
Verspreiding 

van de 

doopsgezinden 



GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL 

 

 

206 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Menno Simons, onder: gravure door Jan Luyken 
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Menno Simons 

n deze beschrijving past een kort woord over Menno Simons, de man naar wie de doopsge-

zinden ook wel mennisten of mennonieten (in Amerika mennonites) worden genoemd. Hoe-

wel niet de stichter van deze geloofsgemeenschap mag hij toch zeker de grote hervormer en 
geestelijke vader van de doopsgezinden in de gehele wereld worden genoemd. 

 

Volgens historische onderzoekingen werd Menno Simons in het jaar 1492 geboren te Witmarsum, 

een terpdorp in Friesland. De juiste datum van zijn geboortedag is evenwel niet bekend, terwijl men 
evenmin iets afweet van zijn jeugd en verdere levensontwikkeling. Hij werd voor de geestelijke 

stand opgeleid en bekleedde in het jaar 1524 het ambt van kapelaan (vicaris) in het nabije dorp Ping-

jum. Daar moet hij al spoedig iets hebben vernomen van de grote bewegingen op godsdienstig ge-
bied, die de 16e eeuw hebben gekenmerkt en die ook in Nederland in duizenden harten weerklank 

vonden. 

 

In 1531, pastoor van Witmarsum geworden, drong het bericht tot hem door, dat een zekere Sicke 
Frericxz wegens wederdoop te Leeuwarden door beulshanden was gedood. Dit schokte hem zo zeer, 

dat hij ijverig begon te lezen in de Heilige Schrift, wat deze over de kinderdoop leerde. Maar hij 

vond er geen enkel spoor van en een gesprek met de pastoor van Pingjum bracht hem niet verder, ja 
deze moest zelfs toegeven, dat de kinderdoop een instelling van mensen was. Evenmin voldeden 

hem de verklaringen der oude kerkvaders en hetgeen Luther en anderen daaromtrent leerden. Zo 

kwam hij reeds toen tot het inzicht, dat de doop op belijdenis van het geloof alleen schriftmatig is. 
 

Door de felle geloofsvervolging van de zogenoemde wederdopers, veroorzaakt door het optreden 

van fanatieke dwepers als Jan van Leiden en duizenden verleide zielen, waartegen Menno Simons in 

het voorjaar van 1535 reeds een trak-
taat had uitgegeven en velen de ogen 

opende voor de gruwelijke en grote 

godslasteringen van deze zich noe-
mende `Vreugdekoning', kwam bij 

hem het plan op om openlijk met de 

Roomse Kerk te breken. 
 

Toen een bende van 300 dwepers in 

1535 het bij Witmarsum gelegen Ol-

deklooster bezetten (afbeelding hier-
naast), doch drie dagen later door de 

Friese landvoogd Heer Schenk van 

Toutenburg werden verslagen, waar-
bij ook een broeder van Menno Si-

mons, greep deze tijding hem zo aan, 

dat hij negen maanden later (dus in 

1536) zijn priesterlijke waardigheid 
neerlegde en zich voorgoed bij zijn 

vervolgde geloofsgenoten aansloot en 

zich in het verbond der dopers begaf. 

I 
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          Menno Simons, detail van een olieverfschilderij van Oliver Wendell Schenk 
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           Titelblad van het boek: ‘Het Bloedigh Toneel der Doops-Gesinde en Werelose Christenen’, 

           ook genoemd ‘Martelaers Spiegel’, door Thieleman Jansz. Van Braght, 1685.  
           In dit boek komt de geslachtsnaam SPIJKER niet voor.. 
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Menno Simons. ‘Eyne klare vnmederspre-

kelike Bekentenisse vnde anwijsinge vth 

den gront vnde Kraft der heyliger scrift 

voruated, dat die gheheele Christus Jesus 

Godt vnde mensce, mensche vnde Godt, 

eingeborene vnde eerstgeborene eygen 

Sone is, […]’ 

 

 

Hij liet zich opnieuw dopen door de bekende Obbe Philips, oudste of hoofd der gemeente te Leeu-

warden. Een moeilijke, doch mooie taak wachtte hem, namelijk om zijn jammerlijk verstrooide ge-
loofsbroeders en zusters te verenigen. 

 

De verwarring die er bestond onder de wederdopers was grenzeloos en kwam eerst recht duidelijk 
uit bij een samenkomst te Boekholt Westfalen in 1536. 

De ernstig gezinden onttrokken zich nu voorgoed met Obbe Philips aan allen, die nog niet geleerd 

hadden afstand te doen van hun dolzinnige plannen om geweld met geweld te keren. Zij stelden 
overal oudsten en voorgangers aan en zo viel ook het oog op Menno Simons. In 1537 kwamen acht 

mannen bij hem met het verzoek of hij het ambt van leraar over hen op zich wilde nemen. Waar-

schijnlijk werd hij door Obbe Philips zelf te Groningen door handoplegging in zijn ambt bevestigd 

en bleef Groningen voorlopig het middelpunt van zijn werkzaamheden. Dat hij ook andere plaatsen 
bezocht blijkt uit de marteldood van Tjaard Reinders, die, in Harlingen woonachtig, te Leeuwarden 

in 1539 onthoofd werd, alleen omdat hij Menno Simons geherbergd had. 
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Het oude kerkje te Witmarsum 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

      Het nieuwe kerkje te Witmarsum 
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Monument te Witmarsum, onthuld op 11 september 1879; op deze stond tot 1879 een ‘preeckhuys’ waarin de 

doopsgezinden hun bijeenkomsten hielden. 

In het muurtje is de gevelsteen uit het oude kerkje gemetseld. 
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Steeds feller woedde de vervolging tegen hem, totdat in 1542 een plakkaat in Friesland werd uitge-

vaardigd: “Dat niemand den heer Menno Simons mag logeren, tracteren, favoriseren, noch met hem 
converseren of zijne boeken hebben, bij verbeurte van lijf en goed, zullende ter contrane diegene, die 

hem appretendeerde en overleverde aan 't Hof van Friesland, genieten een premie van 100 Carol 

gulden.” 

Menno, niet meer veilig in Friesland, begaf zich nu naar Holland, waar hij tot het jaar 1543 bleef. 
Ook te Amsterdam predikte hij en breidde de zich daar bevindende gemeente uit. Ook hier gezocht, 

verliet hij Nederland en ging naar Embden en later naar Keulen. Na drie jaar werd hij ook van hier 

opgejaagd, ging weer naar noord Duitsland, bezocht de plaatsen Lübeck en Dantzig en drong zelfs 
tot Polen door. 

 

In 1553 verblijft hij te Wismar welke plaats hij in 1555 weer moest verlaten, waarna hem door graaf 
Bartholomeus van Alfield een veilig toevluchtsoord werd aangeboden, genaamd Woestveld, nabij 

het dorp Oldeslo in de heerlijkheid Fresenburg, tussen Hamburg en Lübeck. Hier heeft hij de overige 

jaren van zijn leven rustig doorgebracht; hij stierf op vrijdag 13 januari 1561. 

 
De nagedachtenis van deze rechtvaardige is steeds in ere gebleven en werd in 1879 gehuldigd door 

de oprichting van een eenvoudig gedenkteken in Witmarsum, waar hij het eerst het zuivere Evange-

lie gepredikt heeft. Tussen het gemeentehuis en de grote kerk in Witmarsum vindt u een zijweg, de 
Menno Simonsstraat, die oostwaarts loopt. Rij die uit, ook het kronkelende deel buiten het dorp en 

dan ziet u rechts in de verte op een terpje een oud wit huisje: dat was de plaats waar Menno Simons 

woonde. Het weggetje eindigt in de buurtschap Vliet op een boerenerf; parkeer uw auto en loop het 

betonpaadje rechts naar de gedenkzuil in de bosjes. Dat was de plaats waar Menno's eerste kerkje 
stond. Het is in de 19e eeuw afgebroken, maar de gedenksteen erin vindt men hier nog: 

“Witmarsum mag terecht op Menno Simons roemen  

En Nederland in hem zijn Kerkhervormer noemen,  
Hier was het dat hij stout het Priesterjuk verbrak  

En in dit Huisje het eerst naar 't vrij geweten sprak”. 

 
Onder de gedenkzuil, jaarlijks het pelgrimsdoel van tientallen doopsgezinden (onder wie vele Ame-

rikanen) staat: “Ter gedachtenis van Menno Simons, geboren te Witmarsum 1492. 

1536 Menno's uitgang uit het Pausdom”, en “Naar luid der overlevering sprak Menno hier tot zijn 

eerste volgers.” 
 

De zuil herinnert er aan, dat drie eeuwen lang op deze plek de doopsgezinden van Witmarsum ver-

gaderden en noemt als `levenswoord' van Menno Simons: “Niemand kan een ander fundament leg-
gen, dan hetwelk gelegd is, namelijk Jezus Christus” (I Cor. 3 : 11). 

 

Menno Simons predikte: 
“De doop is de doop des geloofs, slechts toe te dienen op persoonlijk verlangen en na ootmoedige 

belijdenis van zonde en geloof; kinderdoop is onbijbels, de eed eveneens, het voeren van wapens 

ongeoorloofd en het bekleden van overheidsfuncties ongewenst.” 

 
Op de hoek van de Menno Simonsstraat in Witmarsum staat nu een nieuw doopsgezind kerkje 

(Formanje = Vermaning) als opvolger van het kerkje dat in de 19e eeuw voor het `Huisje' in het veld 

in de plaats kwam. De doopsgezinde gemeente van Witmarsum, waartoe ook de omliggende dorpen 
behoren, telt anno 1974 nog maar een dertigtal leden. 

` 

 
Niet om een graaf of hertog, maar om een martelaar in 
zijn familie te hebben is de hoogste en de rijkste genealo-
gische glorie. 

Dr. Abraham Kuyper 
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Twee gedenkplaten aan het monument te Witmarsum 
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De laatste doopsgezinde kerk op de hoek van de Menno Simonsstraat in Witmarsum, als  

opvolger van het ‘nieuwe’ kerkje dat in de 19e eeuw voor het ‘Huisje’ in het veld in de plaats kwam. 
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De Amish en Mennonieten 

in Amerika 

ij de historische overzichten over het ontstaan van het anabaptisme en de afscheidingen daar-
in, is het interessant te weten, dat naast een verspreiding over bijna alle Europese landen een 

bijzondere groep zich in Amerika vestigde en hun nakomelingen daar nog steeds in gesloten 

gemeenschappen wonen. Het zijn de zogenaamde `Amish', die, hoewel verspreid over 20 Staten, 

toch hoofdzakelijk leven in Ohio, Pennsylvania en Indiana. De Amish zijn afstammelingen van de 
Zwitserse anabaptisten, die zich tussen 1693 en 1697 in Zwitserland van de anderen afscheidden. 

Hun leider was Jakob Ammann, naar wie de groep is genoemd, die meende dat men niet streng ge-

noeg was en te `werelds' werd. Hij stichtte een nieuwe orthodoxe sekte in Bern Zwitserland, maar 
verhuisde in 1696 naar de Elzas. Vervolging aldaar dwong vele Amish naar andere Europese landen 

te vluchten. Reeds in 1727 vestigden Amish zich in Pennsylvania. Tussen 1815 en 1840 emigreerden 

vele aanhangers van Ammann naar Noord Amerika en richtten gemeenschappen op in Illinois, Ohio 
en Ontario (Canada). 

 

Maar ook in de nieuwe wereld kwamen de meningsverschillen over het juiste geloof naar boven. 

 
In 1850 verhuisde Henry Egly, een vooraanstaande Amish, met zijn familie van Butler County Ohio 

naar Adams County, Indiana. Een andere leidende figuur was Johannes Schwartz, die in 1853 be-

sloot met zijn familie vanuit Frankrijk naar Adams County te emigreren. Opvallend is, dat de ouders 
van Schwartz door de vervolgingen in Zwitserland reeds gedwongen waren naar Frankrijk uit te 

wijken. 

In 1865 maakte de Amish gemeenschap in Adams County een splitsing door. De bovengenoemde 
Henry Egly, die in 1858 tot bisschop was benoemd, bekritiseerde de kerk om haar vormelijkheid, 

gebrek aan geestelijke vitaliteit en achteloosheid in de naleving van bepaalde oude gebruiken. 

Egly herdoopte personen, welke zich niet wedergeboren hadden gevoeld tijdens hun eerste doop. In 

1866 stichtte hij een nieuwe kerk, de `Egly Amish'. Joseph Schwartz nam toen de plaats in van Egly 
als bisschop van de zogenaamde `Old Order Amish'. 

Het twistpunt, dat begon in Adams County, verspreidde zich naar kerken in Illinois, Missouri, 

Kansas, Nebraska en Ohio. Een deel van de Egly Amish, die geloofden in de doop door onderdom-
peling, splitste zich in 1898 af en stichtte de Missionary Church Association. De Egly Amish veran-

derden later hun naam in `Defenseless Mennonites'; zij zijn nu bekend als Evangelical Mennonites. 

 

De circa vijftigduizend Old Order Amish, die nu nog in Ohio, Pennsylvania en Indiana leven, leiden 
een zeer teruggetrokken leven als landbouwers, veehouders en handwerkslieden, en ondanks de druk 

van buitenaf is de wereld van de Amish er één van mutsen en baarden, olielampen en kaarslantaarns, 

koetsen en paarden, die het gebruik van kosmetica, juwelen en opschik, behang en gordijnen, radio 
en televisie, waterleiding en elektriciteit, auto's en machines verbiedt. Ook zijn zij niet, zoals andere 

groepen die naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd, in de smeltkroes opgegaan. 

 
De Amish respecteren het geloof en de gewoonten van hun voorvaders en vrezen dat het aanvaarden 

van moderne gemakken hun geloof zal ondermijnen. Zij verwijzen naar het Bijbelwoord: 

“En maakt u dezer wereld niet gelijk, maar verandert u door vernieuwing van uw gemoed, opdat gij 

beproeven moogt welke de goede, welbehaaglijke en volkomen wil van God is” (Romeinen 12 : 2). 

B 
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Holmes County, Ohio 
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Hoofdgebied van de Amish 

 
 

 
      Oudere Amish mannen 

 
 

 
Oudere Amish vrouw.  

Pagina hiernaast: jongere Amish vrouw 
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Amish mannen dragen een baard als symbool van hun afzijdigheid van de “wereld” en als teken van 

onderscheid tussen de seksen. Volgens de Amish is scheren in oorsprong heidens en moet men het 
beeld, waarin God de man heeft geschapen, niet veranderen. Een snor is echter verboden. De Amish 

dragen speciaal voorgeschreven kleding en een ongebruikelijke haarstijl, want de Bijbel zegt: 

“Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heere” (2 Korinthiërs 6 : 17). 

 
Mannen dragen de donkere 

Amish jas, wijde broek en 

zwarte breedgerande hoed 
(zomers strohoed). Knopen 

zijn opschik, men gebruikt 

haken en ogen. Vrouwen dra-
gen kleding, die bijna tot hun 

enkels reikt; rokloze kleding of 

korte rokken zijn verboden 

evenals bedrukte kleding. 
Amish vrouwen naaien zelf de 

kleding voor het gezin; zij 

kopen goedkope maar toch 
duurzame stof. Hoeden en 

schoenen zijn meestal de enige 

artikelen die in een winkel 

gekocht moeten worden. De 
oudere vrouwen dragen 

meestal zwarte kappen, de jongere en meisjes bedekken hun hoofd met een witte gebedskap, want de 

Schrift schrijft voor: 
“Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, onteert haar eigen hoofd. Want indien een 

vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij ook het haar laten afknippen. Doch indien het een schande 

is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich 
dekken” (I Korinthiërs 11 : 5 6). 

 

De Amish houden hun godsdienstoefeningen thuis. Zij geloven niet in kerkgebouwen, want er staat 

geschreven: 
“De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont 

niet in tempels met handen gemaakt ......” (Handelingen 17 : 24). 

 
Slechts de afgescheiden groepen, de Amish mennonites, hebben kerkgebouwen. Een gemeente 

wordt geleid door vier geestelijken: een bisschop, een deken en twee (of meer) predikers. Deze ker-

kelijke leiders, die geen theologische opleiding hebben, worden door het lot aangewezen, zoals be-
schreven in de Bijbel:  

“Het lot wordt in de schoot geworpen maar elke beslissing daarvan is van de Heere” (Spreuken 16 : 

33). 

 
De kerkdiensten worden om de andere Zondag gehouden; de gemeente is gezeten op ruw houten 

banken volgens echtelijke rang en geslacht. De mannen zijn gescheiden van de vrouwen. De dien-

sten beginnen om negen uur met langzaam gezongen gezangen uit de Ausbund, liederenboek uit 
1564, gevolgd door de korte preek, waarna de lange preek wordt gehouden. 

De gehele dienst duurt drie uur of langer. De preken worden gehouden in hoog duits; thuis spreken 

de Amish zwitser duits, maar in vele districten wordt ook Pennsylvania Dutch gesproken. 

 
Men heeft ook speciale diensten, zoals de voetwassing, volgens de beschrijving: 

“Indien dan ik, uw Heer en Meester, u de voeten gewassen heb, zo zult ook gij elkaar de voeten was-

sen” (Johannes 13 : 14). 
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  De kerkbanken-wagen van het 

               plaatsje Charm, Ohio 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gesloten horse-and-buggy 
(zwart met rechte kap van  

de Old Order Amish),  

Mount Hope, Ohio 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
        Buggies en goederenwagens op de markt 

        Mount Hope, Ohio 
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       Bankopstelling in het ontmoetingshuis van de Reidenbach mennonieten in 

       Lancaster County, Pennsylvania 

 

 

Vóór een jongen en een meisje trouwen, moeten zij worden gedoopt; als een Amish iemand buiten 
zijn geloof huwt, wordt hij uitgebannen, want er staat geschreven: 

“Trekt niet het vreemde juk met de ongelovigen aan” (2 Korinthiërs 6 : 14). 

 
Een Amish landbouwer bezit geen elektrische melkmachines of koelapparatuur. Hij gebruikt geen 

tractoren of andere moderne landbouwmachines om hem het zware werk te verlichten. Hij ploegt 

nog steeds met een door drie of vier paarden getrokken ploeg. 
 

Binnen de Amish gemeenschap wordt alles gezamenlijk gedaan: de slacht, de oogst, het bouwen van 

huizen en schuren. De Amish mengen zich niet in gebeurtenissen buiten hun gemeenschap, zij 

stemmen niet bij verkiezingen, zweren niet, gaan zelfs bij een onrechtvaardige beschuldiging niet 
naar het gerecht om zich te verdedigen. Zij willen niet in militaire dienst, sluiten geen verzekeringen 

en accepteren geen overheidssubsidies, oude dagspensioenen of andere welzijnsuitkeringen. Men 

regelt alles onder elkaar in broederschap en gemeenschap. 
 

De huizen en boerderijen zijn zeer sober ingericht met houten vloeren zonder stoffering, eenvoudig 

meubilair en beslist geen luxe. De keuken is meestal de grootste ruimte en het middelpunt van het 

huiselijk leven van de Amish. Verlichting gebeurt met olielampen en kaarsen. 
De scholen hebben slechts één klas; de Amish geloven, dat dit de beste vorm van gelijke opvoeding 

is en dat een eenvoudige basisopleiding voldoende is. Want de Bijbel zegt: 

“Heeft God niet de wijsheid dezer wereld tot dwaasheid gemaakt?” (1 Korinthiers 1 : 20). 
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Ploegen met paarden 

 

 
 

 

 
        Open twee-zits buggy 

 

 

 
 

 
Gesloten horse-and-buggy (grijs met ronde kap van de ‘gewone’ Amish) 
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       Gezamenlijke bouw van een schuur 

 

 
Amish vee-veiling in Mount Hope, Ohio 

 

 
Amish marktdag in Mount Hope, Ohio 
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Waar de Amish geen auto's gebruiken, 

bezit iedereen een paard en koets, de 
zogenaamde `horse and buggy'. Als 

een Amish jongen zestien jaar wordt, 

krijgt hij een open 2 zits buggy. De 

ouderen rijden in gesloten koetsjes. 
Daar men hiermee in het moderne 

verkeer  rijdt, vereist de veiligheid 

bepaalde maatregelen, zoals een grote, 
helder oranje driehoek aan de achter-

zijde, zodat de `horse and buggies', 

vooral 's avonds, voor andere wegge-
bruikers goed zichtbaar zijn. 

Omdat de Amish geloven, dat zij een 

uitverkoren volk zijn, is de dood voor 

hen een deur naar het heil voor hen, 
die trouw zijn gebleven aan het geloof. 

Een begrafenis is daarom de eenvoud 

zelf, evenals de begrafenisdienst, die 
in Pennsylvania Dutch wordt gehou-

den. De overledene is in het wit gekleed, want de Schrift zegt: “..... en zij zullen met mij wandelen in 

witte klederen, want zij zijn het waardig. Wie overwint, die zal met witte klederen bekleed worden” 

(Openbaring 3 : 4   5). 
 

Een dode wordt in zijn eigen huis opgebaard in een eenvoudige, handgemaakte en geschilderde lijk-

kist zonder handvatten of andere versiersels. Daar de Amish geloven, dat zij allen één in de Heer zijn, 
kent men geen familiegraven. 

Ofschoon de Amish streven naar een leven van eenvoud, kunnen zij toch niet geheel ontkomen aan 

de druk van de moderne wereld en zeker niet aan wetten en verordeningen. Er zijn veranderingen 
zichtbaar in de Amish gemeenschap, maar zij komen langzaam. 

Terwijl de moderne mens steeds kijkt naar nieuwe wegen om zichzelf voldoening te geven omdat de 

vroegere dingen hem tegenstaan, willen de meeste Amish juist doorgaan met naar hun voorouders te 

kijken, want de levenswijze van hun voorgeslacht was in hun ogen de beste om vrede met zichzelf, 
met de mensheid en met God te verzekeren. 

 

 
Overgenomen en vertaald door C. Spijker uit: 

Among the Amish door Elmer L. Smith en  

Bonnets and Beards door Luann K. Habegger 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gedenk aan de dagen van weleer, let op de jaren van  
geslacht na geslacht, vraag uw vader, dat hij het u  
meedele, uw oudsten, dat zij het u zeggen. 

Deuteronomium 32 : 7 

School met één klas in Pennsylvania 
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Amish huiskamer 

 
 

 
Amish keuken 
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Gezamenlijke herbouw van een afgebrande vee-veiling door Amish in Sugarcreek, Ohio, Amerika in augustus 

1990 (illustratie op pagina hiernaast) 
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In plaats van een tractor, zeven paarden voor de eg op een Amish boerderij in Pennsylvania 

Naschrift 
Naast de zogenaamde Amish zijn ook andere groepen Mennonieten uit Europa uitgeweken naar 
Amerika en andere werelddelen, hetgeen moge blijken uit het navolgende. 

 

De meeste groepen, die de totale Mennonieten/Amish familie in de gehele wereld omvatten, groeien 

in aantal. De snelst groeiende groepen zijn de Mennonieten in verschillende Afrikaanse landen en 
Indonesië. De enige groep die opmerkelijke aantallen leden verliest is de Doopsgezinde Broeder-

schap in Nederland, die traditioneel tot de meest liberale heeft behoord. 

Het Mennonite World Handbook noemt in 1978 een aantal gedoopten in de wereld voor alle groepen 
samen van 613.500. Dit aantal is verdeeld over 96 verschillend georganiseerde groepen. De helft van 

de mennonitische wereldbevolking woont in de Verenigde Staten van Amerika en Canada (ca. 

313.000). 

 
Het grootste lichaam in de wereld is het noord Amerikaanse kerkgenootschap de `Mennonite 

Church' met 106.500 leden. De snelst groeiende groepen in noord Amerika zijn de Old Order groe-

pen: de Old Order Amish, de Old Order Mennonites, de Beachy Amish en de Hutterian Brethern. 
Ongeveer een derde van alle groepen in noord Amerika is Old Order (conservatief) in hun benade-

ring tot het leven en het geloof. 

 
In noord Amerika komen de volgende belangrijkste mennonitische groepen voor: 

- Mennonite Church; 

- General Conference Mennonite Church; 

- Old Order River Brethern; 
- General Conference of Mennonite Brethern Churches;  

- Old Order Amish; 

- General Conference of the Brethern in Christ;  
- Old Order Mennonites; 

- Church of God in Christ Mennonites (Holdeman);  

- Hutterian Brethern; 
- Beachy Amish Mennonites; 

- Evangelical Mennonite Conference; 

- Evangelical Mennonite Brethern; 

- Evangelical Mennonite Church; 
- Sommerfeld Mennonite Church; 

- Old Colony Mennonites in Alberta, Br. Columbia, Ontario and Saskatchewan; 

- Evangelical Mennonite Mission Conference;  
- Chortitzer Mennonite Conference; 

- Non Conference Hutterian Mennonites; 

- Old Colony Mennonite Church. 
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Maar alleen al in het district Lancaster County in de staat Pennsylvania zijn nog meer andere, ook 

kleinere, groepen te vinden: 
- Lancaster Mennonite Conference; 

- Old Order Amish; 

- Old Order Mennonites (Wenger); 

- Old Order Mennonites (Horning); 
- Brethern in Christ; 

- Atlantic Coast Mennonite Conference;  

- Eastern Pennsylvania Mennonite Church;  
- United Zion Church; 

- General Conference Mennonite Church;  

- Beachy Amish Mennonites; 
- Old Order Mennonites (Pike/Stauffers);   

- New Order Amish; 

- Old Order Mennonites (Reidenbach); 

- Old Order River Brethern; 
- Conservative Mennonite Conference; 

- Summit View Amish; 

- Gap View Amish; 
- Mid Atlantic Fellowship; 

- Reformed Mennonites; 

- Old Order Mennonites (Pike/Weavers);  

- Melita Fellowship; 
- Mount Tabor Amish; 

- Old Order Mennonites (Pike/Brubakers);  

- Unaffiliated Mennonites; 
- United Mennonite Church. 

 

Iedere groep heeft haar eigen interpretaties van de verschillende leerstellingen, waaronder kleding, 
transport, opvoeding, leiderschap, vrede en gerechtigheid en evangelisatie. 

Uit dit alles blijkt hoe verdeeld de Mennonieten in Amerika zijn. 

 

Lancaster County in Pennsylvania is de grootste Mennonietengemeenschap in de wereld en heeft de 
op één na grootste Amishgemeenschap. De Amish hebben hun grootste groep in Holmes County in 

Ohio. 

 
Overgenomen uit: 

20 most asked questions about the Amish and 

Mennonites 

door Merle and Phyllis Good 
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Dit schilderij van de Amish volkskunstenaar Aaron Zook is een afbeelding van de controverse tussen de men-

nonistische bisschoppen Jakob Ammann (staande rechts) en Hans Reist, die leidde tot het ontstaan van de 

Amish groep 
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Behalt, 

muurschildering in Berlin, Ohio, Amerika 

ehalt, hetgeen betekent `behouden' of `om te herinneren', is een muurschildering van 3 meter 
hoog en ruim 80 meter lang welke de geschiedenis verduidelijkt van de in Amerika levende 

Amish en de Mennonieten vanaf het begin van de Zwitserse Reformatie in Zürich in 1525 tot 

de huidige dag. 

 
De muurschildering begint met de opgestane Jezus en toont in het kort de ontwikkeling van de vroeg 

Christelijke kerk, de acceptatie van de Christelijke kerk door het Romeinse Rijk onder Keizer Con-

stantijn en de eerste ontwikkeling van de Rooms Katholieke Kerk. 
De kleuren van de muurschildering worden donkerder op het tijdstip dat de kerk en staat regeringen, 

welke Europa in de middeleeuwen regeerden, pogingen deden om de kerkhervorming te verpletteren 

vanwege de krachtige invloed van het volk op het politieke bestuur. 
 

In 1517 wijdde Maarten Luther de protestantse reformatie in en reeds in 1518 bereikte de reformatie 

Zürich in Zwitserland toen Ulrich Zwingli daar de Katholieke 

Kerk van Rome afscheidde. 
Een groep christenen echter, onder leiding van Conrad Grebel, 

Felix Manz en Georg Blaurock zochten naar verdere hervor-

mingen: vrijwillig lidmaatschap van de kerk; doop op belijde-
nis van het geloof in Jezus Christus; scheiding van kerk en 

staat om de heiligheid van de kerk te behoeden voor de politie-

ke doeleinden van de staat. 
 

De muurschildering registreert de eerste gedocumenteerde 

volwassenen doop, welke onder deze gelovigen plaatsvond in 

Zürich in 1525. 
 

De ontwikkeling van de Hernhutters die in communes samen-

leven en de scheiding tussen de orthodoxe Amish en de meer 
moderne Mennonieten zijn eveneens hoogtepunten op de 

muurschildering, die is aangebracht op de binnenwanden van 

het Mennonite Information Center in Berlin, Ohio. 

 
Behalt is bedacht en gemaakt door de internationaal bekende 

kunstenaar Heinz Gaugel. Hij werd geboren te Eybach in 1927 

in de Schwabische alpen van zuidelijk Duitsland. In 1951 emi-
greerde hij naar Canada waar hij zijn professionele artistieke 

loopbaan begon. Zijn werk omvat olieverf schilderijen, kera-

miek, gebrandschilderde ramen, grafitti, fresco's en andere 
technieken. 

Hoewel hij geen kunstopleiding ontving is hij één van de be-

kendste scheppers van monumentale kunst in Noord Amerika 

geworden. Heinz Gaugel en zijn vrouw Mary Grace wonen 
tegenwoordig in Kidron, Ohio, U.S.A. 

B 
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De Russische doopsgezinden 

e Russische doopsgezinden kwamen voornamelijk uit Dantzig en West Pruissen waar ze 

twee eeuwen hadden gewoond. De meesten waren volkenkundig, godsdienstig en cultureel 

van Nederlandse origine; hun voorouders waren in de hervormingstijd uit de Lage Landen 
gevlucht naar het gebied van de Weichsel. De doopsgezinden van Dantzig en West Pruissen werden, 

net als andere West Europese boeren, aangetrokken tot de dunbevolkte, pas geopende gebieden van 

de Oekraine door de veelbelovende uitnodiging van de afgezanten van Catharina de Tweede. 

In 1789 werd de Chortitza nederzetting aan de Djnepr gevestigd. In 1804 werd ten zuidoosten daar-
van de Molotschna nederzetting geopend. Latere immigranten vestigden zich vanaf 1855 in de pro-

vincie Samara. Ongeveer 2.300 gezinnen verhuisden tussen 1789 en 1870 van Dantzig en West 

Pruissen naar Rusland waar de meesten zich vestigden in de twee kolonies in de Oekraine. Het totale 
zielental bedroeg 10.000. Na de eerste moeilijkheden in de pioniersperiode overwonnen te hebben, 

maakten zij goede vooruitgang zowel economisch als ook educatief, waarbij zij nieuwe scholen en 

nederzettingen openden in de Oekraine, de Kaukasus, langs de Wolga en in Siberië en Centraal Azië. 

Wel 52 grotere en kleinere dochternederzettingen werden zodoende toegevoegd aan de vier oor-
spronkelijke nederzettingen in de periode van 1836 tot 1927, vanwege de groei van het oorspronke-

lijke bevolkingstal van 10.000 tot ongeveer 100.000 in 1910. In dat laatste jaar bezaten de doopsge-

zinden landbouwgronden met een totale oppervlakte van 720.000 hectare, ofwel een gemiddelde van 
7,2 hectare per hoofd van de bevolking. 

 

Niet slechts verspreidden de doopsgezinden zich binnen Rusland, zij emigreerden ook naar andere 
landen. Dit geschiedde voornamelijk in drie grote golven. De eerste werd vooral veroorzaakt door 

het feit dat de doopsgezinde kolonisten er bezwaar tegen hadden zich aan te passen bij de Russische 

levenswijze, in het bijzonder wat betreft de aangekondigde algemene dienstplicht en de gedwongen 

inlijving van hun scholen in het Russische onderwijssysteem. De wijde, open prairies van Noord 
Amerika, zozeer gelijkend op de Russische steppen, kwam hen als `het beloofde land' voor. Onge-

veer 18.000 van hen vertrokken om deze reden (1873   1882). De tweede golf van landverhuizers 

naar Noord  en Zuid Amerika vond plaats na de Eerste Wereldoorlog (1914 1918) en in de eerste 
jaren na de Russische Revolutie. De economische, educatieve en godsdienstige omstandigheden van 

die periode deden vele mensen verlangen zich bij hun verwanten in Amerika te voegen. Rond 30.000 

vertrokken er tussen 1925 en 1930. Tenslotte, gedurende en na de Tweede Wereldoorlog werden er 
nog eens zo'n 12.000 overgebracht naar Noord  en Zuid Amerika. 

 

Gedurende de periode van collectivisatie en industrialisatie onder Stalin en bij de Duitse inval in de 

Oekraine in 1941, werd een groot deel van de bevolking van de Oekraine gedwongen verplaatst naar 
noordelijk en oostelijk Rusland om ingezet te worden bij de nationale industrialisatie. Degenen die 

in de Oekraine achterbleven en dus onder Duitse bezetting kwamen (1941   1943) werden gedwon-

gen mee naar het westen te trekken bij de terugtocht van het Duitse leger. Velen van hen werden 
door het achtervolgende Rode leger achterhaald en naar oostelijke delen van Rusland gezonden. Met 

hulp van de Amerikaanse doopsgezinden konden de 12.000 Russische doopsgezinden die niet wer-

den teruggevoerd, vanuit Duitsland naar Canada, Paraguay en Brazilië gebracht worden. 

 

D 
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    Kaart van Mennonieten-nederzettingen in Rusland 
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       Kaart van Mennonieten-nederzettingen Moltschna in Rusland 
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Eindeloze trek (1943-1946) van Russiche doopsgezinden: vluchtelingen over modderige wegen en door verla-

ten dorpen. 
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In de beginperiode stond het godsdienstige en culturele leven onder de doopsgezinden in Rusland op 

het peil dat overeenkwam met hun pioniersbestaan. Slechts door de verbeteringen van economie en 
opleiding en door het toenemende contact met de Duitse en Russische cultuur kon het peil ervan 

opgevoerd worden. Aanraking met Duitse evangelisten veroorzaakte opwekkingsbewegingen in de 

kolonies, hetgeen leidde tot toenemende godsdienstige belangstelling en ook tot een aantal afschei-

dingen. In 1860 kwam zodoende de `Doopsgezinde Broedergemeente' tot stand, in 1863 gevolgd 
door de `Vrienden van Jeruzalem', in 1869 door de `Krimmer Doopsgezinde Broedergemeente' en in 

1905 door de `Evangelische Doopsgezinde Broederschap'. De `Broedergemeente' groeide het snelst, 

in het bijzonder de dochternederzettingen. In 1883 werd een Algemene Doopsgezinde Sociëteit ge-
organiseerd. Sedert 1910 was er een `Kommission für Kirchenangelegenheiten', die fungeerde als 

een soort Dagelijks Bestuur, dat vooral actief was in de kritieke dagen van de eerste Wereldoorlog 

en de jaren daarna. De invoering van de algemene dienstplicht en pogingen tot russificatie noopten 
een derde deel van alle doopsgezinden ertoe naar Noord Amerika te verhuizen tussen 1873 en 1882, 

zoals reeds vermeld. Een andere groep, onder leiding van ene Claas Epp, verhuisde naar Centraal 

Azië om de militaire dienst te ontlopen en om de Wederkomst des Heren af te wachten. 

 
De Eerste Wereldoorlog bracht een geweldige verwarring teweeg in de welvarende doopsgezinde 

nederzettingen. Wegens hun Duitse achtergrond verkeerden zij in gevaar hun land en andere bezit-

tingen te verliezen. De revolutie van 1917 en de daarop volgende burgeroorlog veroorzaakten grote 
ellende voor de hele bevolking, daarbij inbegrepen de doopsgezinden die tot de meer welvarende 

middenklasse behoorden. De vestiging van het communistische bewind bracht orde in de chaos doch 

maakte het ook duidelijk dat er grote veranderingen op til waren. Het bleek al spoedig dat het geïn-

tegreerde economische, culturele en godsdienstige leven van de doopsgezinde nederzettingen tot het 
verleden zou gaan behoren. De scholen werden aan de controle van de gemeenten onttrokken en vele 

predikanten en leerkrachten werden uit hun functie ontzet. Het resultaat was dat een groot aantal 

doopsgezinden naar Noord  en Zuid Amerika vertrok; dit gebeurde tussen 1922 en 1930. Het was 
tijdelijk mogelijk om vrijstelling van militaire dienst te krijgen. In 1925 waren er 131 aanvragen om 

vrijstelling; 64 vrijstellingen werden verleend, 47 van de aanvragers werden gearresteerd en 20 gin-

gen toch maar in dienst. In de volgende jaren werden allen die dienst weigerden naar werkkampen 
gezonden. Vanaf 1930 was het onmogelijk van militaire dienst vrijgesteld te worden. Sinds die tijd 

hebben alle doopsgezinde jongemannen gewoon hun dienstplicht vervuld. 

 

De plannen tot collectivisatie en industrialisatie ontwortelden de doopsgezinde nederzettingen vol-
komen. Vele mannen werden naar werkkampen gestuurd. Tussen 1929 en 1941 werden, uit een tota-

le bevolking van 13.965 mensen in de Chortitza kolonie, 1.456 doopsgezinden verbannen naar het 

hoge noorden en achter de Oeral. Toen de Duitse legers in 1941 de Oekraine binnenvielen, heeft de 
Sowjet regering gepoogd het gehele Duits sprekende bevolkingsdeel, inclusief de doopsgezinden, 

naar het oosten te transporteren. 

 
 

Deze poging is gedeeltelijk geslaagd in de nederzettingen ten oosten van de Djnepr. De Chortitza 

doopsgezinden echter, ten westen van die rivier dus, bleven grotendeels in het door de Duitsers be-

zette gebied. Toen het Duitse front in Rusland ineenstortte, hebben de terugtrekkende Duitsers de in 
de Oekraine overgebleven doopsgezinden in westelijke richting geëvacueerd met behulp van treinen 

en karren. Naar schatting werden zodoende in 1943 zo'n 35.000 doopsgezinden naar Duitsland ge-

bracht, van wie bijna tweederde gerepatrieerd werden nadat het Rode leger Duitsland ten dele bezet 
had. Van het overige derde gedeelte gingen er 12.000 naar Canada en Zuid Amerika. De oorspronke-

lijke doopsgezinde nederzettingen in de Oekraine, de Chortitza en Molotschna moeder kolonies, 

evenals de meeste van de talrijke dochternederzettingen, waren in ernstige mate verwoest. De alge-

hele doopsgezinde bevolking was gedeporteerd en hun huizen werden door Russen bewoond. 
 

Niet slechts Duits sprekenden, waaronder de doopsgezinden, van de Oekraine doch ook die van an-

dere delen van Europees Rusland waren geëvacueerd. Aan de andere kant konden de doopsgezinden 
van de noordelijke provincies Orenburg (thans Chkalov geheten), Ufa en Samara (thans Kuibyshev) 
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daar blijven wonen. Ook de doopsgezinde nederzettingen in Siberië, bij Omsk, Pavlodar en Slav-

gorod en die in Centraal Azië bleven min of meer intact. 
 

Er zijn geen exacte gegevens beschikbaar over het aantal doopsgezinden in Rusland. De laatste 

volkstelling van Rusland, gehouden in 1959, bewijst goede diensten en geeft een inzicht in de ver-

schillende bevolkingsdelen. Blijkens de volkstelling van 1926 waren er 120.000 doopsgezinden in 
Rusland. Indien de doopsgezinden in evenredigheid met andere bevolkingsgroepen zijn gegroeid, 

zouden er nu (1966) 160.000 doopsgezinden of mensen van doopsgezinde afkomst in Rusland moe-

ten zijn. Ongeveer tweederde woont nog op het platteland en eenderde in steden. Er is geen manier 
om er achter te komen hoevelen van deze 160.000 `doopsgezinden' zich nog godsdienstig met hun 

doopsgezinde afkomst vereenzelvigen. Eén waarneming, ontleend aan andere bronnen, is dat vóór de 

Tweede Wereldoorlog circa driekwart der doopsgezinden in Europees Rusland woonden en één 
kwart in Aziatisch Rusland, terwijl nu de situatie waarschijnlijk precies omgekeerd is. Van de Euro-

pees Russische doopsgezinden wonen slechts zeer weinigen in hun vroegere nederzettingen. 

 

 
Door Dr. C. Krahn, 

overgenomen uit: 

500.000 doopsgezinden, 

uitgegeven in 1966 door de Algemene Doopsgezinde 

Sociëteit, Amsterdam 
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Weg uit de Oekraïne in Rusland, naar het Westen 
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De doopsgezinden in Latijns Amerika 

e term `Latijns Amerika' slaat op het gebied dat zich uitstrekt van de Rio Grande die de Ve-

renigde Staten scheidt van Mexico in het noorden tot aan Kaap Hoorn op het benedenpuntje 

van Argentinië in het zuiden. Daarin begrepen zijn dus zowel Midden Amerika en het Cari-
bische gebied als ook het vasteland van Zuid Amerika. `Latijns' is beter dan `Zuid' omdat het meer 

omvat en duidelijker omschrijft. 

Dit uitgebreide gebied heeft ongeveer 300 miljoen inwoners. Staatkundig is het verdeeld in 21 onaf-

hankelijke republieken. Volkenkundig zijn de Latijns Amerikanen Spaans en Indiaans, met uitzon-
dering van Brazilië, dat Portugees en Haïti dat Frans is. Rassenkundig kan de bevolking verdeeld 

worden in vier vrij duidelijke groepen: de inheemse Indianen, de Europese Latijns Amerikanen, de 

mestiezen (een mengras van Europeanen en Indianen) en de negers. 
 

Godsdienstig is de overgrote meerderheid van de Latijns Amerikaanse bevolking Rooms Katholiek. 

In tegenstelling tot het Katholicisme in Europa en Noord Amerika echter is het Latijns Amerikaanse 

Katholicisme niet beïnvloed door de Reformatie en heeft daardoor nog steeds strikt middeleeuwse 
kenmerken bewaard. In deze omgeving bevinden zich de doopsgezinde broederschappen in Latijns 

Amerika. Tot aan het eerste kwart van de 20e eeuw was Latijns Amerika een voor doopsgezinden 

volkomen onbekend gebied. Niet alleen dat er tot dan toe geen doopsgezinde kolonies waren en er 
nergens doopsgezind zendingswerk werd gedaan, maar ook had praktisch nog geen enkele doopsge-

zinde ooit gereisd in enig deel van dit aardrijkskundig grote en cultureel zo rijke deel van het Weste-

lijk Halfrond. 
 

De unieke positie van de doopsgezinden in Latijns Amerika ligt in scherpe tegenstelling tussen hun 

gewoonten en tradities en de cultuur die zij in hun nieuwe vaderland(en) aantroffen. De doopsgezin-

den, van Nederlandse origine, bevonden zich te midden van bevolkingen met een volledig Latijnse 
achtergrond. Zelf evangelische protestanten, waren zij volledig omgeven door Rooms Katholicisme. 

In hun levensbeschouwing legden zij de nadruk op hard werken, huwelijkstrouw, zondagsheiliging, 

groot respect voor integriteit, bewuste zuinigheid en een welhaast godsdienstige toewijding aan het 
vergaren van wereldse goederen. Zij accentueerden ook de gezinssolidariteit, gevoel voor orde, res-

pect voor de wet en gehoorzaamheid aan het gezag. Zij hadden eerbied voor de gemeente, aanvaard-

den de vermaningen van de gemeente en schikten zich naar de gemeentelijke sociale richtlijnen. Zij 
zagen zich omringd door mensen die er niet dezelfde zedelijke maatstaven op na hielden en zij wa-

ren geschokt door de tegenstellingen. De eerste onmiddellijke reactie was het optrekken van afschei-

dingsmuren. De doopsgezinde kolonies waren hecht gesloten gemeenschappen. Zij ontwikkelden 

sociale , politieke , economische  en onderwijs systemen die een maximum aan zelfgenoegzame 
onafhankelijkheid garandeerden. Uiteraard had dit tot gevolg een minimum aan maatschappelijke en 

culturele contacten met hun Latijnse buren. Onkunde van elkaars taal droeg bij tot het isolement en 

beperkte verder de maatschappelijke contacten. 

De afkomst van de doopsgezinden in Latijns Amerika 
Het eerste georganiseerde doopsgezinde leven kwam in de latijnse landen door zendingswerk. In 

1917 werden twee echtparen uitgezonden door de (Old) Mennonite Board of Missions and Charities 
te Elkhart, Indiana, U.S.A., om de zendingsmogelijkheden in Argentinië te onderzoeken. In 1919 

werd een zendingspost gevestigd in Pehuajo, 400 kilometer ten zuid westen van Buenos Aires. Se-

dertdien heeft het doopsgezinde zendingswerk zich uitgebreid in Argentinië en in nog een dozijn 
andere Latijns Amerikaanse landen. Het totaal aantal doopsgezinde bekeerlingen is klein vergeleken 

D 
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met het aantal doopsgezinden dat daarheen emigreerde. Gedurende een halve eeuw (1919 1966) is 

het aantal doopsgezinden in heel Latijns Amerika gestegen van nul tot ongeveer 60.000. Het meren-
deel van deze stijging is te danken aan natuurlijke groei. 17.500 doopsgezinden kwamen naar Latijns 

Amerika uit Canada (50%), Rusland en noord Duitsland (50%) via Europese vluchtelingenkampen, 

allen van Nederlandse origine. Deze immigraties geschiedden in twee reusachtige golven, beide 

veroorzaakt door de omstandigheden die aan de twee wereldoorlogen ontsprongen. De eerste golf 
kwam tussen 1922 en 1930, de tweede volgde op de Tweede Wereldoorlog en lag hoofdzakelijk 

tussen 1947 en 1951. 

@SUBKOP = Emigratie uit Latijns Amerika 
Er dient iets gezegd te worden over een aantal doopsgezinden dat Latijns Amerika weer verlaten 

heeft na de oorspronkelijke immigratie. Van de eerste groep van 1.743 doopsgezinden die naar Para-

guay gingen en daar de Menno kolonie stichtten keerden er ongeveer 350 binnen de eerste jaren naar 
Canada terug. De landverhuizingen van 1948, waarbij conservatieve groepen uit Canada de Bergthal  

en Sommerfeld kolonies in oostelijk Paraguay stichtten, resulteerde binnen een jaar weer in de te-

rugkeer van ongeveer 600 van de oorspronkelijke 1.700. Geschat wordt dat tot 1965 in totaal 6.000 

doopsgezinden weer uit Latijns Amerika zijn weggegaan, waarvan circa 5.000 naar Canada en 1.000 
naar West Duitsland. Voor zover bekend zijn thans (1966) doopsgezinden gevestigd in Argentinië, 

Bolivia, Brazilië, Brits Honduras, Columbia, Honduras, Jamaica, Mexico, Paraguay, Puerto Rico en 

Uruguay, met een totaal van 59.200, waarvan het grootste aantal 30.000 in Mexico en 13.000 in 
Paraguay. Ongeveer 95% van hen zijn werkzaam in de landbouw en aanverwante industrieën en het 

ziet er naar uit dat de doopsgezinde kolonisten in Latijns Amerika steeds welvarender worden. 

 

 
Door: Dr. W. Fretz 

Overgenomen uit:  

500.000 doopsgezinden, 

uitgegeven in 1966 door de Algemene Doopsgezinde 

Sociëteit, Amsterdam  
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                     Wereld-ledental van Mennonieten en Broeders in Christus  

                     (uit: ‘Monnonitisch Wereld Handboek 1978’) 
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    Doopsgezinden in Latijns-Amerika naar lidmaatschap en zielental 
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In de met een ‘X’ aangegeven landen wonen doopsgezinden 
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Nabeschouwing over 

de doopsgezinde beweging 

e armen en vervolgden hebben in de geschiedenis weinig sporen nagelaten. Of de dopers 
een beweging der armen vormden, is tot op heden een nog niet geheel opgehelderde vraag. 

Dat zij zwaar zijn vervolgd   zowel door de overheid, als door Katholieken en Calvinisten   

is minder omstreden. Het beeld, dat de buitenwereld eeuwenlang van de dopers heeft gehad, was dan 

ook afkomstig van hun vervolgers. Die hadden geen moeite de weerloosheid van de dopers te ontze-
nuwen door naar bepaalde spectaculaire gebeurtenissen te verwijzen: het overigens geweldloos be-

gonnen doperrijk te Münster in 1534 1535, de doperse aanval op het stadhuis te Amsterdam op 10 en 

11 mei 1535, enz. De nazaten van de dopers, de doopsgezinden, wezen uiteraard naar de weerloze 
`slachtschaepkens Christi', die in de begintijd van de Reformatie bij duizenden zijn gevallen. 

 

Sinds het midden van de 19e eeuw wijzigen zich langzamerhand de opvattingen over de dopers. In 
de 20e eeuw is dit proces pas goed op gang gekomen, voornamelijk door de uitgave van de bronnen 

der dopers en door de stroom monografieën en artikelen, die daar op volgde. Dit wetenschappelijk 

onderzoek is overigens grotendeels door niet doopsgezinden verricht. 

 
Gewezen moet worden op de Duits Zwitserse serie Täuferquellen en de Nederlandse serie Documen-

ta Anabaptistica Neerlandica, bewerkt door Dr. Mellink, die ook een zeer belangrijke bijdrage heeft 

geleverd in de correctie van het beeld dat de doopsgezinden in Nederland van hun geestelijke voor-
ouders hadden, namelijk dat het Nederlandse doperdom direct was voortgekomen uit de weerloze 

Zwitserse Broeders. Hij toonde in zijn proefschrift aan dat de doperse beweging in de Nederlanden 

een eigen, eschatologisch bepaald (van het ene uiterste in het andere) en dus revolutionair karakter 
had. 

 

Aan de dopers in de Nederlanden gingen de Sacramentisten (die de Katholieke avondmaalsleer ver-

wierpen) vooraf. Reeds in 1523 werd in Amsterdam een keur uitgevaardigd, waarbij huisbijeenkom-
sten (van de Sacramentisten) werden verboden en het preken alleen in godshuizen werd toegestaan. 

In 1527 heette Amsterdam een stad `vol Lutherij'   de termen voor de ketters liepen nogal door el-

kaar   te zijn. 
 

De grondslag voor de doperse beweging in de Nederlanden is echter door Melchior Hoffman gelegd. 

Deze voormalige Lutherse predikant was in 1529 in Straatsburg met de dopers in contact gekomen. 

Hij leerde vooral de spoedige wederkomst van het Rijk Gods. De doop was het teken dat men tot het 
nieuwe Verbond behoorde. Het revolutionaire element van de Bondgenoten, zoals ze zichzelf noem-

den, was niet dat zij gewelddadig waren (of zouden zijn). De weigering van de kinderdoop beteken-

de een afwijzen van het Corpus Christianum, de eenheid van kerk en staat. Hierin bestond het revo-
lutionaire, dat zij een alternatief voor de bestaande maatschappij waren. 

Hoffman doopte in juni 1530 ruim 300 mensen te Emden, waar hij had gepreekt. Onder hen bevond 

zich Jan Volkertsz Trijpmaker, een uitgeweken Sacramentalist uit Holland. 
Volgens de bijbelse opdracht werden hierna `zendboden' twee aan twee de wereld ingestuurd, waar-

bij ze ook hun schreden naar de Nederlanden richtten. De strenge vervolging van de dopers was voor 

Hoffman aanleiding om in 1531 volgelingen het toedienen van de doop te verbieden. Eind 1533 hief 

Jan Mathijsz van Haarlem dit moratorium op. 
 

D 
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Intussen was in het begin van dat jaar de stad Münster in evangelische handen overgegaan. Een jaar 

later kregen de dopers er op legale en geweldloze wijze de macht in handen. Zij geloofden dat hier 
het nieuwe Jeruzalem zou komen. Deze gebeurtenissen hadden een geweldige aantrekkingskracht op 

de dopers (op hen alleen?) in Nederland. Naar schatting 3.000 personen maakten zich op er heen te 

trekken. Enkele boten werden reeds op het IJ, de meeste bij Kampen tegengehouden. 

Is het merkwaardige optreden van de zwaardlopers te Amsterdam een reactie op deze verijdelde 
uittocht naar Münster? Drie doperse voormannen, Pieter de houtzager, Bartholomeus de boekbinder 

en Willem de kuiper, liepen op 22 maart 1534 met ontbloot zwaard door de stad, onderwijl de komst 

van de Dag des Heren aankondigend. De invloed van het doperrijk te Münster werd steeds sterker. 
In de winter van 1534 op 1535 brachten afgezanten uit Münster twee geschriften van de predikant 

Bernard Rothmann naar Amsterdam. Eerst de Restitutie, waarin het herstel van de ware gemeente 

werd bepleit; kort er na Van de wrake, een oproep om de apostolische lijdzaamheid af te leggen. 
Op vergaderingen, die voorjaar 1535 in Spaarndam en in het Waterland werden gehouden, bleek dat 

niet alle dopers bereid waren geweld te gebruiken bij het vestigen van het nieuwe Rijk. De over-

spannen verwachtingen uitten zich soms op zotte wijze; in de nacht van 10 op 11 februari liepen 

zeven mannen en vijf vrouwen geheel naakt door Amsterdam. “ee, wee, de wrake Gods, wee, wee 
over de wereld en de goddelozen”, was hun boodschap. 

De er op volgende terreur tegen de dopers had niet het gewenste effect. Op 10 mei 1535 bezetten 

ongeveer 40 dopers onder leiding van Jan van Geelen het stadhuis; ook te Amsterdam trachtte men 
het nieuwe Rijk te vestigen. Uit latere verhoren zijn enkele interessante gegevens naar voren geko-

men. De voorbereidingen hiervoor waren ook buiten Amsterdam getroffen. Tevergeefs hebben de 

bezetters van het stadhuis op hulp van buiten de stad gewacht. Vervolgens is nog niet geheel duide-

lijk welke merkwaardige rol Jan van Geelen hierbij heeft gespeeld. Via de Haarlemse geestelijke Mr. 
Pieter van Montfoort, die trachtte de Habsburgers te helpen om het bisdom Münster in handen te 

krijgen, had hij een vrijgeleide in de Nederlanden bemachtigd. Verder is het een onopgeloste vraag 

of de stedelijke overheid betrokken is geweest bij de aankoop van wapens door de dopers. Burge-
meester Pieter Colijn, die van doperse sympathieën werd verdacht, heeft wellicht in de bezetting van 

het stadhuis een aanleiding gezien zijn imago te verbeteren door een snelle tegenaanval in te zetten. 

Hierbij kwam hij echter om het leven. Reeds na één nacht viel het stadhuis. 
 

De vervolgingen waren hevig. Alleen al in 1535 zijn 62 van de 120 doodvonnissen uit de periode 

1534 tot 1572, die door het gerecht te Amsterdam zijn uitgesproken, gevallen. Een ander gevolg was 

dat bij de burgemeesters verkiezingen in 1538 alle evangelisch gezinden niet werden herkozen. Door 
de schrik, die de doperse aanval op het stadhuis   en waarschijnlijk ook: Münster   had achtergelaten, 

hebben de strenge, katholieke regenten te Amsterdam tot 1578 de macht in Amsterdam kunnen be-

houden. Onder de Amsterdamse magistraten is volgens de verhoren meer dan één aanhanger ge-
weest: schout Jan Hubrechtsz heeft het om deze reden wel eens moeilijk gehad bij een herverkie-

zing; de burgemeesters Benninck en Pieter Colijn, die in de 20 er jaren voor een tolerant klimaat 

binnen Amsterdam hadden gezorgd; schout Willem Dircxz Bardes, die in 1564 de inspirator was van 
de befaamde doleantie van 70 Amsterdamse burgers aan de landvoogdes, werd er van beschuldigd 

dat hij de doperleider Gillis van Aken te Amsterdam zou hebben gewaarschuwd niet binnen Amster-

dam te komen. De relatief milde houding van het Amsterdamse stadsbestuur, die onder meer hierin 

tot uitdrukking kwam dat bepaalde keizerlijke plakkaten niet strikt werden nageleefd, had ook een 
andere oorzaak. De stad Amsterdam wilde haar onafhankelijkheid tegenover het Hof van Holland en 

de landsregering handhaven. 

 
Tenslotte, waardoor ontstond de omslag, die omstreeks 1540 in het Nederlandse doperdom moet 

hebben plaatsgevonden, namelijk de overgang van dopers die leefden met een sterke eindtijd  ver-

wachting naar teruggetrokken doopsgezinden die de naam van `stillen in den lande' zouden krijgen? 

Ontbreken voor de beantwoording van deze vraag de bronnen? 
 

 

 
 



GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT SPIJKER UIT BLOKZIJL 

 

 

256 

 

 
 
Verspreiding van de Reformatie in de Europa in de verschillende geloofsrichtingen 
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Maar ’s Heren gunst zal over die hem vrezen 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen 
En zijn gerechtigheid de eeuwen door 
Zijn heil omsluit de komende geslachten 
Zo volgen zij die zijn verbond betrachten 
Van zijn barmhartigheid het loichtend spoor 

Psalm 103 : 7 


