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In het onderzoek naar de 

reformaties in het Eemland 

tussen 1520 en 1620 kwam 

ook de vraag naar de aanwe

zigheid en de invloed van 

doopsgezinde groepen in 

deze streek naar boven.1 In de 

literatuur is daar vaak al op 

gezinspeeld. Waren die er 

inderdaad al vóór de Tachtig

jarige Oorlog?

pie ter koek koek

3
conventiculen’ 
in Amersfoort 
en Bunschoten
De doperse beweging in het Eemland 
(1530-1580)

Tekening van kasteel Ter Eem in Baarn. De details zijn 
mogelijk niet betrouwbaar. 
Brouërius van Nidek, ca. 1730. Museum Flehite.



1 De auteur werkt aan een proefschrift ‘Reformaties in het 
Eemland 1520-1620’.   2 Guido Marnef geeft aan dat het feit 
dat aanhangers van Luther zich niet organiseren in 
gemeenten verband houdt met de opvattingen van Luther 
tegenover de wereldlijke overheid. ‘Een openbaar kerkelijk 
ambt kon slechts uitgeoefend worden door diegenen die 
daartoe door de wettelijke overheid waren geadmitteerd’. 
Antwerpen in de tijd van de Reformatie (Antwerpen/

Amsterdam, 1996) 117. Aangezien dit net als in Antwerpen, in 
de Noordelijke Nederlanden onmogelijk was, vormde zich 
geen lutherse gemeente.   3 Voor een uitgebreid overzicht 
van de geschiedenis van de doperse beweging verwijs ik naar 
S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden: 
geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden, 1531-1675 
(Hilversum/Leeuwarden, 2000).   

Inleiding – plaats van doperse 
beweging in de Reformatie

De oudste reformatorische beweging in de 
Nederlanden is de doperse beweging. Al vanaf de 
jaren ’20 van de 16e eeuw waren er berichten van 
mensen die lutherse sympathieën leken te hebben; 
al snel werden ook mensen, met name geestelijken, 
betrapt op het bezit van lutherse lectuur. Toch was 
er van een georganiseerde lutherse beweging nog 
lang geen sprake. Men was geïnteresseerd in de 
gedachten van Luther en de zijnen, zal er ook af en 
toe over gesproken hebben, maar niet van zins een 
gemeente buiten de rooms-katholieke kerk te 
vormen, of zelfs een conventikel binnen deze kerk.2 
Tot ongeveer 1530 was nauwelijks te bepalen of 
iemand met reformatorische ideeën tot een 
bepaalde groepering behoorde. Men las wat voor 
handen was. Dit konden geschriften van Luther zijn, 
maar ook van Karlstadt of anderen met van Luther 
afwijkende reformatorische ideeën. 

Anders is dit bij hen die tot de doperse groepen 
worden gerekend. Zij vormden al snel (kleine) 
gemeenschappen onder leiding van oudsten, leraren 
en diakenen. Het doperse gedachtegoed kwam rond 
1530 de Nederlanden binnen, waarschijnlijk via 
Straatsburg.3 Enkele jaren eerder had in Zwitserland, 
in een van de gemeente van Zwingli afgescheiden 
groep, de eerste volwassenendoop plaats gevonden. 
Grote invloed werd in die eerste jaren uitgeoefend 
door Melchior Hoffman. Mogelijk verbleef hij tussen 
1530 en 1533 in de Nederlanden, waar hij op 
verschillende plaatsen ook gedoopt zou hebben. 
Tegelijkertijd was er ook een doperse invloed vanuit 
Emden, waar in 1530 een groot aantal mensen door 
Melchior Hoffman was gedoopt. Hieronder ook een 
aantal uit de Nederlanden die vervolgens in hun 
vaderland de doperse gedachten verbreidden. 
Hoffman had in een profetie al aangegeven dat in 
1533 het einde de tijden zou aanbreken. Hij zelf zat in 

dat jaar gevangen in Straatsburg, maar de 
ver            wach         ting van het einde der tijden en de 
apocalyptische verwachtingen die de ronde deden 
leidden uiteindelijk tot de inname van Münster door 
doperse groepen en de vestiging van het nieuwe 
Jeruzalem/Sion onder leiding van Jan Matthijsz van 
Haarlem en later onder Jan van Leyden (1534-1535). 
Het doperdom was hiermee een zeer radicale en ook 
gewelddadige richting ingeslagen. 

Tijdens de bezetting van Münster verschenen 
radicale doperse groepen in de Nederlanden, ook 
hier sterk gericht op de verwachting van het einde 
der tijden. Een poging om in Amsterdam in 1535 het 
‘Godsrijk’ gewapenderhand te stichten liep 
desastreus af. Na de val van Münster en het harde 
optreden door het leger van de bisschop die eerder 
uit de stad was verdreven, leken de dopers te 
verdwijnen. Veel kleinere groepen bleven echter 
actief. Een groot deel van de overgeblevenen nam 
afstand van de gewelddadigheid van de Münsterse 
groepen. Deze organiseerden zich rondom de 
oudste: Obbe Philipsz en vanaf 1540 rond zijn broer 
Dirck Philipsz en Menno Simonsz. Deze groepen 
streefden naar een geweldloos christendom. 
Uitgangspunt was de volwassenendoop op 
belijdenis en een oprecht christelijk leven. Ook een 
zekere afstand tot de overheid hoorde hierbij. Naast 
deze vreedzame stroming, die naar haar belangrijk-
ste leider Menno Simonsz al snel als Mennonieten 
door het leven zouden gaan, bleef ook de radicale 
stroming nog enige tijd actief. Met name de kleine 
groep rond Jan van Batenburg was zeer gewelddadig. 
Zij plunderden kerken en boerderijen, met als 
uitgangspunt dat alle goederen aan de ware 
christenen (zijzelf) toebehoorden. Na een aantal 
arrestaties verdwenen zij. Naast de Mennisten 
bleven de David Joristen nog enige tijd bestaan. Ook 
deze groep was vreedzaam, maar de leer van David 
Joris was sterk spiritualistisch getint: het ware geloof 

Menno Simonsz, de belangrijkste voorganger van de 
doopsgezinde beweging in de 16e eeuw.
Nationaal Archief.
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van Paulus in zijn brief aan de Galaten: “Het is bekend wat 
onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid 
en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, 
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, 
bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.” 
Galaten 5:19-21 (Nieuwe Bijbelvertaling).    
Noot 7 Zie pagina 42.

4 Van Lenaart Bouwens wordt gemeld dat hij meer dan 
tienduizend mensen gedoopt heeft. Zie hiervoor: K. Vos,  
‘De dooplijst van Leenaert Bouwens’, in Bijdragen en 
Mededeelingen van het Historisch Genootschap 36 (1915) 39-70.   
5 Voor een overzicht van de scheuringen zie: Zijlstra, Om de 
ware gemeente, 270 e.v.   6 Te denken valt hier aan een 
tamelijk letterlijke uitleg van bijvoorbeeld de opmerkingen 

Geweld werd afgewezen. Ook een spiritualistische 
interpretatie van de Bijbel kon niet de goedkeuring 
van Menno wegdragen. Hiermee nam hij met name 
afstand van de Münsterse groepen. Van groot belang 
was de wedergeboorte, bevestigd door de doop. Een 
mens nam daarin afstand van de zonden van het 
verleden. Deze wedergeboorte moest vervolgens 
overigens wel blijken in de heiliging van het leven. 
De daden van de mens zijn van belang. Dit alles 
kwam ook tot uiting in het leven van de gemeente 
die een heilige gemeenschap diende te zijn in leer en 
in leven. De gemeente is ook de plaats waarbinnen 
de doop plaats vindt en waarin het avondmaal 
gevierd wordt als gedachtenismaaltijd aan de dood 
van Christus. 

Dat de gemeenteleden zuiver moesten leven 
betekende ook dat de wereld met haar zondigheid 
gemeden moest worden. De werken van het vlees 
moesten worden afgewezen.6 Een gemeentelid dat 
toch aan wereldse verleidingen toegaf werd onder 
de ban geplaatst en dus afgesneden van de 
gemeente. In de strenge versie betekende dit zelfs 
dat gehuwden niet meer met elkaar om mochten 
gaan als één van hen was gebannen. Om het gevaar 
van wereldse invloeden en het risico wapens te 
moeten dragen te mijden, werd overheidsdienst 
afgeraden of zelfs verboden. Onder Menno Simonsz 
ontstond zo een vreedzame maar intern strenge 
doopsgezinde beweging.

Sporen in het Eemland
Anders dan in Holland, Friesland, Groningen en 
Overijssel, was het aantal aanhangers van de 
doopsgezinde beweging in Utrecht betrekkelijk 
gering.7 Dit betekent echter niet dat deze hier geheel 
afwezig was. Zo werd in 1530 de Utrechtse glasmaker 
Dirk Weyman in Utrecht gevangen gezet op 
beschuldiging van ‘Lutherye’. Nu wil dit nog niet 
zeggen dat Dirk er ook lutherse denkbeelden op na 
hield, aangezien de rechtbanken in deze periode 

moest blijken in het innerlijk van de mens. De 
nadruk lag op de aanwezigheid van de Heilige Geest. 

Vanaf het midden van de 16e eeuw was het dus 
vooral de stroming rond Menno Simonsz die van 
zich deed spreken. Zij vormden gemeenten en de 
rondtrekkende predikers als Dirk Philipsz en Lenaart 
Bouwens doopten honderden en in het laatste geval 
zelfs duizenden mensen.4 Vanaf 1557 traden 
scheuringen op in de doopsgezinde gemeenschap. 
Het gezag van oudsten en de meer of minder 
strenge eisen die aan het leven van gemeenteleden 
werden gesteld speelden hier een belangrijke rol in.5 
De verschillen in de geloofsopvatting waren 
betrekkelijk klein. 

Het geloof van de dopers
De geloofsopvattingen van de wederdopers (na 
1540) zijn vooral vastgelegd in het werk van Menno 
Simonsz: Dat fundament des Christelycken leers. 
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‘Amersfoort, oud en toch jong: korte geschiedenis van de 
Doopsgezinde Gemeente’, in Doopsgezinde Bijdragen 
nieuwe reeks nr. 1 (1975) 72-74, dat er al vóór die tijd een 
gemeente moet zijn geweest van zo’n dertig leden. Hij 
baseert dit op een opmerking van J. Hartog in ‘Eenige 
bijzonderheden aangaande de doopsgezinden in de 
provincie Utrecht’ in Doopsgezinde Bijdragen 3 (1863) 75-103, 
die weer verwijst naar de dooplijst van Lenaart Bouwens. In 
de dooplijsten van deze laatste kom ik echter geen andere 
dopelingen tegen dan die hierboven al vermelde elf. Ook 
Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden I noemt 
een aantal van dertig dopelingen in Amersfoort in de lijsten 
van Bouwens. Waarschijnlijk baseert hij zich op een andere 
kopie dan Vos.   

18 D.C.W. Steenbeek, ‘Vincent van der Houve’, in Utrechtse 
biografieën. Het Eemland 2 (Utrecht, 1999) 107-113.   19 AE, 
archief stadsbestuur 1865.   20 Deze naam is mogelijk een 
verschrijving; in het 2e verbaal is hij doorgehaald.    
21 Steenbeek, ‘Vincent van der Houve’ 109. Dat Helmich  
Jan Aartsz degene is die de namen heeft genoemd blijkt uit 
de aanklacht door de Grote Raad van Mechelen gedateerd  
5 april 1564, waarin de hierboven genoemde namen ook 
genoemd worden. Zij zijn in ‘conventikel’ bijeengeweest.  
Zij zijn echter gewaarschuwd dat ze gearresteerd zouden 
worden en tijdig gevlucht uit de stad. AE, archief stads-
bestuur 257.28.   22 K. Vos, ‘De dooplijst van Leenaert 
Bouwens’, in Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap 36 (1915) 39-70. S.L. Verheus meldt in 

en Documenta Anabaptistica Neerlandica V (Leiden, 1985) 29.   
10 Archief Eemland (AE), archief stadsbestuur 1300-1810 
(bnr. 0001.01) 5   11 De schrijn van de heilige Drie Koningen 
in Keulen gold als een belangrijk bedevaartsoord.   12 Het 
Utrechts Archief (HUA), Hof van Utrecht, criminele 
sententies. In de nasleep van de problemen rond Münster 
kondigde landvoogdes Margaretha van Parma in 1534 
amnestie af voor herdoopten die spijt betuigden. Blijkbaar 
maakte de meerderheid van de gearresteerden hiervan 
gebruik. Zie ook: A.M.J. Prangsma-Hajenius, Dopers in de 
Domstad (Hilversum, 2003) 25.   13 Hajenius, Dopers in de 
Domstad 26. Hier ook een lijst met hun namen in bijlage I.   
14 Zie hiervoor: HUA, Hof van Utrecht, criminele sententies.   
15 De datum van zijn arrestatie blijkt uit de lijst van in beslag 
genomen goederen (AE, archief stadsbestuur 257.6).    
16 31 maart of 1 april 1558.   17 AE, archief stadsbestuur 257.6. 
Het betreft een kopie uit 1570 van de Raad van Beroerten in 
Brussel.   

7 Uit de verslagen en verhoren van de verschillende 
rechtbanken in de Nederlanden blijkt dat de doperse 
beweging vooral in het Noorden en in Holland aanhang van 
betekenis had. Zijlstra komt in een tabel tot enkele 
honderden die voor de rechtbank moesten verschijnen in de 
noordelijke provincies, voor Utrecht is het beperkt tot enkele 
tientallen. Zijlstra, Om de ware gemeente, 66. Ditzelfde is 
ook al geconstateerd door S. Blaupot ten Cate in Geschiedenis 
der doopsgezinden dl I (Amsterdam, 1847), 12: ‘Gelijk er nooit 
een tijd is geweest, dat de Doopsgezinden vele gemeenten in 
de provinciën Utrecht en Gelderland hebben geteld, zoo 
vinden wij ze daar evenmin tijdens derzelver opkomst, vóór 
Menno.’   8 Het verhaal van Dirk Weyman is opgetekend 
door Llewellyn Bogaers in: ‘Dirck Weyman en de Reformatie 
in Utrecht. De religieuze gedrevenheid van een Utrechts 
glasmaker’ in Doopsgezinde Bijdragen 19 (1993).   9 Zie Jacob 
G. de Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkhervorming in 
Nederland : van haar ontstaan tot 1531. (Amsterdam, 1873) 463 

Anna Gerrit Ysermansdochter
Elsgen uit Gooiland [Lubbert Gerrit Y]sermans 
huysfrouwe 
Jan Janszoon alias Jan Eechten sn[yer]
Aeltgen zijn huysfrouwe
Cornelis Bryncke Cre[mer] en Geertgen zijn 
huysfrouwe
Herbert Herbertszoon [slote]maker van Utrecht
Adriana Jan Diericx
Gerrit Ghysbert Rycxzoon linnewever en zijn 
huysfrouwe
Jannichgen Rey Evertszoon Koekenbakkersdochter
Vreetgen Steven van Bloemendaelsdochter

De namen zijn afkomstig uit het verhoor van 
Helmich Jan Aertsz.21 Deze was herdoopt, maar wilde 
terugkeren in de katholieke kerk en vertelde zijn 
verhaal aan de pastoor in het klooster van de 
Minderbroeders in Amersfoort. Opvallend in deze 
lijst is de naam van Vreetgen Steven van Bloemenda-
elsdochter. Haar vader ontmoetten we al in 1532, als 
één van degenen die op een verboden bijeenkomst in 
Bunschoten aanwezig waren. Dit maakt het zeer 
waarschijnlijk dat we met de groep in Amersfoort 
(deels) te maken hebben met de tweede generatie 
doopsgezinden.

In ieder geval een aantal van de genoemden moet 
ook zijn herdoopt. In de lijsten van Lenaart Bouwens 
wordt vermeld dat deze actieve voorganger tussen 
1563 en 1565 elf mensen heeft gedoopt in Amers-
foort.22 Het aantal van dertig herdoopten vóór 1560 is 
dan ook te hoog. Dat neemt niet weg dat er zeker 
herdoopten waren in Amersfoort. Van de hierboven 
geplaatste lijst is in ieder geval Lubbert Gerritsz 

Cremer, welke hem meenam naar Jan Eechte (Jan 
Jansz). Daar aangekomen bleken er al meer mensen 
in het huis aanwezig. Terwijl ze aan een tafel zaten 
begon één van de gasten te spreken ‘vande heylige 
scrifture in effecte vanden heylige avontmale’. 
Herbert wilde eigenlijk zo snel mogelijk vertrekken, 
in het besef bij een clandestiene bijeenkomst 
aanwezig te zijn, maar hij kreeg geen kans. De 
spreker aan de tafel reikte vervolgens alle 
aanwezigen een stuk brood aan en daarna een glas 
wijn. Pas toen vertrok Herbert. De volgende dag 
verweet hij Cornelis Brenck Cremer en Jan Eechte 
dat zij hem in grote moeilijkheden gebracht hadden. 
Zij echter smeekten hem er niet over te praten. 
Herbert wilde eigenlijk alles biechten aan Nicolaas 
de Castro, inquisiteur en later bisschop van 
Middelburg, maar al snel ging het gerucht van de 
bijeenkomst rond in Amersfoort en verdwenen de 
andere deelnemers uit de stad. Herbert Herbertsz 
kreeg uiteindelijk gratie en mocht terug keren naar 
Amersfoort. 

Op dezelfde dag hoorde schout Vincent van der 
Houve ook Helmich Jan Aertsz, die bekende 
herdoopt te zijn en vergaderingen van wederdopers 
te hebben bijgewoond.18 Op 4 april 1559, een dag na 
de arrestatie van Herbert Herbertsz, werd een 
dagvaarding opgemaakt, die op 29 april nog eens 
herhaald werd toen de betreffende personen 
blijkbaar niet reageerden. Het betrof de volgende 
personen:19 

Jan van Deventer linnewever
Lubbert Gerritszoon Yserman [linne]wever
Lambert Gerritszoon Yserman linnewever20 

Het aantal mensen dat vanwege doperse 
gedachten gevangen werd genomen was overigens 
in Utrecht verhoudingsgewijs gering. In de periode 
1534-1536 werden uiteindelijk zeven mensen ter 
dood veroordeeld. Enkele tientallen anderen 
kwamen vrij na een schuldbelijdenis.12 In 1539 werd 
een groep van zeventien aanhangers van David Joris 
terechtgesteld.13 Hierna waren er in de periode tot 
1554 slechts enkele veroordelingen voor het Hof van 
Utrecht.14 Vanaf het midden van de jaren ’50 werd er 
weer actiever vervolgd, op aandringen van de 
nieuwe landsheer Philips II. Enkele doperse 
conventikels werden in deze periode overvallen en 
de deelnemers gearresteerd. 

In deze periode horen wij ook voor het eerst van 
een doopsgezinde groep in het Eemland. Allereerst 
in Amersfoort. Op 3 april 1559 werd Herbert 
Herbertsz gevangen genomen op beschuldiging van 
deelname aan een doperse bijeenkomst in de stad.15 
De bijeenkomst zou een jaar eerder hebben plaats 
gevonden, namelijk: int jaer van acht ende vijftige 
lestleden des woensdaechs ofte donredaechs inde 
goede weecke voor paeschen.16 

Herbert Herbertsz vertelde echter in het proces 
dat tegen hem werd aangespannen dat hij ten 
onrechte werd beschuldigd. Volkomen argeloos was 
hij na een uitnodiging om ‘een uuerken (te) 
commen speelen ende diviseeren’ beland in een 
avondmaalsbijeenkomst van dopersen.17 Hij was 
uitgenodigd door een zekere Cornelis Brenck 

vaak nog weinig onderscheid maakten tussen de 
verschillende reformatorische stromingen. Maar in 
1534 werd Dirk opnieuw gevangen gezet samen met 
een aantal familieleden en beschuldigd van 
‘herdooperye’. Hij bleek deel uit te maken van de 
groep rond de Utrechtse doperse voorganger 
Dominicus Abels.8 Deze laatste was oudste en 
voorganger van de doopsgezinden in het Gooi. Dat 
jaar werd hij in Amsterdam ter dood gebracht.9 

In 1532 vinden we ook de eerste sporen in 
Amersfoort.10 Een zekere Loich Ceelen werd ervan 
beschuldigd dat hij met een zekere Kil Kistemaker 
‘rait’ gehouden had in Bunschoten en met hem samen 
in Amersfoort gekomen was. Blijkbaar was Kil al 
eerder de toegang tot de stad ontzegd ‘vermits zijn 
Lutherye’. Van Loich werd nu gezegd dat hij ‘mitter 
selven Lutherye gerichticht is.’ Hij had ook Steven van 
Blommedael mee genomen naar Bunschoten. De drie 
hadden daar samen ‘raet ghehouden’. Over de inhoud 
van de samenkomst in Bunschoten werd verder niets 
gezegd. Wel werden Loich en Steven gestraft. Beiden 
mochten niet meer in de stad terugkeren vóór zij ter 
bedevaart waren geweest ‘te Coelen ter heiligen III 
coningen.’11 Duidelijk is hiermee in ieder geval dat er 
ten minste een kleine groep burgers was in 
Bunschoten die bijeenkwamen en reformatorische 
gedachten met elkaar deelden. De straf die Steven van 
Blommedael en Loich Ceelen ontvingen was 
beduidend milder dan de plakkaten van Karel V 
verordenden.
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34 Algemeen Rijksarchief Brussel (ARB), archief Raad van 
Beroerten 131 fol. 23-51. Met dank aan Sander Wassing, die mij 
attent maakt op het bestaan van dit dossier en het mij ter 

hand stelde.   35 Over het aantal zijn de verhoorden het niet 
helemaal eens. Anderen noemen aantallen tot honderd 
aanwezigen.   

29 W. Ruizendaal, Kerkgeschiedenis van Bunschoten 
(Utrecht/Spakenburg 1986) 40. Zie hiervoor ook: Dirk 
Steenbeek, ‘De Reformatie in Amersfoort’ in: Bruit van 
d’Eem: geschiedenis van Amersfoort (Utrecht, 2009) 204-206.   
30 AE, archief stadsbestuur 5, 3-12-1532. Zie ook: Steenbeek, 
Bruit van d’Eem 204.   31 Jelleke Kramer, ‘Doopsgezinden in 
Bunschoten en Spakenburg’ in Doopsgezinde Bijdragen 37 
(2011) 129-148.   32 Hajenius, Dopers in de domstad 29.    
33 Hajenius duidt hier op de veroordeling van de maarschalk 
van Eemland, Cornelis van Leuven, in 1571. Hij heeft verzuimd 
in te grijpen bij een bijeenkomst in Bunschoten en heeft in 
1569 Nell Heymans, waarvan bekend was dat ze bij 
doopsgezinde bijeenkomsten aanwezig was geweest, laten 
gaan. Zie hiervoor: HUA, archief Hof van Utrecht (toegang 
239-1) 99-04, 29-1-1571.   

23 Zie: K. Vos, ‘De copia der outsten en dooplijsten van de 
Harde Vriezen uit de 16e en 17e eeuw’, in: Nederlands Archief 
voor Kerkgeschiedenis nieuwe serie nr. 4 (1914) 342-350.    
24 Yserman publiceerde onder andere een ‘Verantwoor-
dinghe op die 7 Artyckelen’ en de belijdenis van de 
Waterlandse doopsgezinden in 1610.   25 Biografische 
gegevens van Lubbert Gerritsz Yserman in Nieuw Nederlands 
Biografisch Woordenboek VIII 596. Zie voor zijn invloed in de 
doperse beweging ook: Zijlstra, Om de ware gemeente en De 
Hoop Scheffer, ‘Het verbond der vier steden’ in Doopsgezinde 
Bijdragen (1883).   26 AE, archief stadsbestuur 219.4: ‘als 
datter geen god en is noch leven nae dit leven’.   27 Ibidem, 
‘Joris Camp vertogen es omtrent den jaer 55 als mr Dyonys 
Sanger mit twee vroupersoenen van binnen Bunschoten’.   
28 Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden I, 27, 72.   

verband met bijeenkomsten van dopers in beide 
plaatsen. In Bunschoten was ten huize van Steven 
Petersz een ‘heymelycke conventicule’ gehouden 
waarbij 40 tot 50 personen35 aanwezig geweest 
zouden zijn afkomstig uit Amersfoort, Dijkhuizen, 
Eemnes, Gelre, Nijkerk en Bunschoten, onder 
leiding van een predikant die in Amersfoort geboren 
was. Ook werd vermeld dat de betreffende predikant 

ontbreekt echter omdat allen zich slechts baseren 
op de stukken in de criminele sententies van het Hof 
van Utrecht. Een uitgebreid verslag dat zich bevindt 
in het archief van de Raad van Beroerten in Brussel, 
werpt echter meer licht op de zaak.34 

In december 1566 verhoorde Leo Gillens, 
procureur-generaal van het hof van Utrecht, een 
aantal mensen uit Bunschoten en Amersfoort in 

van doopsgezinden in Bunschoten in december 
1566. 

Dát er doopsgezinde groepen in deze periode 
actief geweest moeten zijn, wisten we al eerder. 
Blaupot ten Cate schreef in 1847 dat er aanhangers 
waren in Bunschoten, maar veronderstelde dat dit 
geen echte gemeente geweest kon zijn vóór 1581, 
omdat het aantal gedoopten (dertien volgens de lijst 
van Bouwens) hiervoor te klein zou zijn. Hij stelde 
dat men pas van een doopsgezinde gemeente kan 
spreken als er tenminste 30 gedoopten zijn. Wel 
wees hij op een drietal doodvonnissen in 1569.28 
Ruizendaal meldt dat er zelfs al in 1534 een aantal 
dopers in Bunschoten actief geweest moet zijn. 
Helaas vermeldt hij hiervoor geen bron, maar 
mogelijk doelt hij hier op de verbanning van een 
aantal broeders uit het Sint-Jansklooster in 
Amersfoort in 1529. Ook noemt hij de verbanning 
van Loich Ceelen en Steven van Bloemendal in 1532 
die samen met Kil de Kistemaker in Bunschoten 
bijeenkomsten van ketters zouden hebben 
bijgewoond.29 Zij werden beschuldigd van 
‘Lutherye’.30 Zoals boven al vermeld: deze benaming 
kan ook duiden op doopsgezinde sympathieën. 
Jelleke Kramer meldt dat er doopsgezinde 
bijeenkomsten gehouden moeten zijn in Bunscho-
ten aan het eind van de jaren ’60 van de 16e eeuw.31 
Zij verwijst hierbij naar Hajenius, die Lubbert 
Yserman hiermee in verband brengt.32 Hajenius wijst 
hierbij op de vonnissen die door het Hof van Utrecht 
werden uitgesproken, welke aantonen dat in deze 
tijd een doperse groep actief was in Bunschoten.33 
Duidelijkheid over de gebeurtenissen in Bunschoten 

Yserman herdoopt en als oudste aangesteld. Hij 
komt voor op een lijst van oudsten in 1559.23 Deze 
voorganger speelde een belangrijke rol in de latere 
groepering van de Waterlanders, één van de 
stromingen in de doopsgezinde beweging tussen 
1556 en 1612.24 In 1559 werd hij in Hoorn tot oudste 
bevestigd door Dirk Philipsz, de belangrijkste leider 
van de doopsgezinden naast Menno Simonsz. Dit 
moet dus geweest zijn kort na zijn vertrek uit 
Amersfoort rond Pasen van dat jaar. Hij had een 
centrale rol in verschillende stromingen onder de 
doopsgezinden en was onder andere mede-auteur 
van de belijdenisgeschriften van 1577 en 1610.25 

Doopsgezinden in Bunschoten
De hierboven genoemde schout van Amersfoort 
Vincent van der Houve speelde een belangrijke rol. 
In 1569 werd hij door het hof van Utrecht ter dood 
veroordeeld en terechtgesteld. Belangrijkste 
aanklachten tegen hem waren dat hij het bestaan 
van God ontkende en ook gezegd zou hebben dat er 
geen leven na de dood was,26 terwijl hij de 
wederdopers in de stad had laten ontkomen door 
niet onmiddellijk in actie te komen op het moment 
dat hem de namen bekend waren. Uit de stukken 
rond het proces tegen Vincent van der Houve blijkt 
dat er contacten waren tussen de wederdopers in 
Amersfoort en sympathisanten in plaatsen in de 
omgeving. Zo werd van één van de verdachten 
gemeld dat hij al in 1555 uit de stad verdwenen was 
in het gezelschap van twee vrouwen uit Bunscho-
ten.27 Het was Lubbert Gerritsz Yserman die een 
belangrijke rol speelde in een paar bijeenkomsten 

Lubbert  
Gerritsz Yserman.
Portret door M. van 
Miereveld, 1606. 
Rijksmuseum. 
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36 Dit was een dekmantel; als verkoopsters van 
allerlei kruiden, suiker en rauwe vis vielen ze niet 
op.   37 Het uitbannen van de duivel was 
onderdeel van het rooms-katholieke doopritueel.   38 HUA, criminele sententies 5-7-1569.   

groep die dertig jaar eerder van de stad Münster het 
nieuwe Jeruzalem wilde maken, maar ook duidelijk 
werd gemaakt dat de kinderdoop geen waarde had: 
de volwassendoop was de eerste doop. Neel 
Heymans vertelde dat het gezelschap, bestaande uit 
vier personen, na de bijeenkomst bij Steven Petersz 
had overnacht. De volgende dag had haar zoon 
Tollinck de predikant met een schuit weggebracht.

Er waren dus twee bijeenkomsten geweest: één 
bij Reyer Rutgersz in een klein gezelschap en 
vervolgens een met een grote groep mensen bij 
Steven Petersz. Overigens meldde Merten Reyersz 
dat Lubbert Yserman zeker vier of vijf keer gepreekt 
had in de omgeving. 

Hoe was de groep samengesteld?
Opvallend is de grootte van de groep waar het hier 
om gaat. De schattingen in het verslag lopen uiteen 
van vijftig tot honderd mensen die samen kwamen 
in het huis van Steven Petersz. In het verslag zelf 
worden 57 namen genoemd. Niet allen zijn 
overigens bij een van de bijeenkomsten aanwezig 
geweest, maar ongeveer vijftig van hen wel. Ervan 
uitgaande dat niet alle namen van aanwezigen 
worden genoemd, kan de schatting die in de 
verhoren gemaakt werd niet ver bezijden de 
waarheid zijn geweest. Niet alle aanwezigen waren 
afkomstig uit Bunschoten of Spakenburg. Een paar 
bleken uit Amersfoort te komen: Goris Cornelisz, 
zijn vrouw Aaltgen en haar zoon Merten. Ook werd 
gemeld dat er mensen uit omliggende dorpen als 
Eemnes en Nijkerk afkomstig waren, zonder dat te 
achterhalen was wie dit geweest moeten zijn. Het 
overgrote deel was echter afkomstig uit Bunschoten 
of Spakenburg. Over hun positie in het dorp is 
slechts weinig duidelijk. Opvallend is wel dat een 
paar schepenen betrokken waren bij de bijeenkom-
sten: Steven Petersz en Reyer Rutgersz. De 
substituut-schout en de burgemeester behoorden 
tot diegenen die de dopers bestreden. Opvallend is 
dat onder de aanwezigen ook de koster was, tevens 
broer van pastoor Lambert Willemsz. Het zou dan 
moeten gaan om Merten of Cornelis Willemsz 

enige dagen eerder in de buurt gepreekt zou 
hebben. Gerrit Petersz, de substituut-schout die als 
eerste werd verhoord, meldde dat hij de bijeen-
komst gestoord had en de aanwezigen uiteen had 
gejaagd door een geweer voor de deur af te schieten 
en: ‘(te) dreygen henl(uyden) mede doot te slaen.’

Uit het verslag van de procureur blijkt dat de 
predikant met een turfschip uit Holland was 
gekomen. Door slecht weer en laagwater kon dit 
schip echter niet bij Eembrugge komen. Met een 
vissersboot zijn ze vervolgens met veel moeite aan 
land gebracht. Het gezelschap bestond uit vier of vijf 
mannen en een drietal vrouwen die als ‘cremers 
vrauwen’ (vrouwelijke marskramers) mee trokken.36 
Doorweekt en vuil kwamen ze zo aan bij het huis 
van Rijk Meinsz, waar ze zich mochten warmen en 
drogen. Even later waren ze vertrokken in de richting 
van Bunschoten naar het huis van Reyer Rutgersz. 
Deze Reyer, één van de schepenen van Bunschoten, 
meldde hierover dat rond 2 december enkele 
mensen nat en koud bij hem binnen kwamen, om 
zich aan het vuur te warmen. Eén van hen bleek een 
predikant te zijn die voor tien tot twaalf mensen 
preekte in zijn huis. De predikant was een kleine 
man met een baardje. Maar anderen wisten te 
vertellen dat het om Lubbert Yserman ging. De 
volgende dag waren ze vertrokken in de richting van 
Amersfoort, maar een week later waren ze weer 
terug, nu om te preken in het huis van Steven 
Petersz. Deze Steven zelf meldde dat inderdaad  
een vijftal personen op de late avond van maandag  
9 december 1566 bij hem aan huis was gekomen en 
bij het vuur ging zitten. Vervolgens kwam een grote 
groep bij hem binnen, zonder medeweten en tegen 
de wil van Steven en zijn vrouw. De voorganger 
preekte wel anderhalf of twee uren. Over de inhoud 
van de preek vertelde hij dat gezegd werd dat 
degene die gelooft en gedoopt is zalig zou worden 
en dat het zinloos was dat priesters duivels banden 
uit kleine kinderen,37 omdat de kinderen zonder 
zonden geboren werden. Anderen meldden dat het 
duidelijk om een ‘herdooper’ ging. Hetgeen door 
een aantal verhoorden gecorrigeerd werd: het waren 
geen herdopers, maar dopers, waarmee een 
onderscheid gemaakt werd met de gewelddadige 

De eerste pagina 
van het verslag van 
de procureur Leo 
Gillens voor het 
Hof van Utrecht.
Algemeen Rijksarchief 
Brussel, archief Raad 
van Beroerten.

(beiden waren aanwezig). Van Felten Lennartsz 
werd gezegd dat hij kistenmaker was. Verder werd 
van geen van de verhoorden een beroep genoemd. 
Wel werd gemeld dat er vele jongeren onder waren. 
We krijgen de indruk dat we te maken hebben met 
een doorsnede van de bevolking van Bunschoten in 
deze periode, waarbij het meest opvallend is dat de 
vertegenwoordigers van de overheid zich voor een 

deel aan de zijde van de doperse groep bevonden. 
Uiteindelijk werd Steven Petersz veroordeeld tot 

de doodstraf.38 Dit lot trof ook Jacob en Gosen 
Heymansz Tollincx. Hun moeder, Nelle Heymans, 
werd gevangen genomen door de maarschalk van 
Eemland, Cornelis van Leuven. Maar erg streng was 
hij niet voor haar. In 1571 werd hij ontslagen uit al zijn 
functies en verbannen omdat hij verschillende 
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39 HUA, criminele sententies 29-1-1571.   40 ARB, archief 
Raad van Beroerten I 218-3 fol. 235 v. Over het pardon zie: 
Soen Violet. Geen pardon zonder Paus! Studie over de 
complementariteit van het koninklijk en pauselijk generaal 
pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius 

(1560-1576) (Brussel, 2007).   41 HUA, criminele sententies 
3-11-1574. Hier wordt zijn naam weergegeven als Van 
Leeuwen; het gaat echter wel degelijk om dezelfde Cornelis 
van Leuven.   

Lubbert Gerritsz Yserman kwam zoals gezegd 
vanuit Holland met een turfschuit naar Bunschoten. 
Op dat moment was hij al tot oudste bevestigd in 
Hoorn, waar hij naartoe gegaan was toen de grond 
hem in Amersfoort te heet onder de voeten werd. 
Toch had hij blijkbaar zijn contacten uit het verleden 
nog aan weten te houden en waarschijnlijk zelfs uit 
te breiden: hij werd in Amersfoort ontvangen door 
aanhangers en trok met een aantal van hen voor een 
tweede maal naar Bunschoten.

Het is moeilijk aan te geven of er bij de 
bijeenkomsten ook veel mensen waren die 
daadwerkelijk tot de dopers behoorden. Slechts een 
paar signalen vangen wij op uit het verslag. Goris 
Cornelisz zei dat hij een jaar eerder herdoopt was in 
Naarden. Maar hij was afkomstig uit Amersfoort en 
behoorde tot de begeleiders van Lubbert Yserman. 
De vrouw van Goris weigerde antwoord te geven op 
de vraag of zij herdoopt was. Als wij de dooplijst van 
Lenaart Bouwens bezien dan blijken in Bunschoten 
dertien mensen herdoopt. Gezien de plaatsing in de 
lijst moet dit in of kort na 1568 zijn gebeurd. Later 
dus dan de hier besproken bijeenkomsten. 
Overigens is niet uit te sluiten dat ook anderen dan 
Bouwens mensen hebben herdoopt.

Naast de volwassenendoop kan ook gekeken 
worden naar de wijze waarop men omging met 
andere belangrijke aspecten van het doperdom. Wel 
of niet afleggen van de eed geeft in ieder geval aan in 
hoeverre men zichzelf tot de dopers rekende.42 Bij 
de verhoren werd aan de verhoorden gevraagd de 
eed af te leggen. Nelle Heymans weigerde dit, 
waarbij zij als reden aangaf dat ze ziek was en van 
haar ouders geleerd had dat ze niet mocht zweren. 
Dit doet vermoeden dat zij in feite van de tweede 
generatie doopsgezinden was, net als eerder al 
geconstateerd is bij Vreetgen Steven van Bloemen-
daelsdochter. Ook Aaltgen Corssen weigerde de eed 
af te leggen. De anderen hadden hier blijkbaar geen 
probleem mee, hetgeen aangeeft dat zij in ieder 
geval op dat moment zichzelf niet als lid van de 
doperse gemeenschap beschouwden. Ook het feit 
dat verschillende verhoorden een overheidsfunctie 

fol 234/237 v
Dit syn degeene die gecommen syn aende
Maerschalck van Eemlandt Dirck van 
Waveren om t voerscreven pardoen te genieten
Op den een ende twintichsten July 1574 
compareerde Ryert
Meynssoen ende woent noch tot Bunschoeten
Terselvertyt compareerde noch Reyer 
Rutgerssoen ende es
overleeden tot Bunschoeten in t selve jaer
Den vier ende twyntichsten July compareerde 
Willem Reyersz
woenende opde Dyckhuysen inne den gerechte 
van Bunschoeten
Ter selver tyt compareerde noch Reyer 
Gerritssoen ende
es woenende op Spaeckenborch inne den 
gerechte van 
Bunschoeten
Den lesten augusti compareerde eenen 
genaempt
Kruepelvoert ende es noch woenende tot 
Bunschoeten
Dat dese voerscreven persoenen met de heilige 
kercke
gereconcilieert syn uuytgesondert eenen 
genaempt 
Kruepelvoert heeft ons daer van goet gescreven 
ende
besegelt bescheet gethoent de secretaris van 
Emenes

fol 235/238 r
Ryck Willemssoen aende welcke over 
commissarissen
de voerscreven Maerschalck geweesen hadde om 
t bescheet
vande voerscreven Reconciliatie te gecrygen als 
hy ons
oock gedaen heeft. Verclaerende dat hy nyet en 
wiste
te spreecken vande voerscreven Kruepelvoort.
getekent A. van Gryspere 

Lijst van gerecon
cilieerden, 2171574. 
Archief Raad van 
Beroerten, Brussel.

↖Transcripties van lijst van gereconcilieerden. 42 Zie Zijlstra: om de ware gemeente 264.   

vinden we onder andere ook de namen van Reyer 
Rutgersz, de schepen die bij de bijeenkomst 
aanwezig was, en Reyert Meinsz, eveneens een van 
de aanwezigen. Beiden werden ‘gereconcilieert’. Dit 
hield in dat zij na een biecht bij de pastoor en een 
eventuele geringe kerkelijke straf gratie ontvingen.40 
Ook Cornelis van Leuven ontving uiteindelijk gratie. 
Op 3 november 1574 hief het Hof van Utrecht de ban 
op en mocht hij weer terugkeren. Zijn positie als 
maarschalk kreeg hij niet terug.41

dopers had laten ontkomen en Nelle Heymans, 
gezien haar ouderdom, op het huis ter Eem gebracht 
had, ‘laetende die zelve op ende aff gaen tot haer 
gelieven (zie afbeel     ding op pagina 38-39).’39

Enkelen van degenen die aanwezig waren bij één 
van de bijeenkomsten vroegen later gratie. In 1574 
bood koning Filips II aan hen die geen al te zware 
ketterijen hadden begaan de mogelijkheid gebruik 
te maken van een algemeen pardon. In de 
aantekeningen van de maarschalk van Eemland 
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deel van het Eemland, grenzend aan de Zuiderzee. In 
andere dorpen werden geen sporen gevonden van 
doperse aanwezigheid.

Het lijkt erop dat de groep in Amersfoort en 
Bunschoten zijn wortels had in de jaren ’30 van de 
16e eeuw. In ieder geval een aantal van de 
genoemden in de stukken uit 1558 en later was van 
de tweede generatie. In die vroegste fase zal van een 
goed georganiseerde groep nog geen sprake zijn 
geweest.

De eerste georganiseerde doopsgezinde groep 
in het Eemland ontstond in Amersfoort in het 
midden van de jaren ’50 van de 16e eeuw. Vanuit 
Amersfoort waren er contacten in de richting van 
Bunschoten. De voorganger van de groep, Lubbert 
Gerritsz Yserman, was getrouwd met Elsgen uuyt 
Goylandt, hetgeen erop duidt dat Lubbert contacten 
had in het Gooi. De route van zijn vlucht in 1559 naar 
Hoorn voerde logischerwijs via Bunschoten, 
aangezien van daaruit Noord-Holland, waar de 
aanhang van de doopsgezinden veel groter was, 
eenvoudig te bereiken is. Eenmaal tot oudste 
bevestigd in Hoorn, kon hij op dezelfde wijze ook 
betrekkelijk gemakkelijk zijn contacten in 
Bunschoten en Amersfoort onderhouden. 

Opvallend is dat de aanhangers van de 
doopsgezinden betrekkelijk lang in rust hun gang 
konden gaan. Onder druk van de verscherping van 
de plakkaten in 1559 door Filips II werd de vervolging 
weliswaar zwaarder, maar slechts een enkeling werd 
uiteindelijk veroordeeld, terwijl vele namen van 
deelnemers aan bijeenkomsten bekend waren. Een 

belangrijke rol hierin speelde de houding van de 
plaatselijke overheid. In Amersfoort weigerde de 
schout, Vincent van den Houve, tot daadwerkelijke 
vervolging over te gaan (hetgeen hem uiteindelijk zijn 
leven kostte). In Bunschoten behoorden verscheidene 
schepenen tot de groep doopsgezinden (waarvoor zij 
later ter dood gebracht werden). De maarschalk van 
Eemland, Cornelis van Leuven, was weinig actief in 
het vervolgen van ketters en liet een van de 
vrouwelijke leden rustig rondlopen (waarvoor hij 
uiteindelijk verbannen werd). Uit dit alles blijkt dat de 
plaatselijke overheden zich passief opstelden in de 
vervolging van doopsgezinden, dan wel zelfs actief 
steun aan hen verleenden. Dit maakte het provinciale 
Hof van Utrecht niet gemakkelijk om doopsgezinden 
op te sporen en te veroordelen. 

Uit de (schaarse) berichten betreffende de inhoud 
van het geloof van de doopsgezinden horen we vooral 
van de nadruk op de doop, op belijdenis en de 
afwijzing van de kinderdoop en de hierbij behorende 
rituelen. Het avondmaal werd vooral symbolisch 
geduid. Hiermee werd afstand genomen van de 
rooms-katholieke kerk, maar ook van lutherse en 
calvinistische opvattingen.
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bekleedden als schepen wijst hierop.43 Het overgrote 
deel lijkt dan ook uit nieuwsgierigheid of belangstel-
ling aanwezig geweest te zijn in de bijeenkomsten 
van 1566, zonder zich onmiddellijk tot het doperdom 
te bekeren. Wel duidt de omvang van de groep en 
het feit dat ook bestuurders van Bunschoten hiervan 
deel uitmaakten op een breed gedragen sympathie 
voor de dopers en hun gedachtengoed. 

Het geloof van de groep in 
Bunschoten

Tijdens de verhoren vertelden verschillende mensen 
ook over de inhoud van de preek die ze van Lubbert 
Yserman gehoord hadden. Dit vertelt iets over de 
geloofsinhoud die hij probeerde over te brengen. 
Duidelijk is natuurlijk dat hij zich uitsprak tegen de 
kinderdoop. Hij vertelde dat ‘hy nyet en hiel vant 
doopen vande kijnderen’. Hij stelde dat het tegen 
Gods woord was dat ‘men die kynderen doopten 
aleer sy verstant hadden ende dat hy tselve wolde 
mitte scriften bewysen’. Want zo stelde hij: ‘dat hy 
niet en hiel vande kynderen doopsels als wesen[de] 
onbehoorlijck en[de] tegen Gods woordt want daer 
staet gescr[even] inder scriften der appostel[en] in 
twede cap[itu]le wye gelooft en[de] gedoopt es die 
sal salich werd[en] ende wye nyet en gelooft en[de] 
gedoopt es die sal [ver]dompt.’44 De kinderdoop 
wees hij af mede omdat de kinderen zonder zonden 
geboren werden. Lubbert Yserman sloot hiermee 
aan bij de algemene opvatting over de doop onder 
de doopsgezinden. 

Van het avondmaal of de eucharistie verkon-
digde hij eveneens het standpunt van de dopers: hij 
‘heeft mede gepredickt vant heylige sacrament dat 
het broot was en[de] geen lichaem Cristi’. Goris 
Cornelisz noemt het sacrament een ‘bedudenisse’ 
(verwijzing) en veronderstelde hiermee de zelfde 
opvatting te hebben als Lubbert Yserman. Waar hij 
waarschijnlijk gelijk in had. In doperse kringen werd 

algemeen de avondmaalsopvatting aangehangen die 
vanaf 1521 door Cornelis Hoen was geïntroduceerd. 
Hoen stelde dat de woorden ‘Dit is mijn lichaam’ die 
Jezus uitsprak bij het delen van het brood, moesten 
worden uitgelegd in symbolische zin, als verwijzing. 
Hiermee nam hij afstand van de rooms-katholieke 
leer van de transsubstantiatie. Luther wees de 
opvatting van Hoen af, maar Zwingli nam het over. 
Ook met de latere calvinistische opvatting is er 
eigenlijk nauwelijks onderscheid.45 De dopers, en 
daarmee ook Lubbert Yserman en Goris Cornelisz, 
namen hiermee dus afstand van zowel katholieken 
als lutheranen.46

Goris gaf ook aan dat hij weinig moest hebben 
van alle andere sacramenten in de katholieke kerk. 
De kerk is daar waar de mensen vergaderd zijn die in 
Christus geloven, zo legde hij uit. Waarmee hij 
afstand nam van de rol van de geestelijkheid. Het 
gaat hem om het ‘nyenbortige Chistelycke leven’. 
Dat was de zuivere levenswandel van de gedoopte 
mens. Ook deze laatste opmerking was vrij 
algemeen voor de doperse beweging. Hoe dat nieuw 
geboren leven er in de praktijk precies uit moest 
zien, daarover zou nog menig woord vallen tussen 
de verschillende stromingen van dopers die vanaf 
1569 ontstonden.

De invloed van de doperse groepen 
in het Eemland: conclusies

Uit de hierboven besproken stukken blijkt dat er in 
ieder geval in Bunschoten een vrij grote aanhang 
was voor het doopsgezinde gedachtegoed. De 
bijeenkomst in 1566 trok meer dan vijftig personen. 
Op een bevolking van naar schatting 600 mensen 
was dit een groot aantal. Na 1581 bleek er ook een 
doopsgezinde gemeente te zijn ontstaan.47 Van de 
omliggende plaatsen werden Eemnes en Eembrugge 
genoemd en natuurlijk ook Amersfoort. De invloed 
van doopsgezinden bleef beperkt tot het noordelijk 

43 De dopers weigerden over het algemeen in overheids-
dienst te treden, om zo niet te worden geconfronteerd met 
de noodzaak geweld te gebruiken. Overigens werd hier door 
de onderscheiden doperse groepen verschillende over 
gedacht. Zie Zijlstra: Om de ware gemeente 230 e.v.   44 
Bedoeld wordt waarschijnlijk Handelingen 2:38. Feitelijk gaat 
het om Markus 16:16.   45 Calvijn liet zich over de 
avondmaalsleer in zijn bestrijding van de doopsgezinden 
veel minder uit dan over het verschil in de doopleer. Toch 

nam hij ook in de avondmaalsleer afstand van de 
doopsgezinden. Calvijn benadrukte het sacramentele 
karakter van het avondmaal tegenover het verstaan als louter 
gedachtenismaaltijd door de doopsgezinden. Het avondmaal 
was voor hem een genadegave.   Zie: W. Balke, Calvijn en de 
doperse radicalen (Amsterdam, 1973) 51-57.   46 Zie ook: 
Zijlstra, Om de ware gemeente 48-49.   47 Zie Kramer, 
‘Doopsgezinden in Bunschoten en Spakenburg’ 130.   

De grote dichter Joost van den Vondel  
drukte zijn waardering voor Lubbert Gerritsz Yserman  
uit in een van zijn gedichten. 
Uit: J. v. Vondels Poëzy of verscheide gedichten  
(Franeker, 1682).
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