      Het slot Trachsenwald in het Emmental waar vele dopers voor hun transport   

                      en berechting in  Bern gevangen werden gehouden 
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Iets noordelijker, hoog in de rotsen van Le Pichoux, bevindt zich een in het bos verscholen grot, de 

`Täuferhöhle', in de volksmond bekend als `Geisskirchlein'. Volgens de overlevering zijn hier ook 
geheime samenkomsten gehouden. 

 

Emmental. Vanuit de plaats Trachselwald komt men bij het slot Trachselwald, dat volledig werd 

bewaard. Het oudste gedeelte, de funderingsmuren, stamt uit de 12e eeuw. In deze bergvesting wer-
den vele dopers vóór hun transport naar Bern, gevangen gehouden. Dicht bij de weg Sumiswald naar 

Wasen ligt het dorp Haslenbach met mooie, in oude Emmentaler stijl gebouwde boerenhofsteden. 

Hier leefde en stierf de laatste doopsgezinde martelaar in Zwitserland, Hans Hasslibacher. 
 

Zürcher Oberland. Enkele jaren geleden werd in deze landstreek ten oosten van Zürich bij Baretswil 

een verscholen grot ontdekt, die bij de bewoners uit de omgeving bekend is onder de naam Täufer-
höhle. Volgens de overlevering zouden op deze plaats ook grote geheime samenkomsten zijn gehou-

den. 

 

Bern. Deze stad heeft nog minder gedenkplaatsen over de geschiedenis van de dopers dan Zürich, 
hoewel er eind 1525 reeds dopers in Bern waren. Van 1529 - 1571 zijn in Bern veertig dopers om 

hun geloof terechtgesteld. Men vindt hier nog de Käfigtoren uit de 17e eeuw, waar vele dopers wer-

den ingesloten en verhoord. In de Kreuzgasse werden enkele dopers onthoofd, terwijl vlakbij ook de 
schandpaal of het halsijzer stond, waar de dopers openlijk te kijk werden gezet. Vanuit de oude ha-

ven van Bern werden scheepsladingen van uitgewezen dopers naar de Rijn gezonden, vanwaar zij 

verder vluchtten naar de Pfalz, Frankrijk, Duitsland, België en Holland. Ook werden er in de haven 

van Bern waarschijnlijk dopers verdronken. Er zijn echter nergens gedenkplaten aangebracht. 
 

Als opmerkelijke bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat niet ver van de genoemde Täuferbrüc-

ke in de Berner Jura het klokkenmakersdorp Tramelan ligt. Hier werden de kwalitatief zeer goede 
MEN-SIM-klokken gemaakt, genoemd naar Menno Simons. 

 

 
 

Overgenomen uit 

Täuferführer durch die Schweiz 

door Samuel Gerber, Nuglar, Zwitserland 

Schweizerische Verein für Täufergeschichte 

 

 

 

 

Onderzoek in de oude Zwitserse naamsregisters van wederdopers heeft aangetoond, dat hierin de 

naam SPIJKER niet voorkomt. Wij moeten derhalve aannemen dat het geslacht SPIJKER, indien dit 

inderdaad van Frans-Vlaanderen afkomstig is, zich, toen de dopers vanuit Zwitserland naar deze 

gebieden waren gevlucht en ook vanuit Holland dienaren aldaar werkzaam waren, bij deze gods-
dienst hebben aangesloten en doopsgezind zijn geworden. Door de vervolgingen in deze gebieden 

moet men dan later naar Nederland zijn gevlucht. 
 

 

 
 

 

 

 

Op U hebben onze vaderen vertrouwd, 
Zij hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen.  

Psalm 22 : 5 
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De wederdopers 

ontgonnen de Zwitserse Jura 

e wederdopers ontgonnen de Zwitserse Jura zoals niemand daarvóór had gedaan. Uit 
schrale bergweiden ontstonden prachtige alpenweiden. Wie ten aanzien van de goed ver-

zorgde alpenweiden in de Zwitserse Jura denkt dat deze aangename erfenis zonder meer 

uit vroeger tijden werd nagelaten, vergist zich geweldig! De gevluchte wederdopers namelijk brach-

ten zoiets als een nieuw dynamisch landbouwstelsel op deze afgelegen, hoge en steenachtige berg-
weiden. 

Ondanks de afweermaatregelen van de inheemse bevolking (gemeente- en dalbewoners) zagen de 

grondbezitters alsmede de hogere overheden (met inbegrip van de Vorst-bisschop) in deze ijverige, 
stille mensen uit het Emmental, het Berner Oberland, de Oberaargau en het Berner Mittelland - ech-

ter niet uit Seeland - betaalkrachtige pachters in het `Département du Mont - Terrible' (Berner Jura). 

 
Een kat- en muisspel voltrok zich op de hooggelegen alpenweiden. 

Toen de dalbewoners hier “boerden” 
Tegen het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw, vestigden zich in het Erguel (naam van 
het Sankt Immerdal ten tijde van de heerschappij van de bisschop van Basel) de uit Bern en andere 

streken verjaagde wederdopers. Zij mochten geen grond kopen maar alleen pachten. 

In deze hoofdzakelijk landbouwkundige en slechts terloops religieuze terugblik worden vooraf de 
`Sonnenberg-gemeente', de `Cortébèrt-matten-gemeente' (matten zijn bergweiden), alsmede de 

`Tscharner-gemeente' genoemd, omdat zij in dit verhaal het belangrijkste zijn. 

Vroeger, vóór de komst van de dopers, werden de hooggelegen bergweiden bijna kosteloos door de 

dalbewoners benut. In die tijd werd nauwelijks grond ontgonnen, daar de dalbewoners geen interesse 
hadden om de nazomer nog door geschikte maatregelen te rekken. Zij keerden na het einde van de 

groeiperiode op de hoogten naar het dal terug. 

 
In het begin was er door het geringe aantal dopers een vreedzame verhouding met de bewoners van 

de gemeenten Péry, La Heutte, Courtelary, Sonceboz en Sankt Imier. Hun pachtweiden lagen te ver 

weg om voor de gemeenten een probleem te vormen. De klachten van de boeren beperkten zich tot 

het feit dat door de concurrentie van de dopers het veevoeder duurder werd en de overwinterende 
geiten de bossen van Péry beschadigden. De dopers leidden een teruggetrokken, werkzaam leven. 

Zij werden als een zonderlinge bevolkingsgroep gezien en mochten, zoals bekend, hun geloof niet 

openlijk in praktijk brengen. 

Protest van de gemeenten 
Het aantal dopers in de Jura nam voortdurend toe. De afzonderlijke boer in het dal bemerkte de ver-

andering in zijn persoonlijk leven. Er werden tegenmaatregelen getroffen. Spoedig werd er gezegd 
dat de dopers te veel hout zouden hebben gebruikt voor het maken van kaas, hetgeen niet waar was. 

Er werd zoveel hout gekapt, omdat in de afgraverij van Reuchenette het ontgonnen ijzererts door 

middel van houtvuren werd gesmolten. Men moet weten dat de dalbewoners de bergweiden in de 
nazomer benutten als weideland voor hun vee. 

“De dopers kopen het hooi op, zodat er voor de ingezetenen nog maar weinig overblijft of zij het 

duur moeten betalen”, of:  “Ze omheinen de bergweiden om bieten en aardappelen te verbouwen, ze 
branden de grond af .........”, zo klonk het. 

D 
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‘Mieren’ 
De dopers ontgonnen zo vlijtig als mieren. Op de schrale Jura-weiden werden stenen en rotsblokken 
door de dopers opgeruimd en met de aarde van de mierenhopen werd de grond geëgaliseerd. Daar 

aan de dopers hoofdzakelijk de hoogstgelegen weidegebieden in pacht werden gegeven, speciali-

seerden zij zich in het opruimen van stronken en struiken en natuurlijk de alomtegenwoordige Juras-
tenen. 

Waterhutten 
De kleine waterhutten dienden de verdreven dopers tot eerste provisorische onderkomens op de Ju-
raweiden. Het ontbreken van bronnen op deze hoogte, met als gevolg watergebrek, werd zeer een-

voudig opgelost. Volgens Ernst Müller (schrijver van de geschiedenis van de dopers uit Bern en 

omgeving) werden deze waterhutten ook `weidehutten' genoemd. Toen reeds werd het kostbare he-
melwater via de daken van de hutten in regenputten opgevangen en bewaard als drinkwater voor het 

weidevee in de nazomer. 

Vestiging boven duizend meter hoogte 
De voorwaarde van de Vorst-bisschop van Basel om de verdreven dopers zich in de onherbergzame 

gebieden boven duizend meter hoogte te laten vestigen, was gedeeltelijk gebaseerd op humanitaire, 

maar toch hoofdzakelijk op landbouwkundige overwegingen. De dopers brachten op de hooggelegen 
gronden van de Jura de landbouw op gang, dank zij hun vlijt en uithoudingsvermogen. 

Door dit uithoudingsvermogen nauwelijks geduld 
Door de concurrentie van deze `vreemden' stegen de alpengronden en de opbrengsten daarvan in 
prijs, waardoor in het bijzonder de kleine hofsteden in de dalen werden geruïneerd. Het kwam tot 

ontbinding van besloten `coöperatieve' gemeenten. De dopers betaalden de grondbezitters pachtprij-

zen, die voor de autochtone bewoners onbetaalbaar waren. In 1729 spitste de strijd tegen de dopers 
zich toe. 

De grondbezitters pleiten voor landbouwkundige verandering 
De grondbezitters, zoals de notabelen, waren het er heimelijk over eens dat door een algehele ver-
drijving van de dopers grote schade zou ontstaan. Woordelijk kon men in de publicatie Zwingliana 

lezen: “De alpenweiden van de genoemde grondbezitters zijn allemaal zeer rotsachtig en vereisen 

zware arbeid. Hiervoor zijn echter de bewoners van het Erguel (Sankt Immerdal) niet geschikt, des 
te meer de dopers!” De grondbezitters hadden met het oude coöperatieve systeem gebroken en had-

den geleerd `kapitalistisch' te denken. De bisschop werd om toestemming gevraagd de weiden verder 

aan diegenen te mogen verpachten, die een behoorlijke pacht konden betalen en geen risico zouden 

opleveren. 

De grondbezitters opponeerden tegen de gemeenten 
De bisschop weifelde, nam de klachten van de gemeenten tegen de dopers in ontvangst en trok zich 
er verder niets van aan. Gedurende de 18e eeuw golden nog de tolerantie-bepalingen uit de vrede 

van Westfalen van 1648. Ook de bisschop moest zich als Rijksvorst aan deze bepalingen houden. 

Tot de Franse revolutie behoorde de Berner Jura tot het bisdom Basel en derhalve tot het Duitse rijk. 

Voorkeur voor een landbouwkundige opbloei van de Jura 
De bisschop had aan de landbouwkundige opbloei van zijn land de voorkeur gegeven omdat hij zelf 

ook door belastingen en eigen grondbezit daarbij was betrokken. Het verouderde landbouwsysteem 
van de dalbewoners en de daarmee verbonden oppositie van de gemeenten tegen de dopers kon niet 

worden volgehouden. 

Nochtans beperkte verjaging 
In 1745 voerden de gemeenten van het Erguel weer een nieuwe belasting in voor de in hun gebied 

verblijvende `buitenlanders'. Het kwam ook tot gedeeltelijke verjagingen. Sommige dopers behiel-
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den niet over een lange tijd dezelfde pacht en moesten daarom aldoor van gemeente wisselen. Daar 

niet alle gemeenten lijsten bijhielden was het moeilijk om vast te stellen of de dopers ook werkelijk 
definitief uit het gebied weggetrokken waren. De opengevallen plaatsen van de verdreven dopers 

werden echter in korte tijd weer door nieuwkomers ingenomen. 

Plotselinge emigratie 
Van de Sonnenberg emigreerden in 1780 en 1792 dopers naar Pennsylvania, Ohio en Indiana in 

Amerika. Succesvolle mondelinge propaganda over de voorspoedige ontwikkeling van de 

doper-nederzettingen in de Verenigde Staten zorgde voor een nieuwe emigratiegolf. Hierdoor werd 
de Münsterberg praktisch ontvolkt. In 1888 waren er in Zwitserland (in acht doopsgezinde gemeen-

ten) nog slechts 580 dopers, terwijl er voordien tegen de 3.000 leden werden geschat. Tegenwoordig 

(1987) telt Zwitserland 2.800 doopsgezinden (zonder kinderen) in veertien gemeenten. In 1874 en 

1875 vond nog éénmaal een emigratie plaats, gevolgd door een kleinere kort vóór de eeuwwisseling. 

De weverij: een belangrijke steun 
In het leven van de dopers in de Jura speelde het weven een belangrijke rol. Op lange winteravonden 
zal het op de hofsteden van de dopers een vertrouwd beeld geweest zijn wanneer de hele familie zich 

bezig hield met spinnen en weven. In een aantekening aan de Vorst-bisschop staat, dat de dopers pas 

dan konden worden uitgewezen als zij de voorraden garens, die hen voor het weven ter beschikking 

werden gesteld, hadden verwerkt. 
 

In 1750 roerden zich nog éénmaal die krachten in het Erguel die de verdrijving van de dopers na-

streefden. Een groep aanzienlijke burgers sloot zich aaneen om dit voornemen te verijdelen. Zij 
wendden zich tot de Vorst-bisschop, die uiteindelijk een streep zette achter de twisten. De dopers 

kregen vanaf 1767 officiële verblijfsvergunningen. In het archief van Jeanguisboden bevindt zich 

nog een dergelijke vergunning. De dopers werden nu politiek geduld, als pachters gewaardeerd en 

zelfs nu en dan bewonderd. Zij bewaarden echter altijd het aureool een bijzondere groep te zijn.  
Na de Franse revolutie werd het gebied in 1792 door Frankrijk bezet en kwam de heerschappij over 

de Jura van de Vorst-bisschop in 1797 ten einde. De districten werden aangeduid als kantons, zoals 

`Département du Mont Terrible, canton de Courtelary'. Later werd het Erguel `Département du 
Haut - Rhin'. Daarmee kwam de rechtsonzekerheid van de dopers ook `de jure' tot een eind en werd 

hun religie naast alle andere stromingen getolereerd. In 1815 kwamen de dopers uit de Jura weer 

onder het bestuur van Bern. 
 

Zo kwam een voor velen, maar vooral voor de dopers, zeer bewogen tijd ten einde. 

 
Overgenomen uit 
Der Seebutz 1988 

Heimatbuch des Seelandes und Murtenbiets 

door: Jurg Leibundgut 

Uitgave 

Dr. Hans en Elsi Herrmann, Nidau, Zwitserland 

 

 
Dit verhaal bewijst dat de dopers niet altijd en niet overal ten dode toe werden vervolgd. In de Jura 

werden ze in betrekkelijke rust gelaten en zelfs gebruikt om de berglandbouw te verbeteren, mits ze 

hun religie niet openlijk praktiseerden. Vandaar hun heimelijke bijeenkomsten onder de `dopersbrug' 

en in de grotten van de Jura. 
 

 

 
Wie het verleden afkapt, onterft de toekomst. 

J.P. Klautz, 1984 
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Lofspreuk of de stad Zürich 
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Wandeling door Zürich 

1. Neumarkt 5, `Zur Eintracht'; erker uit de 18e eeuw, (restaurant in het onderhuis). Het huis 

met gedenkplaat behoorde aan de ouders van Grebel. 

2. Kirchgasse 13, het woonhuis van Zwingli met gedenkplaat. 
3. Neustadtgasse, achter de Grossmünster; in deze straat woonde Manz. Ook vond hier de 

eerste doop plaats. 

4. De Grossmünster, hoofdkerk van de stad, nu hervormd. In het zuidelijke deel van de kerk 

bevinden zich de bronzen Zwingli-deuren met voorstellingen uit de kerkgeschiedenis. 
5. Wasserkirche met daarachter het standbeeld van Zwingli; het is de plaats waar Zwingli op 

nieuwjaarsdag 1519 aankwam. 

6. Limmatquai 55, het raadhuis, gebouwd 1694 - 1698, laat renaissance. 
7. Fischmarkt, waar het oordeel over Manz en Blaurock werd afgekondigd. 

8. Limmatquai 58 hoek Marktgasse: `Haus zur alten Meise', gildehuis van het meezengilde, dat 

aan Jakob Grebel toebehoorde. 

9. Münstergasse - Niederdorfstrasse, waar Blaurock uit de stad werd gejaagd. 
10. Schipfe, tegenover de plaats waar Manz werd verdronken. 

11. Einde van de Niederdorfstrasse, vroegere standplaats van de Niederdorftoren, waar vele do-

pers uit Zürich en Zollikon gevangen hebben gezeten. 
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Wandeling door Zürich 

 



GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL 

116 

 

 

 
 

Plattegrond van Zürich City uit 1988, ter vergelijking met de geschiedenis-plattegrond  

     uit 1975 
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Zürich 1935 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
De oude binnenstad van Zürich in de 20e eeuw gelegen aan de Limmat; achter de huidige Rathausbrücke werd 

Manz in 1526 verdronken 
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                            De Grossmünster ten tijde van Zwingli 
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                      In de 20e eeuw 
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Neumarkt 5 in Zürich, het huis  `Zur 

Eintracht', waar Konrad Grebel heeft 

gewoond 

 

In diesem Hause wohnte 
1508 - 1514 und 1520 – 1525 

KONRAD GREBEL 

der zusammen mit Felix Manz 

das Taüfertum begründete 

Kirchgasse 13 in Zürich,  

het woonhuis van Zwingli 

 
ZWINGLIS AMBTSWOHNUNG 

von diesem Hause zog er 

am 11. Oct. 1531 mit dem Heere 
der Zürcher nach Kappel aus 

wo er für seinen Glauben starb 
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Neustadtgasse hoek Kirchengasse in Zürich;  

in deze straat woonde Manz waar ook de eerste doop 

plaatsvond 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Limatquai 58 hoek Marktgasse;  
‘Haus zur alten Meise’ dat aan  

Jakob Grebel toebehoorde 
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               Bronzen Zwingli-deuren van de Grossmuünster in Zürich met voorstellingen uit de  
               kerkgeschiedenis door de beeldhouwer Otto Münch 
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                Bronzen Bijbel-deuren van de Grossmünster in Zürich met bijbelse voorstellingen door de  

                beeldhouwer Otto Münch 
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               Wasserkirche aan de Limmat in Zürich met het standbeeld van Zwingli; 

               het staat op de plaats waar hij in 1519 aankwam 
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De burgeroorlogen en 

Zwingli's levenseinde (1529 – 1531) 

oor de krachtige prediking van Zwingli is Zürich de eerste stad in Zwitserland die de weg 
van de reformatie opgaat. Maar geleidelijk aan wordt de kracht van de reformatie merkbaar 

in andere kantons van Zwitserland en worden steeds meer mensen afkerig van de 

Rooms-Katholieke Kerk. 

De kantons van de `5 Orte': Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug en Luzern, die samen strijden voor de 
aloude Katholieke Kerk zien met lede ogen aan hoe hun terrein ineenkrimpt door de reformatie en 

sluiten een verbond met koning Ferdinand van Oostenrijk (de broer van Karel V). 

 
Een twist over de maatregelen inzake de godsdienst in de niet-kantonale gebieden loopt uit op een 

grimmige situatie die elk moment kan uitgroeien tot een oorlog. In Mei 1529 besluiten de `5 Orte', na 

contact met de Habsburgers, in het geheim de oorlog voor te bereiden. Als een teken aan de wand 
worden hun bedoelingen duidelijk door de terechtstelling in Schwyz van de prediker Jakob Kaiser; hij 

wordt in het openbaar verbrand op 29 Mei 1529. 

 

Aan reformatorische kant is men hevig verontwaardigd. Voor Zwingli is er maar één conclusie: de 
eenheid van het Eedgenootschap is verbroken. Zürich maakt zich op om met een door Zwingli 

gemaakt aanvalsplan ten strijde te trekken. Zo wordt op 8 Juni 1529 door Zürich aan de `5 Orte' de 

oorlog verklaard. Zürich kan rekenen op 30.000 soldaten, de rooms-katholieke kantons kunnen 
voorlopig niet meer dan 9.000 man op de been brengen. 

 

Zwingli is mee uitgetrokken en bevindt zich met de hoofdmacht in de buurt van Kappel. Maar een 
aantal neutrale kantons, waaronder Glarus en Freiburg, gaan bemiddelen en met succes. Nog voor eind 

D 

Monument bij de plaats waar 

in 1531 de slag bij Kappel 

werd geleverd en Zwingli 

werd gedood 
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Zwingli vindt de dood in de slag bij Kappel 

Juni komt het tot vrede, de eerste landsvrede van Kappel. Zwingli is er echter van overtuigd, dat de 

confrontatie tussen de rooms-katholieke kantons en de reformatorische nog zal plaatsvinden. De oorlog 
blijft dreigen als een burgeroorlog met sterk godsdienstige inslag. 

 

Na de vrede van 1529 is Zürich erg actief geweest in het doorvoeren van de reformatie in verschillende 

kantons. Vooral in oost-Zwitserland worden veel gemeenten reformatorisch. Er zijn echter problemen 
in het gebied van het klooster van St. Gallen. Zürich wil ook daar doorvoering van de reformatie, 

verdrijving van de abt en opheffing van de abdij. Maar dit vindt geen genade in de ogen van de 

rooms-katholieken. Zwingli is ook nog niet tevreden over de houding van de `5 Orte'; in die gebieden 
probeert men het protestantisme te onderdrukken. Zwingli stelt dat oorlog onvermijdelijk is. 

 

De dreiging van een gewapend treffen is duidelijk waarneembaar door de activiteiten van de `5 Orte'. 
Begin Oktober 1531 wordt bij Zug een katholieke legermacht samengetrokken, maar pas op 9 Oktober 

wil men bij de protestanten in Zürich geloven dat dit waar is. Er kan nu ieder moment een 

oorlogsverklaring afkomen! Inderhaast vormt Zürich een voorhoede-legertje, geen duizend  man sterk, 

dat richting Kappel wordt gezonden. Er is veel verwarring. Op 11 Oktober voegt Zwingli zich als 
stadspredikant bij de uittrekkende troepen. In harnas, met een helm en een zwaard zal hij meevechten. 

Onderweg is Zwingli in gebed en zo nadert de `hoofdmacht' van slechts 70 man de voorhoede, maar er 

worden nog versterkingen verwacht. De troepen van Zwingli vinden het te laat om nog slag te leveren, 
maar plotseling gaan de katholieken in de avondschemering tot de aanval over. 

Dan bemerken de Zürichers in welke lastige positie ze verkeren. Een korte maar felle slag volgt; het 

wordt at gauw duidelijk dat de Zürichers moeten wijken. Een verschrikkelijk handgemeen breekt los 

en de nederlaag begint zich al af te tekenen. 
 

Zwingli bevindt zich middenin het strijdtoneel, in de derde slagorde. Hij wil niet van opgeven weten. 

Hij moedigt zijn mensen aan om de strijd voort te zetten. “Weest niet bang. Beveelt u Gode aan!”, zo 
spreekt hij zijn mannen toe. “God zal voor ons zorgen en ook voor de onzen thuis.” 

Dan wordt Zwingli in het been getroffen, maar hij staat weer op. Een tweede slag raakt hem in het 

bovenbeen en een derde slag op zijn helm doet de veldprediker-strijder neerzinken. Hij spreekt nog: 
“Het lichaam kunnen ze doden, maar de ziel niet.” 

 

De vijandige soldaten gaan verder, ze maken de slag af tot er geen `ketter' meer op het veld is 

overgebleven. Later komt men terug om buit te halen op de gewonden en stervenden. Vele 
honderden - zowel vrienden als 

vijanden - liggen neer en smeken om hulp. 

Ook Zwingli hoort tot de zwaargewonden. 
Hij wordt gevonden zonder herkend te 

worden. Op de vraag of hij nog een priester 

nodig heeft in zijn laatste ure, geeft hij een 
ontkennend antwoord. Ook wil hij niet 

biechten. Dan geeft één van de 

rooms-katholieke soldaten de `onbekende' 

de genadestoot. 
De volgende ochtend ontdekt men wie deze 

man was. Hier ligt de man door wie alle 

ellende in Zwitserland is ontstaan! Wat zal 
men met zijn lichaam doen? Na een korte 

beraadslaging wordt, als wraak, het lichaam 

gevierendeeld en verbrand tegelijk met 

stukken varkensvlees. De as wordt 
verstrooid. De Zürichers zullen geen cultus 

rondom een dode Zwingli kunnen beginnen, 

zo oordeelt de vijand. 
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Op de leeftijd van 47 jaar is Huldrych Zwingli gevallen op het slagveld bij Kappel, vlak bij de stad die 

hij ruim twaalf jaar heeft gediend met de verkondiging van het evangelie. 
 

De tweede Kappeler oorlog is na 11 Oktober nog korte tijd doorgegaan met verliezen voor de 

reformatorische legers. Als in november de steden Zürich en Bern de vrede tekenen, wordt daarmee 

beslist, dat ieder kanton zelf mag beslissen over de vragen rond kerk en geloof. Daarmee is aan de 
verdergaande reformatie in Zwitserland feitelijk een halt toegeroepen. De politieke eenheid van 

Zwitserland blijft wel intact: het Eedgenootschap valt niet uiteen in een rooms-katholiek en een 

reformatorisch deel. 
 

 
Verkort overgenomen uit 

Huldrych Zwingli, 

Hervormer van Kerk en Samenleving 

door H. Veldman (1984) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pijlsnel vliedt het heden voorbij, 
Het verleden staat voor eeuwig stil. 

Friedrich von Schiller 
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Vervolging en uitbreiding 

et anabaptisme bleef niet tot Zürich beperkt. De vervolging, die de Raad van Zürich op 

aandringen van Zwingli was begonnen, had tot gevolg, dat de beweging der dopers niet 

werd uitgeroeid, doch juist het omgekeerde gebeurde: de verdreven dopers, en vooral de 
leidende figuren, onder hen Grebel, Manz en Blaurock, dragen de nieuwe gedachten naar alle 

windstreken. Er zijn weldra doopsgezinde kringen in de omgeving van Zürich en spoedig zijn er 

gemeenten in St. Gallen, Basel, Bern en andere Zwitserse steden. Maar ook hier worden zij vervolgd 

en vele doopsgezinden begeven zich naar elders. Kort na 1530 naar Genève, Verona en Venetië, maar 
ook naar Frankrijk in Colmar in de Elzas. Doch over het algemeen is het anabaptisme toen in Frankrijk 

niet aangeslagen; eerst veel later ontstond er door een nieuwe golf van vluchtelingen uit Zwitserland in 

noord-oost Frankrijk een aantal gemeenten. 
 

Nog later, in 1534, op het bericht dat het nieuwe Jeruzalem in Münster (Duitsland) was gevestigd, stak 

men bij duizenden met schepen de Zuiderzee over. De overheid, gewaarschuwd, zond ijlings ruiters 

rond de Zuiderzee en bij Hasselt werden de pelgrims tegengehouden. Maar ook van elders was er een 
grote trek naar Münster, uit Groningen en Friesland, uit Limburg, uit de Duitse Rijnstreek, ja ook zelfs 

uit het verre Vlaanderen trok men op naar de Arke des Behouds. 

 
Na het drama van Münster in 1535 moesten de doopsgezinden de grootste vervolgingen doorstaan. 

Toch konden deze zware vervolgingen de uitbreiding van de beweging niet stuiten, al werden in enkele 

plaatsen de doopsgezinden geheel uitgeroeid. Tegenover dit verlies staat als winst de opkomst van een 
krachtig en gezond anabaptisme in België, vooral in Vlaanderen. 

 

Er is een dooplijst van Oudste Leenaert Bouwens bewaard gebleven, die tussen 1551 en 1582 een 

aantal van 10.125 personen heeft gedoopt van Oostfriesland tot ver in Vlaanderen, uitgegeven door K. 
Vos in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap deel XXXVI, 1915 pag. 39-70. 

Deze lijst bevat geen persoonsnamen, doch wel enkele Vlaamse plaatsnamen als Menen, Kortrijk, 

Doornik. 

De verdeelde gemeente 
Terwijl de vervolging nog woedde, raakten de gemeenten verdeeld, hoofdzakelijk over de uitbanning 

uit de kerk en de echtmijding. Kort na 1550 kondigt de strijd zich aan tussen strengeren en gematigden. 
In 1557 scheiden de laatsten zich af (Waterlanders en Hoogduitsers). 

Onder de strengere richting ontstond in 1567 nieuwe onenigheid. Uit de zuidelijke Nederlanden 

vluchtten bij de komst van Alva, en ook al eerder, vele doopsgezinden naar noord-Nederland, vooral 
uit Vlaanderen, waar zich niet alleen in de grote handelssteden Antwerpen, Gent, Brugge, maar ook in 

veel kleinere steden als Yperen, Kortrijk, Dixmuiden en talrijke dorpen, tot diep in Frans-Vlaanderen 

toe, bloeiende gemeenten hadden gevormd. Men treft deze Vlaamse vluchtelingen aan op vele plaatsen 

in Zeeland, Holland, Friesland, Kampen en Twenthe. In Franeker kwam het tussen de 
nieuw-ingekomen Vlamingen en de Friezen (beiden van de strengere richting) tot een meningsverschil 

en later overal tot een scheuring, zodat de gemeente der strengeren in tweeën werd gedeeld. 

 
De aanduidingen Vlaams en Fries betekenen lang niet altijd, dat een gemeente uit leden bestaat, welke 

uit Vlaanderen afkomstig zijn, evenmin als een Friese gemeente uit leden behoeft te bestaan, die in 

Friesland geboren of van Friese afkomst zijn. Fries en Vlaams zijn hier partijnamen geworden. 
 

H 
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Landen en landstreken waarheen de wederdopers vluchtten om aan de vervolging in Zwitserland te ontkomen 

 

 

 



OPKOMST VAN DE WEDERDOPERS 

131 

 

 
 

 
 
  De verspreiding van het doperdom vanuit Zwitserland over Europa omstreeks 1540 
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De schrijver van de genealogie SPIJKER gaat er echter vanuit, dat de Blokzijlse SPIJKERS wel degelijk 

uit Frans-Vlaanderen afkomstig zijn. 
 

De Vlamingen bezaten een krachtige figuur in Jacques Outerman. Zijn welversneden pen, zijn kloeke 

vaardige geest en zijn degelijk karakter gaven hem vanzelf het onmisbaar overwicht. Omstreeks 1547 

geboren, was hij als zovelen uit Vlaanderen naar Nederland gevlucht. Later werd hij leraar bij de grote 
Vlaamse gemeente `In den Blok' te Haarlem. 

 

Naast Outerman dient de naam van Claes Claesz genoemd te worden, Oudste te Blokzijl. Hij pareerde 
niet alleen op voortreffelijke wijze de stoten die Frankelius, Gereformeerd (=Hervormd) predikant te 

Middelburg, in zijn boek over De Verwerringhe der Wederdooperen onder Malcanderen de 

doopsgezinden trachtte toe te brengen, maar hij werkte ook met kracht aan de opbouw van zijn eigen 
groep, de Vlamingen, en dat wel in de richting van een minder starre opvatting van de gemeente als de 

`enige ware kerke Christi'. 

 

 
Overgenomen uit 

Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland 

door N. van der Zijpp (1952) 

 

 
N.B. Veel interessante gegevens over het Mennisme in Vlaanderen kan men vinden in: Geschiedenis 

der Doopsgezinden in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe Eeuw, door Dr. A.L.E. Verheijden.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn  
tijd. 

Prediker 3 : 1 
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                            Zwitserse doopsgezinden in klederdracht op Kampereiland op weg naar de  

                            vermaning (het doopsgezinde kerkgebouw), ca 1800 
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        De kleding van dit paar is typerend voor de Amish uit de Elzas  rond 1815; de kleren van de vrouw zijn  

        iets meer versierd dan bij de Amish in Amerika in de 20e eeuw 
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Typische doperfiguur, een prediker, uit de 18e 

eeuw 

 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                    Typische doperfiguur, een spinster, uit de 18e eeuw 
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                    Zwitserse wederdoper (ca. 1830) 
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             Zwitserse wederdopersvrouw (ca. 1830) 
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Geschiedenis over de 

vervolging en verstrooiing van de 

doopsgezinden of wederdopers 

oe afschuwelijk de vervolgingen van de doopsgezinden (in de 16e eeuw ook wederdopers 

genoemd) ook zijn geweest, doch die zij zich door het optreden van een aantal geestdrijvers 
en verleiders zelf op de hals hadden gehaald, leert ons een gedeelte van een hoofdstuk uit: 

Geschiedenis van Holland en Zeeland, geschreven in 1880, dat eveneens wordt toegevoegd met de 

daarbij behorende gravure door F. Orloff van de wederdopers, die te Genemuiden gevangen werden 

genomen. 
 

Het stuk geschiedenis bevestigt ons echter, dat het zeer goed mogelijk is, dat wederdopers uit de 

zuidelijke landen naar Nederland zijn gevlucht, waar zij zich te Amsterdam en in Noord-Holland 
hebben gevestigd. De vestiging in Overijssel, Friesland en Groningen zou zich dan gemakkelijk laten 

verklaren uit het volgende gedeelte: 

 
“De jongeren die men naar de Nederlanden had afgevaardigd, riepen hen, die hunne stem gehoor 

wilden geven, op, om zich den 24sten Maart 1534 nabij Hasselt, aan het Zwarte Water, te vereenigen, 

van waar men in een indrukwekkenden optogt door Salland, Twenthe en Münsterland naar het `Nieuw 

Jeruzalem' (dit was de stad Münster) zou trekken. Niets moest de geloovigen van dien togt weerhouden. 
Om deze uittogten te verhinderen, werd bij plakkaat het herbergen van leeraars der wederdopers 

verboden, op straffe der verbeurte van lijf en goed, terwijl eene belooning van twaalf gulden werd 

uitgeloofd aan ieder die één hunner ontdekte en aanbragt. Maar welke bedreigingen werden 
afgekondigd, duizenden verleiden lieten zich niet terughouden toen de tijd om zich te verzamelen 

aanbrak. Meer dan dertig schepen, opgepropt met mannen, vrouwen en kinderen uit Amstelland en 

Waterland (provincie Noord-Holland) stevenden den 21sten Maart 1534 over de Zuiderzee naar het 

Zwolsche Diep. 
De uitgetogenen, Ens en Genemuiden genaderd, werden op 's Keizers last aangehouden (zie gravure).” 

 

Ook Wilhelm Nagge, predikant te Twello, schrijft over dit voorval nog uitvoeriger in zijn kroniek 
Historie van Overijssel, geschreven in 1678: 

 

“Ao 1534. Hebben die hoofden van die herdopers in Holland, Vriesland, Zeland overall an haer 
broeders, naedat sij seker bescheijt uijt Münster hadden gekregen, geschreven, dat se omtrent 

Bergclooster opten 24. Martij (Maart) solden komen. Hijerop hebben sich veele derselver op die reise 

mit wijf ende kinder begeven, ende opten 25. Martij sijn uijt Holland vele schepen gekomen op dat 

Swartewater omtrent Geelmuden (Genemuiden), geladen met spiessen, hellebaerden ende ander 
geweer, ende veel mannen ende wijven van de herdopers. 

Borchert van Westerholt, drost van Vollenho (Vollenhoven) ende Otto van Rechteren, drost van 

Geelmuden, hebben die schepen doen anholden ende vier daervan laten omvoeren, ende als se die 
herdopers vraegden waer se hen wolden, gaven sie toe antwoordt, dat se nae Münster wolden om haer 

broeders en susters te ontsetten. Die voirseide drosten hebben opten 23. Martij ditselve den van 

Campen geschreven ende van haer begeert, dat se hare gesanten binnen Geelmuden wilden senden. 
Opten 24. Martij hebben die van Campen vier uijt haren raed gesonden, als Geert Loesse, Tijmen van  

H 
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  Gravure Bouttats van Hasselt in Overijssel, 1674 
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Uittocht naar Münster in 1534 

 

 
 

 

 
 

 

 
Heer, herinner U de namen 
Van hen, die gestorven zijn, 
En vergeet niet, dat zij kwamen 
Langs de straten van de pijn, 
Langs de wegen van het lijden, 
Door het woud der eenzaamheid, 
Naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis, hun toebereid. 

Gezang 273 
van Mattheus Verdaasdonk 
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den Venne, Claes Croeser ende Jan van de Vecht. Opten 25. Martij worden van Ens int Swartewater 21 

schepen mit herdopers gebrocht, in welcke schepen 1000 of 1500 spiessen, vele haken, hellebarden, 4 
vaenkens, 4 trommen ende ander geweer worde gevonden, ende op die schepen waren tusschen die 

2500 ende 3000 minschen, dan die meesten hoop waren wijven ende kinderen uijt alle landen 

vergadert. 

 
Alle dat geweer, dat in die schepen was, hebben sie daer uijt genomen ende alle die schutten, die 

daerbij waren, hebben sie daervan genomen. 

 
Die gesanten van die stad Campen hebben uijt Geelmuden den raed geschreven, dat men dattselve, hoe 

datter soo vele schepen mit herdopers gekomen waren, die Conninginne Regente solde schrijven ende 

den stadholder Georg Schenk, ende begeren van den stadholder, datt hij tot Geelmuden wolde komen, 
twelck alsoo is geschiet. 

 

Dese luden voele hadden all mede genomen dat se hadden, ende hare erfgoeder ende clenodien om een 

kleijnen penninck oock vele minder dan om de helfte verkocht, die uijt eenvoldigheit jamerlick 
verleidet ende bedrogen waren, soo se meenden an dat Bergclooster den Heiligen Geest te ontfangen, 

ende als men deserve vraegde waer se heen wolden, daerop antwoorden sie: nae den Berg Sion, daer se 

den Heiligen Geest solden ontfangen, waermede sie dat Bergclooster meenden, ende hadden daerneven 
alle haer reet geld, gold, silver, gemunt ende ongemunt, bij sich, dat hoir alle worde genomen, oock 

smeten se vele overboort, dan de onnosele vrouwen ende kinderen, die lieten se alle lopen, maer de 

principalen, die de arme wichteren soo jamerlick hadden bedrogen, worden de koppen afgehouwen 

ende worden op staken ende de lichamen op raden gelecht. 
 

Opten selven tijd sijn oock seer vele herdopers te wagen ende te paerde ende te voette nae dit clooster 

gekomen, om daer die Heiligen Geest te ontfangen, die oock alle wat se van den haren inder ijl hebben 
mede konnen krijgen, dat hadden se bij haar, daer oock vele goede luden bij waren uijt die landen van 

Gelre ende Sutphen, uijt de steden Nijenhuis ende andere, die alle worden gefangen ende all dat sie bij 

sich hadden haer genomen; ende sommige nae dat se een tijdlanck hadden gevangen geseten, worden 
lossgelaten ende sommige die copp afgehouwen van de principale, die de luden soo jamerlick verleijt 

hadden, ende op raden gelecht.” 

 

Men zou uit al deze gegevens kunnen afleiden, dat de vrijgelaten wederdopers, waaronder wellicht de 
eerste SPIJKER of SPIJKERS, zich toen in Vollenhove en andere plaatsen in het Ambt Vollenhove 

hebben gevestigd, vanwaar men zich later ook in BLOKZIJL heeft neergezet. 

 
Uit het boek De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565), geschreven door Johan 

Decavele en in 1975 uitgegeven door het Paleis der Academiën in Brussel blijkt, dat het doperdom niet 

alleen in Belgisch-Vlaanderen (Kortrijk, Menen, Gent, Brugge, Veurne, Ieper) maar ook in 
Frans-Vlaanderen (met name in Duinkerken, Sint-Winoksbergen (Bergues), Hondschoote en Cassel, 

welke plaatsen alle in de onmiddellijke nabijheid van het dorp Spycker zijn gelegen) reeds spoedig na 

de gebeurtenissen in Zürich zeer sterk verbreid is geweest. 

Er wordt vermeld, dat reeds in 1538 de eerste anabaptisten in Hondschoote op de brandstapel werden 
terechtgesteld, terwijl na zware vervolgingen velen werden gegrepen en in verschillende plaatsen, doch 

hoofdzakelijk in Lille (Rijssel) werden terechtgesteld . 

 
De vervolgingen waren ingesteld door de Raad van Vlaanderen en het Geestelijk Hof te Doornik en 

werden uitgevoerd door de procureur-generaal Titelmans, maar deze had weinig medewerking van de 

schepenen der verschillende steden en dorpen. Vele verdachten moesten weer worden vrijgelaten; er 

waren onvoldoende bewijzen voorhanden om op de ketters de in de plakkaten voorgeschreven straffen 
toe te passen. 

Na een uitgebreid onderzoek in Kortrijk, Menen en Wervik (België) zette de procureur-generaal zijn 

onderzoek voort in Sint-Winoksbergen, Cassel, Duinkerken en Hondschoote, maar de meeste 
verdachten waren tijdig gewaarschuwd en hadden een veiliger onderkomen kunnen zoeken. 
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Men kan rustig aannemen, dat hij daarbij ook de dorpen in de naaste omgeving, dus ook het dorp 

Spycker, heeft doorzocht. 
 

Vooral Hondschoote moet een vrij grote doperse broederschap hebben gekend en klaarblijkelijk was 

men er tamelijk veilig. De opbloei van het doperdom in deze gebieden moet rechtstreeks in verband 

worden gebracht met het optreden van Lenaert Bouwens, de reeds eerder genoemde 
noord-Nederlandse leraar, en de activiteit van enkele van diens dopelingen. 

De terechtstelling van een zekere Arnould Herveloo op het Hondschootse marktplein op 23 April 1559 

vermocht de beweging niet meer tegen te houden. Hele families namen de leer van Menno Simons aan, 
waarvan velen, vooral in 1562 en 1563, de brandstapel hebben bestegen. 

 

Maar ook het calvinisme breidde zich snel uit en waarschijnlijk door de grote druk zwoeren 
verschillende dopers hun nieuwe geloof af en werden gereformeerd (= hervormd). Gevonden 

archieven hebben aangetoond, dat men soms onder verschillende namen leefde. 

Naschrift 
Als men nu bedenkt, dat de eerste door de schrijver van deze genealogie in Vollenhove gevonden JAN 

SPIJKER omstreeks 1562/1567 werd geboren, dus ten tijde van de grote vervolgingen in 

Frans- Vlaanderen, dan is het niet ondenkbaar te veronderstellen, dat de grootvader van deze 

Nederlandse SPIJKER uit Frans-Vlaanderen afkomstig was en door de vervolgingen naar de noordelijke 
Nederlanden is gevlucht en zich daar heeft gevestigd. Het zou zelfs mogelijk zijn, dat hij en zijn gezin 

in 1534 gehoor heeft gegeven aan de oproep om naar Münster in Duitsland (het nieuwe Jeruzalem van 

Jan van Leiden) te gaan om via Waterland (Noord-Holland) over de Zuiderzee Hasselt in Overijssel te 
bereiken. Daar, zoals is beschreven, met duizenden andere dopers is tegengehouden en wellicht is 

omgekomen of terechtgesteld. De weduwe met kinderen, waaronder de vader van JAN SPIJKER 

(1562/1567) of toch het gehele gezin, zou zich hebben kunnen vestigen in Vollenhove of omgeving. 
Men zou in deze gedachtengang nog verder kunnen gaan door te veronderstellen, dat het geslacht in 

Vlaanderen een andere of geen naam heeft gehad en zich of reeds daar of bij de trek naar de 

noordelijke Nederlanden van de naam SPIJKER (afkomstig uit het dorp Spijker) heeft bediend. Het is 

duidelijk, dat deze veronderstellingen slechts theorie zijn en waarschijnlijk nooit door bewijzen zullen 
kunnen worden ondersteund. 

 

Hoewel het vaststaat, dat er al in 1530/1531 wederdopers in Friesland waren (zie hoofdstuk `Menno 
Simons'), dus reeds vijf à zes jaar na het ontstaan van de beweging in Zürich Zwitserland, is het ook 

zeker dat er in 1570, waarschijnlijk eerder, ook wederdopers waren in Overijssel, dus omstreeks de 

geboorte van de vroegst gevonden JAN SPIJKER (1562/1567). Dit moge blijken uit de kroniek Historie 
van Overijssel, geschreven in 1678 door Wilhelm Nagge, predikant te Twello: 

“Opten 11. Martij 1570 hebben die Spansche soldaten binnen Deventer gevangen genomen twaelf 

herdopers w.o.: Dirck van Wesel, Harmen de Wever, Claes Opreider, Idse Galens, Dirck Wessels en 

Idsen huijsvrouwen, noch twee Wevers ende Lisebeth ende Catharina Somerhuis ende worden op den 
Norenberger toren gevangen gebracht, welcke luden seer jamerlick soowel mannen als vrouwen 

gepijnigt worden. 

Ja, de commissaris, de boel anhardende, seide, men solde se vrij als honden pijnigen, die beter als sij 
waren. Den 24. Maij sijn enige minnebroeders bij haer gekomen om haer te doen afvallen, maar Dirck 

van Wesel ende Idse mit haer huijsvrouwen ende de Somerhuis-dochteren wilden int minste na de 

monniken niet horen. Dese sesse sijn den 25. Maij van den Norenberger toren op de wage gebrocht, int 

hene gaen spraken de mannen weinig, maer de vrouwens vele, ende de Somerhuis-dochteren songen: 
mijn Godt waer sall ick hene gaen. 

Catharina Somerhuis, de jongste, is eerst van de wage op dat schavot gebrocht, seggende tot de 

omstanders, dat se niet om quade feiten, maer om de waerheit wille solden sterven. Als sij opt schavot 
worde gebrocht is haer de sententie voorgelesen: soo sij sich tot dat catholijcke gelove wilde geven 

ende alsoo sterven, soo solde men haer mit het swaert richten, anders levendig verbranden. 't Welck 

haer gevraegt worde, maer sij seijde neen, dan ick begere bij de waerachtige leere te blijven; daerop 
haer geantwoort is soo moet gij levendig branden. Doe sprack sij seer blijdelick: ick geve daer niet na, 
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het sint anders niet dan logenen daer gij mede ommegaen; doe worde sij weder van dat schavot op de 

wage geleit, daer haer de mont worde toegebonden, alsoo dat se niet meer konde spreken ende quam 
weer bij de andere vrouwen. 

Daerna sijn de beide Wevers op dat schavot gebrocht ende beide onthalst, nadem sij de herdoperije 

verlaten hadden ende dat pausdoom weder angenomen sonder iet te seggen, dan de eene seide: 

 
0 Here weest mij genadig. Na dese sijn Dirck ende Hendrick mit de vijer vrouwens an de brantpale 

gestelt, anroepende den name Godes ende malckanderen eerst kussende, terwijlen sij malckanderen 

kusseden is daer een gedruijs gekomen als oft gedondert hadde ende of daer een wagen sonder peerden 
hadde komen rollen, alsoo dat het volck de daer stonden, om de justitie te sien, over malckanderen 

vielen, nochtans wiste men niet, dat daer iets was, waeromme de luden een grote vrese anquam, de 

Spanjaerts seiden, dat het een donder was geweest. 
Daerna is weder onder dat volck een gedruijs gekomen ende scheen, dat het uit de Grote Overstrate 

quam, mit grote verschrickinge, alsoo dat de Spanjaerts allerm begonden te roepen ende op de tromme 

te slaen, dan is ten lesten vergaen, alsoo datter geen quaet meer uit en quam. Als nu dese luden aldus 

an de palen waren gebonden sijn sij seer jamerlick verbrant ende dat van de ligghamen overbleef is 
onder de galge begraven. Den 10. Junij 1570 sijn oock noch andere herdopers verbrant binnen 

Deventer, als haer eerst die Spanjaerts mit vele leugens ende schelmerijen hadden angegaen, om het 

pausdoom an te nemen.” 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Al wat geschiedt en ons overkomt heeft zin  
Maar die is moeilijk te doorgronden.  
Ook in het Boek des Levens 
Heeft elk blad twee zijden. 
Op de voorkant schrijven wij, mensen,  
Onze voornemens, hoop en verlangens.  
Maar op de achterkant schrijft  
De Voorzienigheid. 
Doch wat Zij beschikt 
Was zelden onze bedoeling. 



OPKOMST VAN DE WEDERDOPERS 

145 

Gedeelte van een hoofdstuk uit: 

‘Geschiedenis van Holland en Zeeland’, 

(1880) 

eurvorst Johann de Bestendige, Hertog Georg van Saksen, Landgraaf Philips van Hessen en 

Hertog Heinrich van Brunswijk, bragten een leger op de been, dat zij tegen de geestdrijvers 
te velde zonden. Dezen waren nu 8.000 man sterk en stonden op eene hoogte bij 

Frankenhausen, in eene sterke stelling en door een wagenburg ingesloten. De Vorsten, die het 

vergieten van mensenbloed wilden voorkomen, boden den misleiden eene volkomen vergiffenis, zoo 

zij hunne hoofden uitleverden. 
Dan Münzer wendde al zijne welsprekendheid aan, om de ontrouw zijner volgelingen te voorkomen. 

Op een regenboog wijzende, die zich aan den hemel vertoonde, riep hij: “Ziet het teken van Gods 

genade boven Uwe hoofden, hetzelfde beeld als op Uwe vanen. Dat toont U Gods wil, dat ge geen 
vrede met de dwingelanden zult sluiten. Het verzekert U, dat God ons de overwinning zal schenken.” 

 

Maar toen nu bij den hardnekkigen strijd bleek, dat de bijeengevloeide hoop niet tegen de geoefende 
soldaten der verbonden vorsten was bestand, was Münzer één der eersten wien de hoop ontzonk. Hij 

vlood van het slagveld, waar minstens 5.000 zijner volgelingen het leven lieten (15 Mei 1525). Binnen 

Frankenhausen zich opgesloten hebbende, kon hij niet beletten, dat deze stad door de krijgsscharen 

genomen en geplunderd werd. Moedeloos verborg hij zich op den zolder van een huis, in eene 
slaapstede. Hij veinsde ziek te zijn en ware welligt niet ontdekt geworden, zoo niet een soldaat in 's 

Profeten reistasch een aan Münzer gerigten brief van den Graaf van Mansfeld had gevonden. Men 

bragt den kleinmoedige gevangen naar Heldrungen, waar hij op de pijnbank zijne bondgenooten 
noemde. Hierop werd hij naar Mühlhausen gevoerd, waar hij met Pfeifer en vierentwintig andere 

belhamels, het leven op een schavot eindigde. 

 

Doch Münzer had niet slechts aanhang in Saksen, het Eichsfeld en Thüringen verworven; in 
Zwitserland en Schwaben telde hij mede vele volgelingen, vooral in het dorp Zollikon aan de 

Zürichersee. Toen na den val van Frankenhausen de overgeblevenen zich verstrooiden, zakten velen 

hunner langs den Rijn naar Westfalen, naar Oost-Friesland en de Nederlanden af. 
 

Vooral was de bontwerker Melchior Hoffmann uit Strassburg (Straatsburg), er ijverig op uit om in de 

Duitsche kustlanden proselieten te maken. In 1527 kwam hij te Kiel en in het jaar daarna te Emden, 
waar de belijders der verschillende rigtingen van de christelijke godsdienst - dank zij het verstandig 

bewind van Graaf Edzard - tot dien tijd in tamelijk goede overeenstemming met elkander geleefd 

hadden. Hoffmann maakte er ongeveer 300 `bekeerlingen', die hij, zoowel vrouwen als mannen, in het 

openbaar, in de Groote Kerk in eene kuip doopte. Toen echter werd hij door den Graaf in zijne 
geestdrijverij gestuit en met al zijne aanhangers verbannen. Van deze bannelingen sloeg Jan 

Trijpmaker den weg naar Holland in. Hij koos Amsterdam tot woonstede en verkondigde er de leer der 

wederdopers tot hij in 1531, met drie der zijnen gevat, naar 's-Gravenhage werd gezonden en daar 
onthoofd. 

 

Jan Mathijsz, een bakker te Haarlem, die zich bij deze wederdoopers had aangesloten, wilde bij 
Melchior Hoffmann niet achterstaan. Had de laatste zich voor den profeet Elia uitgegeven, hij gaf voor  

K 
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  Melchior Hoffman, die men de vader van de Nederlandse doopsgezinden zou kunnen noemen: 

  hij immers liet in 1530 zijn zendboden over de Lage Landen gaan om daar het doperse getuigenis  

  te verkondigen 
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Enoch te zijn, die, volgens het verhaal van Mozes, ten hemel was gevaren. Doch zoo weinig trad hij in 

de voetstappen van dezen aartsvader, dat hij zijne bejaarde vrouw verliet en met eene jonge, schoone 
brouwersdochter zich te Amsterdam vestigde. Van hier zond hij eenige `apostelen', twee aan twee, uit 

om zijne leer te verkondigen. Bartholomeus Boekbinder en Dirk Kuiper doopten op zijn last in 

Friesland, terwijl Jan Beukelszoon Buytenwegh (van Leiden) en Gerrit Kippenbroek (van Amsterdam) 

naar Münster vertrokken. 
 

De bewoners der bisschoppelijke stad aan de Aa hadden sints 1525 voor het meerendeel de 

Hervorming omhelsd en den Vorst-Kerkvoogd gedwongen, hun zes der zeven kerspelkerken af te 
staan. Toen Jan Beukelszoon en Gerrit Kippenbroek, of zoo als zij veelal genoemd werden Jan van 

Leiden en Gerrit de Boekbinder, het eerst met hunne aankondigingen van een naderend Godsrijk de 

menigte begonnen te verleiden, verzette de Raad zich tegen hen en gebood hun de stad te verlaten. 
Doch toen zij de eene poort waren uitgezet, kwamen zij door eene andere weer binnen, verzekerden 

hunne aanhangers dat God hun bevolen had, hun zending te Münster te voltooijen, vergrootten hunne 

partij door allerlei verlokkende schilderingen en bewogen zelfs den predikant Rottmann zich aan 

hunne zijde te scharen. 
 

Na verschillende botsingen met den magistraat, behielden zij in het einde de overhand. Zij liepen de 

straten op en neer onder het geroep van: “Doet boete en laat u andermaal doopen, opdat de toorn Gods 
niet over u komen.” Het gepeupel, door de belofte van christelijke vrijheid en gelijkheid aangetrokken, 

werd door de geestdrijvers medegesleept en liet zich werkelijk ten tweede male doopen. Ja, velen wier 

gezond verstand den uitgekraamden onzin verwierp, maakten uit vrees gemeene zaak met de 

geestdrijvers, ten einde niet mishandeld te worden. Thans geheel meester van Münster, vaardigden de 
hoofden dezer geestdrijvers zendelingen naar alle omgelegen plaatsen af, met de uitnoodiging aan alle 

geestverwanten, om tot hen over te komen, en de belofte, dat al wat zij verlieten, tien dubbel vergoed 

zou worden. 
 

De jongeren, die men naar de Nederlanden had afgevaardigd, riepen hen, die hunne stem gehoor 

wilden geven, op, om zich den 24sten Maart 1534 nabij Hasselt, aan het Zwarte Water, te vereenigen, 
van waar men in een indrukwekkenden optogt door Salland, Twenthe en Münsterland naar het `Nieuw 

Jeruzalem' zou trekken. Niets moest de geloovigen van dien togt weerhouden, zelfs niet het teederste 

gevoel, de liefde voor ouders, broeders en bloedverwanten. Allen echter moesten hun geld en wapenen 

medenemen. De goederen kon men achterlaten. “Daarvan was voor de Heiligen te Münster 
overvloed.” 

 

Eene zodanige belofte moest voor velen een onweerstaanbaar lokaas zijn, inzonderheid voor hen die 
onder den slaafschen druk van edelen en amtlieden zuchtten. De toebereidselen die men zag maken, 

verrieden wat te wachten was. Om deze uittogten te verhinderen, werd bij plakkaat het herbergen van 

leeraars der wederdopers verboden, op straffe der verbeurte van lijf en goed, terwijl eene belooning 
van twaalf gulden werd uitgeloofd aan ieder die één hunner ontdekte en aanbragt. Maar welke 

bedreigingen werden afgekondigd, duizenden verleiden lieten zich niet terughouden toen de tijd om 

zich te verzamelen aanbrak. Meer dan dertig schepen, opgepropt met mannen vrouwen en kinderen uit 

Amstelland en Waterland, stevenden den 22sten Maart over de Zuiderzee naar het Zwolsche Diep. 
Om ook anderen op te wekken, dit voorbeeld te volgen, liepen des anderen daags vijf dier geestdrijvers, 

op den middag, met bloote zwaarden in de hand door de IJstad (Amsterdam) onder het geroep van: 

“Wee, wee! Doet boete en gaat naar Münster, dat den kinderen Gods gegeven is.” Zij zelven kwamen 
echter niet ver met deze aansporing, want zij werden gevat en eerlang te Haarlem met den dood 

gestraft. 
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 Wederdopers voor Genemuiden gevangen genomen 
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 Zwaardlopers te Amsterdam, 22 maart 1534 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
De schepen worden aengehouwen 
Haer reys belet, sy mochten niet voort 
Met bloote sweerden elc mocht grouwen 
Liepen sy by de straet met sinnen gestoort 
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De uitgetogenen, Ens en Genemuiden genaderd, werden op 's Keizers last aangehouden. De 

voornaamste gevangenen werden, als verleiders der overigen, gevat en onthalsd, doch de vrouwen en 
kinderen losgelaten. Hetzelfde lot ondergingen alle andere wederdoopers, die te voet, te paard of met 

wagens uit Salland, Groningen, Friesland en elders in de nabuurschap van Hasselt waren 

zaamgekomen. Te Amsterdam lieten de geregtsdienaars niet na, eene strenge huiszoeking te houden, 

waardoor een twintigtal verscholenen in de boeijen geraakte. De Stadhouder en zijn raad te Amsterdam 
gekomen, woonden het vonnissen der gevangenen bij. De schuldigsten werden ter dood veroordeeld, 

doch zij die hunne dwalingen herriepen, kwamen vrij, nadat zij bij een omgang door de stad barrevoets, 

blootshoofds, in linnen gekleed en met een toorts in de hand openbare boete hadden gedaan. 
 

Op eene algemeene dagvaart te Mechelen stelde de Landvoogdes voor, om de wederdoopers en met 

deze de Luthersen, uit te roeijen en voorts aan Franz von Waldeck, bisschop van Münster, hulp te 
verleenen. Het laatste vond weinig bijval bij de Staten, ja, ofschoon zij verklaarden mede te willen 

werken om de nieuwe leeringen te stuiten, wezen de Hollanders een ontwerp van hun Stadhouder af, 

waarbij nieuwe bepalingen op het vervolgen der ketters werden gesteld. Zij verklaarden dit niet te 

kunnen aannemen, omdat men den “religieusen en geestelijken” meer regt wilde geven dan behoorde, 
“want uyt hen lieden alle quaet gekomen is”. In het meer bedreigde Overijssel was men williger: die 

van Deventer zonden hun geschut naar bisschop Franz, die het te Ootmarsum liet afhalen. 

 
Inmiddels had de aangroeijende magt van Jan Mattijsz, die zijne zendelingen naar Münster was 

gevolgd, zich van die bisschoppelijke hoofdstad meester gemaakt, waaruit de verstandigen en 

gegoeden, zoowel Katholieken als Protestanten, voor het grootste deel waren vertrokken. Thans kozen 

de wederdopers een nieuwen magistraat uit hun midden. Matthijsz beval in naam van God, dat elk zijn 
goud en verdere kostbaarheden zou bijeen doen en in een aangewezen gebouw nederleggen. Ook zou 

niemand een boek onder zich houden, met uitzondering van den Bijbel. Alle andere gedrukte werken 

moest men verbranden. Met deze en dergelijke wetten ging hij voort tot bisschop Franz met een 
krijgsheir naderde. Toen verkondigde hij eene goddelijke openbaring ontvangen te hebben, om de 

vijanden te dooden, waartoe, zoo hij zeide, hem de speer van Gideon gegeven was. Hij had echter te 

naauwernood met opgestoken lans de naaste stadspoort verlaten, of de eerste bisschoppelijke soldaat 
velde hem ter neder. 

 

Ontzetting greep zijn navolgers aan. Doch nu trad Jan Beukelsz op den voorgrond en verklaarde met 

eene indrukwekkende stem en welberekend gebaar - hij was te Leiden dikwijls onder de rederijkers 
opgetreden - dat de Eeuwiglevende hem reeds voor lang had aangekondigd, dat Matthijsz voor hunne 

heilige zaak als martelaar zou sterven; dat hem thans door God werd bevolen, de weduwe van den 

Profeet te trouwen, de regering op zich te nemen en twaalf regters, zooals in Israël, aan te stellen. Dit 
geschiedde. Tegelijkertijd gaf hij een wet, dat elk de christelijke vrijheid zou hebben, zoo vele 

vrouwen te nemen als hij wilde. Van deze bepalingen maakte hij zelf het ruimste gebruik, want eerlang 

was hij met niet minder dan veertien vrouwen door het huwelijk verbonden. 
 

Den 25sten Juny 1534 riep eindelijk een goudsmid uit Warendorf - ook een profeet - het volk op de 

Markt bijeen en gaf voor de voorspelling van den Hemelschen Vader ontvangen te hebben, dat Jan van 

Leiden de geheele aarde zou beheerschen en den troon van David weder oprigten. Door zijn toedoen 
zouden alle goddeloozen uitgeroeid, alle koningen en vorsten vernederd en alle heerschappij op aarde 

aan de vromen gegeven worden. Met voorgewenden ootmoed en schijnheiligheid viel daarop Jan 

Beukelsz op de knieën, dankte God en verzekerde het volk, dat hij deze openbaring reeds voor lang 
had ontvangen, doch het niet had gewaagd, haar uit te spreken. Hij zette daarom de twaalf regters naar 

Israëlitische stijl, weder af, nam het regterambt zelf op zich, `verhief' den burgemeester Knipperdolling 

tot zijn scherpregter en reed in koninklijke praal en met kostbare sieraden omhangen, door de straten. 

Achter hem ging een aanzienlijke hofstoet, waarbij men vooral twee paadjen onderscheidde, die 's 
Konings kroon, bijbel en zwaard droegen. 
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Nadat de stad Münster op deze wijze tot hoofdplaats van het `Nieuwe Godsrijk' was ingewijd, zond de 

Koning acht en twintig apostelen uit om de overige steden der aarde in het geluk van het 
`Nieuwe-Sion' te doen deelen, door haar aan zijn schepter te onderwerpen. 

Velen dier zendelingen vielen bisschop Franz in handen en werden gedood. Eén echter ontkwam de 

straf door in de belangen des Kerkvoogds te treden. Hendrik van Hilversum - zoo was zijn 

naam - keerde binnen de stad terug en deelde den Koning mede, dat hem een engel uit 's bisschops 
magt had verlost, die hem openbaarde, dat God den Koning vier rijke steden had geschonken, namelijk 

Amsterdam, Deventer, Wesel en Londen. Het doel van dit voorgeven was, de magt der wederdoopers 

te verdeelen, door een groot aantal naar elders te doen vertrekken. 
 

Koning Jan, hoe geslepen ook, liet zich verschalken. Hij zond dadelijk Jakob van Kampen, met den 

titel van bisschop, naar Amsterdam en voegde hem Jan Matthijsz, van Middelburg, als medearbeider 
toe. Ook naar Deventer ging een gezant, die er welhaast meer dan 50 wederdoopers, onder welken 

zelfs mannen van deftigen stand, om zich vereenigde. Als teeken zijner waardigheid droeg hij een 

keten om den hals met vijf schilden die de wapens der steden Münster, Wesel, Deventer, Amsterdam 

en Londen vertoonden. 
 

Het gevaar eener overrompeling van Amsterdam door de wederdoopers was niet gering. Er bevonden 

zich toch vele ingezetenen en vreemdelingen binnen de IJstad, die in de geestdrijverij van Jan van 
Leiden en de zijnen deelden. Welligt vond men zelfs onder de overheidspersonen enigen die de leer 

der wederdoopers waren toegedaan, of die althans, als gehecht aan Luther's leer, geene vervolging van 

andersdenkenden wilden aanmoedigen. Zeker is het, dat de Stadhouder van Holland, de Graaf van 

Hoogstraten, den Schout Jan Huibertsz had afgezet, omdat deze ten aanzien van het vervolgen der 
ketters eene flaauwheid aan den dag legde, die hem zoo verdacht maakte, dat hij gebannen werd. 

 

De Stadhouder, die noch in Ruysch Jan Bethsz, noch in Heiman Jacobsz van Ouder-Amstel, Huibertsz 
eersten en tweeden opvolger, strenge ketterbeulen vond, kwam eindelijk zelf naar Amsterdam om het 

uitroeijen zoowel der Lutherschen als der wederdoopers te bevorderen. Den 7den October werden twee 

burgers, die bekend stonden als aanhangers van het `Nieuwe Godsrijk', op last van den 
Procureur-Generaal gegrepen. 

Naschrift 
Men zou uit al deze gegevens kunnen afleiden, dat de vrijgelaten wederdopers, waaronder de eerste 
SPIJKER of SPIJKERS, zich toen in Vollenhove en andere plaatsen in het Ambt Vollenhove hebben 

gevestigd, vanwaar men zich later ook in Blokzijl heeft neergezet. 
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Haer nieuwe gheest die heeft gheblaeckt 
Alst openbaer heeft ghebleken 
By der straet loopende moeder naeckt 
En hebben 't huys aen brandt gesteken. 
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De gebeurtenissen te Amsterdam 

e dweepachtige herdoopers, die zig heimelyk te Amsterdam ophielden, verwekten aldaar, in 

February des jaars 1535, nieuwe opschudding. Op den elfden dier maand, waren Dirk, of, 

gelyk anderen hem noemen, Henrik, of, liever nog, zo als hy, in 't Stads Sententieboek, 
genoemd wordt, Henrik Henrikszoon Snyder, die onder deeze luiden voor een profeet doorging, en nog 

zes mannen en vyf vrouwen vergaderd in de Zoutsteeg, ten huize van Jan Syvaartszoon, lakenkooper, 

die, ten dien tyde, tot voortzetting van zynen handel, verreisd was naar de Oostzee. 

 
In eene kamer van dit huis, wierp Henrik zig, kort na drie uuren in den nagt, voor over op zyn 

aangezigt, naar 't scheen, yverig biddende. Elk, die hier tegenwoordig was, werdt van een innigen 

schrik bevangen. 't Vertrek, met al den huisraad, scheen te schudden. Na 't gebed verklaarde de profeet 
“dat hy Hemel en Hel en God in deszelfs heerlykheid gezien hadt; dat de jongste dag naby was, en dat 

één uit den hoop, dien hy aanwees, zekerlyk verdoemd zijn zou.” Straks daarop viel deeze aan 't 

kermen: “Hemelsche Vader, wees my genadig!” 

En Henrik wederom, als of hem 's Hemels besluit, zonder tusschenpoozing, bekend gemaakt werdt: 
“De Vader is u genadig geweest. Uwe zonden zyn u vergeven. Gy zyt tot een kind Gods aangenomen.” 

 

Weinig tyds daarna, hieldt dit zelfde gezelschap, ter zelfder plaatse, wederom eene nagtvergadering, 
waar de mans, immers eenigen, gewapend verscheenen. Henrik, vier uuren agtereen met preeken en 

bidden hebbende doorgebragt, ontdeedt zig van zynen stormhoed, zydgeweer, harnas en kleederen, en 

wierp alles op 't vuur, dryvende “dat al wat uit de aarde voortgekomen of gemaakt was, door 't vuur 
verteerd moest worden.” Toen hy daar moedernaakt stondt, beval hy den anderen zyn voorbeeld te 

volgen, gelyk beide vrouwen en mannen deeden. 't Smeulen en stinken der kleederen hadt de vrouw 

van den huize, die te bedde lag, doen ontwaaken. Zy begaf zig naar boven, daar zy 't naakte gezelschap 

vondt, en terstond bevel kreeg, om zig, insgelyks, te ontkleeden, gelyk zy deedt. 
Niemant wist toen nog, wat Henrik de Snyder verder voorhadt. Doch 't leedt niet lang, of hy gelastte 

den misleiden hoop, hem te volgen en te roepen gelyk hy roepen zou. Met strykt hy ter deure uit, en de 

overigen hem na, straat op, straat neder, de halve Stad rond, onder een vervaarlyk gehuil van: “Wee! 
Wee! Wee! de wraake Gods! de wraake Gods! de wraake Gods!” Het huis, waruit zy gekomen waren, 

en welk wel vast geslooten was, vloog haast in den brand, die egter, door de buuren, de deur op den 

vloer geschooten hebbende, nog gelukkiglyk gebluscht werdt. 
 

Midlerwyl, raakte de Stad alomme in beweeging. De Burgery kwam in de wapenen, en de Plaats (de 

Dam) en 't Stadhuis bezet hebbende naar behooren, viel het haar niet moeielyk, de naaktloopers op te 

vangen. Zy werden allen gevat, op eene vrouw na, die men nooit heeft konnen agterhaalen. Toen zy 
verhoord werden, boodt men hun kleederen aan, doch zy, weigerden ze te aanvaarden, schoon 't in 

February en gevolgelyk niet warm was. De waarheid, zeiden ze, moest naakt zyn. Ook wilden ze, in 

den kerker, uit geen aardenwerk eeten, noch drinken, maar smeeten de aarden vaten aan stukken, en 
dansten op de scherven . Een man wilde geene spyze nuttigen, ten zy ze hem voorgekaauwd werdt, 

zeggende, dat hy een kind was. Uit al het welke, niet donkerlyk blykt, dat deezen luiden de hersenen 

gekrenkt waren. Met den dag, kwam de Schuttery op de Plaats in 't geweer. De poorten en kerken 

bleeven digt geslooten, om vreemden buiten te houden en samenloop van binnen te voorkomen. De 
Wethouderschap was, niet zonder reden, in 't vermoeden gebragt, dat men 't met deezen woesten 

oploop, op het overrompelen der Stad hadt aangelegd. 

 
 

D 
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                          Verovering van de Dam door de wederdopers op 10 mei 1535 
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               Ets van het bootje van Pieter Pietersz (Beckjen) 

               Pieter Pietersz (Beckjen) stierf op de brandstapel op 26 februari 1569 te Amsterdam;  

               hij werd ter dood gebracht omdat hij de ‘vervloekte en verboden bijeenkomsten van de  
               dopers’ had bezocht, en zijn schip beschikbaar had gesteld om bijeenkomsten van dopersen 

               te houden 

 

 
               Mislukte aanslag van de wederdopers op Amsterdam in 1535 
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De Heeren waren nog bezig met raadplegen, toen de herdoopers, in alles, zo men naderhand bevonden 

heeft, niet boven de veertig man sterk, wel gewapend en met vliegend vendel en slaande trom, omtrent 
ten elf uuren des nagts, aantrokken op 't Stadhuis. Simon Klaaszoon Put, die hier, als hoofdman der 

waakeren, de wagt hadt, werdt, met den eersten aanval, afgemaakt. Eenigen waakeren of burgeren trof 

het zelfde lot; eenige anderen werden gevangen genomen. De Burgemeesters hadden, op het eerste 

gerugt, het Stadhuis verlaaten, 't welk, terstond, door de herdoopers, ingenomen werdt. 
 

De herdoopers, nu meester van de Plaats voor 't Stadhuis, gedoogden niet, dat iemant zig op dezelve 

vertoonde. Zy hadden de toortsen en pektonnen, die hier ontstoken waren, gebluscht en om verre 
gehaald, op dat hun klein getal te minder ontdekt zou worden. 't Gerugt der onderneeminge hadt zig, 

midlerwyl, gelyk het gaat, merkelyk verzwaard, verspreid door de gantsche Stad. De Burgerwagt op de 

vesten kreeg een verward berigt der overrompelinge van 't Stadhuis. Men hing 'er by, dat de beste 
burgers doodgeslaagen werden. De naarheid des nagts vermeerderde den schrik, onder eene menigte, 

die, niet weetende wat 'er gaans ware, herwaards en derwaards liep, zonder vriend van vyand te konnen 

onderkennen. Maar de Burgemeesters hadden, terstond, zorg gedraagen, om een goed getal burgeren in 

de wapenen te brengen, die de toegangen naar de Plaats slooten, en daardoor te wege bragten, dat de 
herdoopers geene versterking van volk bekomen konden. Voorts was by de Wethouderschap 

vastgesteld, niets tegen de oproerigen, in en voor 't Stadhuis, te onderneemen, voor dat de dag 

gekomen zou zyn. 
 

Doch Burgemeester Pieter Kolyn, een geleerd en Godvrugtig man, die den naam hadt, by veelen, dat 

hy te slap omtrent de herdoopers was, kon niet nalaaten, zig van de gelegenheid te bedienen, om elk te 

toonen, dat hy niet met hen heulde. Hy rukt dan, in den nagt, aan 't hoofd van eenen hoop burgeren, 
aan op de oproerigen, die hem stoutelyk tegentrokken. Men raakte, op de Plaats, vóór de Waage, aan 

elkanderen. De burgers werden te rug gedreeven, eenigen doorschooten, anderen gekwetst, ook met 

vergiftigd lood. Kolyn zelf werdt deerlyk vermoord. De Burgemeester Goossen Janszoon Reekalf, een 
ervaaren krygsman, nam toen 't voornaam bewind op zig, en deedt zeilen spannen voor de toegangen 

naar de Plaats, die voorts met groote hopzakken gestopt werden, waaragter de burgers, als agter 

schansen, gedekt lagen voor 't schietgeweer der oproerigen; en ziende bezwaarlyk kans om met de 
burgers aan te vallen op de herdoopers, bezoldigde hy daartoe, op de Vischmarkt by de Damsluis, een 

goed getal van vrywilligen, op maandgeld, die aannamen de oproerigen van de Plaats te dryven en 

daarna den eersten storm te doen op 't Stadhuis. Doch men zou zig stil houden, tot dat de dag aanbrak. 

Onder de herdoopers werdt de nagt met het zingen van Psalmen gesleeten. Zy scheenen wel gemoed. 
Doch de hoofden waren niet zonder bekommering, met naame Goedbeleid, die Jan van Geel voorhieldt, 

dat hun klein getal het werk verbrodden zou. Maar deeze sprak hem moed in, hem verzekerende “dat 

de Stad, vóór tien uuren, in hun geweld zyn zou.” 
 

Doch met het aanbreeken van den dag, begonden de burgers en bezoldigde vrywilligen te schieten op 

de herdoopers, die haast genoodzaakt werden de Plaats te verlaaten en in 't Stadhuis te wyken. Toen 
namen de burgers de Rederykers Kamer boven de Waage in en schooten van daar zo fel op de groote 

zaale van 't Stadhuis, dat de oproerigen dezelve ruimen en zig, hier en daar, in de binnenste vertrekken 

verbergen moesten. 

Burgemeester Reekalf hadt, ondertusschen, twee halve slangen en een grooter stuk geschuts doen 
sleepen voor 't Stadhuis. De deur van 't St.-Elizabets Gasthuis, welk naast het Stadhuis naar de 

Kalverstraat stondt, werd terstond om verre geschooten. De vrywilligen, gevolgd van de burgers, 

drongen 'er in, over de lighaamen van dooden en zieltoogenden, dryvende de overigen, omtrent vyf en 
twintig in getal, tot naar de nieuwe Kamer, daar zy zig wakkerlyk te weer stelden. Doch eenigen uit de 

burgerye beklommen de vensters van buiten en overvielen de oproerigen, van eenen kant vanwaar men 

hen niet verwagt hadt. Toen werden 'er verscheiden geveld en onder deezen ook Henrik Goedbeleid. 

Doch twaalf der oproerigen werden leevende gevangen genomen. Jan van Geel was, midlerwyl, 
geklommen op den zogenaamden Weeskamers-trans van den Stadhuis tooren, daar hy, bedugt voor 

erger straffe, zig bloot stellende voor 't schietgeweer der burgeren, wel haast getroffen en half dood van 

boven nederwaards gesmeeten werdt. Toen was de burgery meester van 't Stadhuis. De lyken der 
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gesneuvelde herdooperen, agt en twintig in getal, werden des nademiddags van den elfden May, by de 

beenen aan de galge gehangen. 
 

Drie dagen hierna, op den veertienden May, ontvingen elf oproerigen hun vonnis, te weeten: Pieter 

Gaal, uit wiens huis in de Pylsteeg zy gekomen waren, Anthonis Elbertszoon, Evert Aartszoon van 

Utrecht, meffemaaker, Klaas Janszoon van Alkmaar, grofsmid, Gerrit van Deventer, snyder, Michiel 
Egbertzoon, weever, Jakob Gysbertszoon van Gamen uit den lande van Gelder, Jakob van Emden, 

Willem van Utrecht en Albert van Meppelen. 

De borst werd hun leevende opgesneeden, 't hert daaruit gehaald en hun in 't aangezigt gesmeeten, 
waarna zy onthoofd en gevierdendeeld werden; wordende de hoofden op staaken op de poorten gesteld 

en de deelen daar buiten gehangen. Naderhand werden 'er nog eenige mannen onthalsd, te weeten op 

den vyftienden: Jan Jakobszoon de Noorman, Adriaan Kornelisz van Sparendam, Gerrit Klaaszoon van 
Oude Nierop en eenige vrouwen verdronken of in haare deuren opgehangen, welk laatste het lot was 

van twee vrouwen in de Pylsteeg, die de oproerigen gehuisvest en niet aangebragt hadden. 

 

Aan één der bovenste schoorbalken in de Nieuwe Kerke stondt, ter gedagtenisse der Naaktlooperen, 
aangetekend: 

“In 't jaer vyftienhonderd vyf en dertich, wilt dit onthouwen,  

Liepen hier naeckt mannen ende vrouwen." 
 

Beschrijving door Jan Wagenaar, 

overgenomen uit: 

Merkwaardigheden uit Amsterdams Verleden 

door Tirtsa en Leonard de Vries, 

uitgegeven in 1975 bij de Bezige Bij te Amsterdam. 

 

 
 Na de mislukte aanslag der wederdopers op het stadhuis te Amsterdam viel de door kogels getroffen 

 Jan van Geel van de toren 
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Terechtstellingen na de aanslag op Amsterdam 



OPKOMST VAN DE WEDERDOPERS 

159 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Het ter dood brengen van Wederdopers op de Dam te 

Amsterdam (tekeningen in het museum Fodor te 

Amsterdam) 
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Een van de eerste terechtstellingen van dopers in ons land; ets van Jan Luyken 

voorkomend in de `Martelaersspiegel' van Tieleman van Braght uit 1685 

 
 

                                  Twee martelaressen: Ursula van Werdum echtgenote van Jan van Beckum, en Maria  

                                  van Beckum. Zij werden op 13 november 1544 verbrand. Hun `offer' heeft steeds veel  

                                  indruk gemaakt. Nog in 1969 publiceerde D. Poort in de `Twentse Reeks' (uitgave  

                                  Witkam, Enschede) het verhaal der beide freules onder de titel `Vuurdood in Twente' 
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Van een twintigtal wederdopers die begin 1549 gevangen zaten, wist bij een nachtelijke uitbraak de helft  te 

ontsnappen. De anderen stierven  op 25 maart op de Dam de vuurdood (Gravure door Jan Luyken) 
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