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Samenvatting 
 

 

Het jaar 1572 vormt een keerpunt in de geschiedenis van de Nederlanden. In dit jaar werd de 

eerste, blijvende overwinning op de ‘Spaanse legers’ geboekt. De Opstand ging daarmee een 

nieuwe fase in die zou leiden tot de vestiging van de Republiek der zeven verenigde 

Nederlanden, los van de Spaanse dynastie en los van de eeuwenoude alliantie tussen de 

katholieke kerk en de centrale overheid.  

Het is ook een belangrijk jaar voor de gereformeerde kerk in de steden en plaatsen die, al dan 

niet van harte, de zijde van geuzen en Prins kozen. De prille gemeenten in Noord-Holland 

werden versterkt door tal van landgenoten die omwille van hun geloof waren vertrokken en nu 

terugkeerden om mee te helpen aan de opbouw van hun ideaal: de gezuiverde, gereformeerde 

kerk en samenleving. Centraal in mijn onderzoek staan de volgende vragen: in hoeverre nam 

men dit ideaal over en in welke mate is men erin geslaagd dit gestalte te geven in het door mij 

gekozen onderzoeksterrein: de classis Edam.  

 

De classis vormt in de gereformeerde kerkelijke inrichting de schakel tussen enerzijds de lokale 

kerkenraden en anderzijds de synode en het belang van die positie werd door de vroegste 

nationale en provinciale synodale vergaderingen al benadrukt. Van Deursen wijst in dit verband 

op de grote betekenis van de classis als instrument van calvinisering van de gereformeerde kerk. 

Het is steeds de classis aan wie het toezicht en de controle over de gemeenten werd opgedragen 

en de gezamenlijke uitoefening van die bevoegdheden gaf de classis een hechte samenhang, 

waardoor zij tot een duidelijk herkenbare gemeenschap werd.  

De classis Edam is met name interessant door de aanwezigheid van goed bronnenmateriaal én 

door het feit dat Waterland vanouds een middelpunt van doopsgezinde activiteit is geweest. De 

wisselwerking tussen de verschillende, elkaar beconcurrerende religieuze stromingen kon zo 

worden onderzocht vanuit het perspectief van de classis en aangevuld met informatie uit de 

lokale archieven van Edam, Monnickendam en Purmerend. Onder de Edamse classis 

ressorteren behalve deze drie stadjes 27 dorpen en gehuchten die allen in de onderzochte 

periode een eigen of gedeelde gereformeerde predikantsplaats kregen.  

Onderzocht zijn de jaren 1572 – 1650. Voor het jaar 1650 als eindjaar is gekozen omdat het 

gereformeerde confessionaliseringsproces rond het midden van de 17
e
 eeuw in die zin is 

geëindigd, dat de gereformeerde kerk dan een gevestigde kerk is geworden en dat ook de andere 

religieuze stromingen dan hun plaats hebben gevonden. 

 

Net als elders in de Opstandige gebieden moest ook in de classis Edam de gereformeerde kerk 

zich een plek zien te verwerven naast en deels in plaats van de katholieke en doopsgezinde 

stromingen, die op hun beurt eveneens hun weg moesten zien te vinden binnen de nieuwe 

politieke machtsverhoudingen. Nieuwe verhoudingen die erin resulteerden dat de katholieke 

kerk vanaf 1573 door de Staten van Holland tot verboden organisatie werd verklaard en dat de 

doperse activiteiten alleen oogluikend werden toegestaan.  De gereformeerde kerk mocht zich 

als enige openlijk manifesteren, maar was daarbij in praktijk net zo afhankelijk van de ruimte 

die de lokale elite haar bood, als de beide andere stromingen. Daarbij kreeg de gereformeerde 

kerk, in de woorden van Jonathan Israel te maken met een frustrerende paradox. Een deel van 

de bevolking zei de oude kerk vaarwel, maar liep (nog) nauwelijks warm voor de nieuwe.  

Onderzocht is wat dit voor gevolgen had voor de positie en de ambities van de gereformeerde 

kerk binnen de classis Edam. Daarbij is aangehaakt bij het begrip ‘confessionaliseringsproces’, 
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zoals gebruikt door Schilling om de confessionele ontwikkelingen in het Duitse Rijk te 

analyseren. Hij heeft laten zien hoe vanaf de jaren ’70 van de 16
e
 eeuw de kerkleiders van de 

verschillende kerkelijke stromingen meer heil verwachtten van de uitbouw van de eigen 

kerkelijke organisatie en de afbakening van de eigen leer en levensvisie dan van een keuze voor 

religievrede vanuit pragmatische overwegingen. Dit confessionaliseringsproces heeft zowel een 

interne als een externe component voor de verschillende confessies. Men was er allereerst op uit 

om de eigen identiteit uit te werken om deze vervolgens uit te dragen en in te planten in mens 

en maatschappij.  

In aansluiting daarbij is bekeken hoe het confessionaliseringsproces verliep binnen de 

gereformeerde kerk zelf in de classis Edam en de dorpen en steden daarbinnen. Conformeerde 

de classis zich aan de landelijke kerkelijke organisatie en kerkordelijke bepalingen of koos men 

voor een meer autonome opstelling? Hoe droeg de classis in haar eigen regio zorg voor de 

verbreiding en bewaking van de ware leer en de eenheid van organisatie en hoeveel ruimte 

kreeg zij daarvoor van de lokale kerkenraden? Naar welke normen en waarden streefde de 

classis in dit proces van confessionalisering en in hoeverre werden deze overgenomen en 

uitgedragen in de eigen kerkelijke kring, door de predikanten, de kerkenraadsleden, de 

lidmaten?  

Vervolgens is geanalyseerd welke positie de gereformeerde kerk in wilde nemen binnen de 

totale samenleving in de hier onderzochte regio. Hoe dacht men in de classis Edam over de 

grenzen van de kerkelijke gemeenschap en over de relatie tot de burgerlijke overheden? Hoe 

dacht men daarbij over de taken van de gereformeerde kerk als publieke kerk? Hoe ver reikte de 

godsdienstige en maatschappelijke zorg voor niet-gereformeerden of was dit nu voortaan 

overheidsterrein en zo ja, waarom poogde de gereformeerde kerk dan desondanks via de 

politiek de hele samenleving te reformeren. Kortom, hoe oordeelde de Edamse classis over haar 

verantwoordelijkheden binnen en buiten de eigen kerkelijke gemeenschap?  

In het verlengde hiervan is gekeken naar de concrete inzet van synode, classis en kerkenraden 

met betrekking tot het uitdragen van de gereformeerde waarden en normen. In gereformeerde 

kring bestond in deze periode geen eensgezindheid over de precieze aard van de gereformeerde 

confessionalisering. Bekeken is daarom hoe ver men binnen de classis Edam ging bij de 

reformatie 'van de papen', van de kerkgebouwen, de liturgie, het onderwijs, de armenzorg. Wat 

verwachtte de classis daarbij van de lokale en provinciale overheden en hoe reageerden deze op 

de gereformeerde wensen? In hoeverre vonden kerk en overheid elkaar in het uitdragen van 

gereformeerde waarden en normen en de bestrijding van elementen uit de volkscultuur die 

daarmee als conflicterend werden beoordeeld en met welk effect? Werden deze waarden en 

normen door de tijdgenoten overgenomen of afgewezen?  

En ten slotte: in welke mate en met welk resultaat zetten de classis en kerkenraden zich af tegen 

de andere religieuze stromingen om zo zichzelf sterker te profileren? In hoeverre werden zij 

daarin gesteund of juist afgeremd door de lokale en bovenlokale overheden? En: zijn er in al 

deze processen verschuivingen zichtbaar in de jaren 1572-1650? 

 

Het onderzoek richtte zich allereerst op de religieuze ontwikkelingen in de betrokken regio 

vanaf 1520, de lotgevallen van de gereformeerden in ballingschap vandaar in de jaren 1567-

1572 en de opbouw, ontwikkeling en organisatie van de gereformeerde kerken in het ressort van 

de classis Edam erna. Onderzocht is vooral de inrichting en organisatie van de classis, de 

verhouding tussen classisvergadering en lokale gemeenten en de rol die de classis ten opzichte 

van het lokale gemeenteleven en de betrokken predikanten vervulde. Voorts: de classis Edam 

ressorteerde onder de Noord-Hollandse synode. Hoe was hun onderlinge feitelijke relatie? En 

hoe was de inzet – afzonderlijk zowel als gezamenlijk – voor de calvinisering van de 



 

Samenvatting / pag. 3 

samenleving, inclusief de strijd tegen de andere religieuze stromingen? 

 

Het onderzoek heeft geleerd dat binnen de classis Edam, synode en classis ieder hun eigen 

kerkordelijke taken en rol vervulden bij de op- en uitbouw van de gereformeerde kerk vanaf 

1572. De wisselwerking tussen beide organen onderging daarbij gedaanteveranderingen, die 

zich vertaalden in een geleidelijke maar niet gelijktijdige verschuiving van de aandacht voor het 

interne naar het externe confessionaliseringsproces. 

De nationale synode van Dordrecht gaf in 1619 een nieuwe impuls aan het interne en externe 

confessionaliseringsproces. Intern werd het opzicht op predikanten en schoolmeesters 

verscherpt en werden de classes opgeroepen het opzicht op de lokale gemeenten te vergroten. 

Naar buiten toe werd via de particuliere synoden opnieuw een beroep op de overheden gedaan 

om het steeds sterker opkomende katholicisme aan banden te leggen. De Noord-Hollandse 

synode koppelde hier in de jaren ’20 een offensief aan vast tegen de schendingen van de 

huwelijkswetgeving, in de jaren ’40 gevolgd door pleidooien voor uitbreiding van de 

zondagsrust. 

De classis Edam maakte tussen 1572 en 1650 een eigen groeiproces door. In de eerste decennia 

van haar bestaan ging de classicale aandacht vooral uit naar de verspreiding van de nieuwe leer 

via de vestiging van nieuwe predikantsplaatsen. Daarnaast heeft de classis vanaf het eerste 

begin veel werk gemaakt van haar taken inzake het opzicht over predikanten. Een belangrijke 

fase in de classicale ontwikkeling vormde de grote leer- en tuchtgeschillen in het eerste 

decennium van de 17
e
 eeuw. De inmenging van de Noord-Hollandse synode in deze conflicten 

zette de relatie tussen classis en synode op scherp, maar heeft de onderlinge verhoudingen op 

termijn goed gedaan. 

Na de beslechting van de leergeschillen in calvinistische zin hechtte de Edamse classis 

gaandeweg ook in andere opzichten meer aan de lijnen zoals uitgezet door de synode van 

Emden (1571), bijvoorbeeld ten aanzien van het geloofsonderricht als voorwaarde bij de 

doopbediening. Het blijkt voorts uit de Edamse pleidooien in de synode voor handhaving van 

kerkordelijk juiste procedures. Ongevraagde inmenging door meerdere vergaderingen werd met 

klem afgewezen en aan deze lijn hield de classis ook strikt vast ten aanzien van de lokale 

kerkenraden.  

Ten aanzien van de tucht, als middel om de Avondmaalsgemeente zuiver te houden, hield de 

classis vanaf het begin tot ca. 1635 vast aan bepalingen van de vroegste synoden en kerkorden. 

De classis heeft er niet voor gekozen haar visies op te leggen aan kerkenraden. De classicale 

invloed op het lokale gemeenteleven beperkte zich hoofdzakelijk tot de beroepingsprocedures 

en het opzicht op predikanten en schoolmeesters. Het uitblijven van verdere conflicten lijkt erop 

te wijzen dat deze controle op hoofdpunten voldoende garanties bood voor het naar classicale 

maatstaven goed functioneren van de lokale kerkelijke gemeenten. 

 

Het interne confessionaliseringsproces was binnen de classis Edam aan het begin van de jaren 

’20 grotendeels voltooid, zodat de classis vanaf dat moment de blik meer naar buiten kon 

richten. Tot die tijd had men de inzet voor de confessionalisering van de samenleving vrijwel 

geheel aan de Noord-Hollandse synode overgelaten. Door de Bestandstwisten was de 

samenleving echter in snel tempo veranderd, bijvoorbeeld inzake de opbloei van het 

katholicisme. De hervatting van de militaire strijd zorgde bovendien voor toenemende 

spanningen en voor een versterkte roep om maatregelen tegen zedenverval. Ook de classis 

Edam schaarde zich vanaf 1625 in dit koor der roependen, hoewel de katholieke opmars binnen 

de eigen regio zeer beperkt was, zodat op lokaal niveau deze zorg nauwelijks gedeeld werd.  

De niet-gereformeerde stromingen wisten binnen de classis Edam hun plaats te verwerven of te 
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herkrijgen binnen de steden en binnen diverse dorpen. De mate waarin en het moment waarop 

dat gebeurde laten zich mede vanuit de 16
e
 eeuwse religieuze verhoudingen verklaren. De 

aanhoudende bestrijding van het katholicisme en de weerlegging van de doperse geschriften 

lieten de kerkenraden over aan de classis en de classis aan de Noord-Hollandse synode. Op dit 

hogere abstractieniveau kon zo de eigen leer getoetst worden, terwijl men elkaar op lokaal 

niveau gedoogde en dus een confessioneel pluriforme samenleving accepteerde. 

De tweede component van het externe confessionaliseringsproces betreft het uitdragen van de 

eigen waarden en normen buiten de kring van de lidmaten. De Noord-Hollandse synode maakte 

daar vanaf 1586 werk van, de classis Edam haakte ook hier pas aan na de Dordtse synode. De 

toon werd daarbij steeds gezet door de synodale vergaderingen. De classis Edam fungeerde in 

deze strijd hoofdzakelijk als doorgeefluik tussen synode en kerkenraden en via de kerkenraden 

naar de lokale magistraten. Dat het openbare leven in de steden binnen de classis Edam vanaf de 

jaren ’40 gaandeweg meer en meer gereformeerd werden, was vooral te danken aan de lokale 

kerkenraden en vroedschappen. Wie van beide daarbij het initiatief nam verschilde per plaats.  

 

Om het interne en externe confessionaliseringsproces op regionaal niveau in beeld te kunnen 

brengen voor de gereformeerde kerk, is het noodzakelijk om de wisselwerking tussen classis en 

synode en tussen classis en kerkenraden over een langere periode te analyseren. Alleen langs 

die weg kan de eigen inbreng van de verschillende organen op waarde worden geschat. Door de 

vergelijking van de gegevens uit de verschillende bronnen komen standpunten en 

verschuivingen in de tijd boven water die anders waarschijnlijk niet ontdekt kunnen worden. 

Deze bronnen geven met elkaar een boeiende inkijk in de manier waarop de gereformeerde 

voormannen en hun geloofsgenoten zich inzetten voor de opbouw van een nieuwe kerk in een 

verdeelde samenleving. Zij leren ook dat de classicale organisatie, meestal in de rug gesteund 

door de synodale vergaderingen, hierbij een belangrijke rol vervulde met name door de inzet en 

zorg voor de predikanten en voor de onderlinge eenheid. 

 

 


