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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: De reformatie in Zuid Limburg 

Wanneer: Op donderdag 19 april 2018 van 20.00u.  tot 22.00u. 

Locatie: Hotel Monopole, Nieweweg 22, Valkenburg 

  

 

De regio Valkenburg en Heuvelland nodigt U uit een lezing bij te wonen door de heer Sander 

Wassing over de reformatie in Zuid Limburg. Over de inhoud zegt de spreker het volgende. 

‘De bloedwreker is achter u’ 

De doperse Clara Vrancken als ketter verbrand in Valkenburg (1549) 
In een van de Martelaarsspiegels uit de zeventiende eeuw vinden we de gruwelijke lotgevallen terug 

van verschillende dopers die door de overheden meedogenloos vervolgd werden. Op de prent zien 

we het voorbeeld van de wever Jan Bosch die anno 1559 in Maastricht terechtgesteld werd. Tien 

jaar eerder vormde Valkenburg het toneel van zo’n ingrijpende gebeurtenis: Clara Vrencken uit 

Vissersweert werd in 1549 na een periode van vijftien dagen gevangenschap op het kasteel levend 

verbrand.  

Waarom moest zij dit gruwelijke lot ondergaan? Voor aan antwoord op die vraag moeten we 

terug naar de tijd dat de doperse geloofsrichting ontstond. Zonder twijfel vormden de radicale 

wederdopers van 1530 tot 1536 namelijk de grootste bedreiging voor de gevestigde orde. Zij 

luisterden niet naar het wereldlijke of geestelijke gezag maar alleen naar ‘profeten’ die spraken over 

de komst van het einde der tijden. In 1534 grepen wederdopers de macht in Münster. Hier moest het 

Nieuwe Jeruzalem op aarde tot stand komen zoals 

voorspeld in het Bijbelboek Openbaringen. De 

Münsterse wederdopers stonden onder leiding van de 

Leidse Jan Beukelsz (Jantje van Leiden) en de 

Haarlemse bakker Jan Matthijszoon. 

 Waarom wilden tientallen wederdopers uit 

Maastricht in het voorjaar van 1534 naar Münster 

vertrekken om het Nieuwe Jeruzalem te helpen 

stichten? Welke maatregelen werden door de 

overheden ondernomen om ketterij te bestrijden? 

Hoe heeft Clara Vrencken de vijftien dagen op 

kasteel Valkenburg beleefd?  Deze vragen worden 

tijdens de lezing aan de orde gesteld. 

 

De lezing is ook voor niet leden toegankelijk.  

Herbert Kuijpers. 
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