
Over de geschiedenis van de Doopsgezinden in De Rijp 
 
“Doen Holland noch Catholijcks was, ende andere gesinden daer niet vredigh 
wonen en mochten, sommige jaren voor de Troubel, soo ick van mijn Voor-ouders 
wel heb hooren verhalen, dal aldaer doen veel Doopsgesinden in De Rijp ware, die 
met kommer ende benawthydt hare Predicatien ende Vermaningen in ’t veld by 
nacht moesten doen.” 
 
Met dit citaat van Jan Adriaensz Leeghwater1, waarin deze het begin van de geschiedenis der 
Doopsgezinden in De Rijp schetst, begint ook Prof. dr. Piet Visser de geschiedschrijving van 
de Doopsgezinden in de Gouden Eeuw van De Rijp2. Piet Visser vervolgt: “Leeghwater was 
geen kerkhistoricus, dus nauwgezetheid van feiten en daden mag hem niet verweten worden. 
Desalniettemin raakt zijn beschrijving de kern van de moeilijkheden waarmee de opkomst en 
verspreiding van het doperdom of anabaptisme in de Nederlanden gepaard ging.” 
 
En zo was het ook…. 
Het waren roerige tijden begin 16e eeuw. In de lage landen ontstond een radicale stroming die 
autonomie van een nieuwe kerkorde voorstond. Onder meer volwassen doop en een kerk naar 
Nieuwtestamentisch voorbeeld stond aanhangers van deze stroming voor ogen. Rond 1520- 
1530 was de algemene gedachte dat het einde der tijden nabij was. Dus maakten deze radicale 
hervormers haast met de realisatie van het Nieuwe Jeruzalem op aarde. De stad Münster in 
Westfalen werd de plaats waar dit visioen gerealiseerd zou worden. Ene Jan Beukelsz van 
Leiden (inderdaad: die er zich met het spreekwoordelijke Jantje van Leiden van af maakte) 
stichtte in die stad een vrijstaat waar van heinde en verre berooiden en vervolgden naar 
toestroomden om daar de dag des oordeels af te wachten. Ook elders in de Nederlanden 
(Amsterdam, Bolsward, Groningen) werden door wederdopers pogingen ondernomen het 
heersende gezag te ondermijnen en omver te werpen. Al deze opstanden werden met harde 
hand neergeslagen en Münster viel in juni 1535. De samenleving was geschokt en 
wederdopers werden als staatsgevaarlijke ketters vervolgd, gemarteld en terechtgesteld.  
 
Toch betekende het echec van Münster niet het einde van het doperdom. Menno Simons 
predikte en verbreidde omstreeks 1550 het doperse gedachtegoed op vreedzame en 
geweldloze wijze. Ook in De Rijp kregen de dopers meer en meer aanhang. Waarschijnlijk 
niet in de laatste plaats omdat het geheel door water omgeven Schermereiland een zekere 
bescherming bood aan de opgejaagde en vervolgde dissidenten. Mede door hun sobere 
levensstijl, hun werkzaamheid, hun eerlijkheid en trouw werd duidelijk dat van deze tweede 
generatie dopers geen enkele dreiging meer uitging. Sterker nog: de snel in omvang 
toenemende Doopsgezinde gemeenschap is er mede de oorzaak van geweest dat De Rijp in de 
17e eeuw uitgroeide tot een in die tijd ongekend welvarend dorp. 
 
Aan die groei kwam abrupt een einde toen vrijwel het gehele dorp op 6 en 7 januari 1654 door 
een verwoestende brand in de as werd gelegd. Ook aan de toename van de Doopsgezinden in 
De Rijp is toen een einde gekomen. In 1645 telde de gemeente nog 688 leden; voor een dorp 
als De Rijp een ongekend grote Doopsgezinde gemeenschap. In 1672 waren er 427 
gemeenteleden en in 1701 nog 403. Een en ander blijkt uit een “viertal geschriften” van J. 
Persijn.3 
 
De eerste twee geschriften geven een uitvoerige beschrijving van de brand van De Rijp in 
1654. Het derde geschrift bevat een lijst met predikanten die vanaf het prille begin tot 1854 in 



   Tweede vermaning, 1655 

De Rijp de Doopsgezinden zijn voorgegaan. Persijn meldt de vroegste “predikatiën van 
Comen Jan” omstreeks 1565. Doopsgezinden in De Rijp werden toenmaals ook wel 
Comenjannen genoemd. De lijst eindigt met de benoeming van ds.Persijn zelf: “uw 
tegenwoordige leeraar, 18 Aug. 1816 in diens plaats van Hindeloopen en Molkweren  
beroepen en 17 Nov. deszelfden jaars alhier ingetreden.” 
 
Het vierde geschrift betreft een “GODSDIENSTIGE FEESTREDE ter inwijding van 
HET HERNIEUWDE KERKGEBOUW DER DOOPSGEZINDE GEMEENTE TE RIJP 
gehouden op Zondag den 10den September 1854” 
Het gaat hier om de derde Doopsgezinde kerk in De Rijp. De eerste kerk, een “tamelijk groot 
gebouw van hout, echter met steenen voeting, naar 
evenredigheid van de talrijkheid der leden” ging in de brand 
van 1654 verloren. In 1655 werd op dezelfde plaats een nieuwe 
kerk gebouwd: “een geheel steenen Kerkgebouw, onder drie 
daken, met dikke sterke muren en zwaar gebindte van binnen, 
zoodat het eeuwen scheen te kunnen verduren.” 
Twee eeuwen dus, want in 1854 werd de derde kerk gebouwd. 
Deze kerk heeft het precies één eeuw uitgehouden. Helaas is er 
van deze kerk geen mooie foto beschikbaar. In 1953 is de 
nieuwste vermaning, zoals deze heden ten dage in gebruik is, 
ingewijd. Van de drie dikke daken zijn nu nog drie grote erkers over…. 
 
            Huidige vermaning 1954 

In de 19e en de 20e eeuw is het aantal doopsgezinden in 
De Rijp, mede ten gevolge van de secularisatie, verder 
terug gelopen. De gemeente telt nu nog zo’n dertig 
leden en belangstellenden. Toch is het elan uit vroegere 
tijden nog springlevend. Samen met de Doopsgezinde 
gemeente Graftdijk geven we tot op de dag van vandaag 
inhoud aan het Doopsgezinde gedachtegoed in De Rijp, 
Graftdijk en omstreken.  
 
Bovenstaand fragmentarisch relaas is uiteraard verre van 
volledig. Het geeft in zeer grove en algemene lijnen 

inzicht in de ontwikkeling van Doopsgezinden in De Rijp. Wie geïnteresseerd is in nadere 
details zij verwezen naar een uitgebreid scala van boeken, geschriften, historische 
verhandelingen en overige Doopsgezinde bijdragen betreffende de doopsgzinden in Graft en 
De Rijp. 
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