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I 

Woord vooraf 
 
 
Toen de Stichting voor historisch onderzoek van de Nederlandse organisatie van 
wetenschappelijk onderzoek (NWO) eind 1987 mijn onderzoeksaanvraag goedkeurde, 
zodat ik in februari 1988 als onderzoeker in opleiding (OIO) aan de slag kon, had 
niemand kunnen voorzien dat dit onderzoek pas in oktober 2008 in een promotie zou 
uitmonden. Na vele jaren van studie en onderzoek, van schrijven en herschrijven, van 
wegleggen en toch weer oppakken, is het uiteindelijk toch gelukt om mijn boek over de 
op- en uitbouw van de classis Edam in de jaren 1572-1650 te voltooien. Deze 
constatering stemt tot grote dankbaarheid.  
Telkens als het onderzoek stil lag, zorgde innerlijke drang er na korte of langere tijd 
voor dat de draad weer werd opgepakt. Het bronnenmateriaal was te mooi, de 
onderzochte thematiek en periode te boeiend om er niet mee verder te gaan. Zo kon 
immers aan de gereformeerde voormannen en hun geloofsgenoten recht gedaan worden, 
die zich hebben ingezet voor de opbouw van een nieuwe kerk in de verdeelde 
samenleving in de regio van de classis Edam. Hun vasthoudendheid en geloof in de 
zaak waar zij zich voor inzetten, werkten aanstekelijk. Hoewel hun geloofsovertuiging 
op onderdelen ver van de mijne afstaat, deel ik hun vertrouwen in de dragende kracht 
van God die ook ik door de jaren heen steeds opnieuw heb mogen ervaren.  
 
Op mijn lange tocht door archieven en bibliotheken en tijdens de vele uren achter mijn 
bureau en computer hebben velen mij geassisteerd, gestimuleerd en waar nodig moed in 
gesproken, zodat woorden van dank hier zeer op hun plaats zijn. Als eerste wil ik mijn 
leermeester en aanvankelijke promotor prof. dr. A.Th. van Deursen noemen. Zonder 
zijn inspiratie en inzet zou dit onderzoek nooit gestart zijn. In het verlengde daarvan 
noem ik graag mijn tweede leermeester en mijn uiteindelijke promotor prof. dr. G.J. 
Schutte. Zonder hem zou dit boek nooit afgekomen zijn. De leden van de 
promotiecommissie, naast prof. Van Deursen, dr. P.H.A.M. Abels, dr. A.C. Duke, prof. 
dr. F.A. van Lieburg en prof. dr. H.K.F. van Nierop, dank ik voor de aandacht die zij 
aan mijn boek hebben willen schenken en voor de inspiratie die ik uit hun studies heb 
kunnen putten.  
In hen dank ik ook alle andere (kerk)historici die de afgelopen jaren persoonlijk en/ of 
via hun werk mijn pad kruisten en mij wisten te stimuleren bij mijn eigen onderzoek. Ik 
noem in dit verband graag de collega’s van de afdeling geschiedenis van de Vrije 
Universiteit, de redactieleden van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 
de leden van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Kerkgeschiedenis en de 
leden van de ‘contactgroep 16e eeuw’. 
Mijn onderzoek werd vereenvoudigd door de hartelijke medewerking van de 
verschillende archiefdiensten en bibliotheken. Speciale dank gaat daarbij uit de 
archivarissen van het Rijksarchief Noord-Holland, van het Waterlandsarchief in 
Purmerend en van het archief van de Hervormde Gemeente Monnickendam. Zij waren 
steeds bereid de door mij te raadplegen archiefstukken over te laten brengen naar het 
Historisch Documentatiecentrum voor de geschiedenis van het protestantisme aan de 
Vrije Universiteit. Deze dienstverlening heeft mij veel reistijd bespaard. De 
medewerkers van de afdelingen humaniora en theologie van de UBVU dank ik voor hun 
niet aflatende bereidheid om de door mij gevraagde boeken en tijdschriften uit het 
magazijn te halen. 



II 

Sinds oktober 1997 ben ik werkzaam bij het onderwijsbureau van de faculteit der 
Letteren van de Vrije Universiteit. Als hoofd van het onderwijsbureau heeft dr. Elseline 
Vester er altijd bij mij op aangedrongen mijn proefschrift te voltooien en mij waar 
mogelijk daar de faciliteiten voor geboden. Ik ben haar daar zeer erkentelijk voor en 
dank via haar ook haar opvolgster en de opeenvolgende directeuren Beheer van de 
faculteit. Dank gaat ook uit naar mijn andere collega’s binnen het onderwijsbureau en 
naar mijn kamergenoten met wie het altijd goed samenwerken en pauzeren is. 
Uiteraard ben ik onze familieleden en lieve vrienden veel dank verschuldigd voor hun 
trouw volgehouden steun voor mijn onderzoek. Steeds werd geïnformeerd of het werk 
nog vorderde om bij een ontkennend antwoord met de juiste opbeurende woorden te 
komen of even tactisch te zwijgen over dit soms beladen onderwerp. Sommigen hebben 
de voltooiing van dit langdurige project tot mijn grote spijt niet mee kunnen maken. 
Mijn moeder, mijn schoonvader, Christine en Peter wil ik hier noemen en met veel 
liefde gedenken. 
Maar de allermeeste dank gaat uit naar Ton, Thias en Jewan. Nooit hebben jullie 
geklaagd over de vele uren die ik op de studeerkamer doorbracht en altijd bleven jullie 
erop vertrouwen dat dit boek er zou komen. Zonder jullie liefde en steun én jullie geloof 
in mijn onderzoekskwaliteiten was dit project beslist gestrand. Ik draag dit boek daarom 
graag aan jullie op. 
  
  
Uithoorn, 7 september 2008 
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Inleiding 
 
 
Het jaar 1572 vormt een keerpunt in de geschiedenis van de Nederlanden en van de 
gereformeerde kerk daarbinnen. Een jaartal dat de meesten nog wel paraat hebben 
dankzij de geschiedenislessen op school. Het is onlosmakelijk verbonden met 
trefwoorden als Den Briel, Geuzen en Willem van Oranje. Het is het jaar waarin de 
eerste, blijvende overwinning op de ‘Spaanse legers’ 1 geboekt werd; de start van een 
nieuwe fase in een strijd 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. 
Een belangrijk jaar ook voor de classis Edam, die in 1572 voor het eerst als zodanig 
genoemd wordt in de acta van de Noord-Hollandse synode2 en voor de gereformeerde 
kerk in de steden en plaatsen daarbinnen die, al dan niet van harte de zijde van Geuzen 
en Prins kozen. Deze prille gemeenten werden versterkt door tal van landgenoten die 
omwille van hun geloof waren vertrokken en nu terugkeerden uit hun ballingsoorden in 
met name Oost-Friesland om mee te helpen aan de opbouw van hun ideaal: de gezuiver-
de, gereformeerde kerk en samenleving.  
Waarmee we direct bij een van de centrale vragen van deze studie zijn beland namelijk 
in hoeverre men binnen de classis Edam dit ideaal overnam en of men erin slaagde dit 
ideaal gestalte te geven.  
 
Het zou niet juist zijn om dit boek te laten starten in 1572, hoewel sommige auteurs bij 
hun beschrijving van de kerkhistorische ontwikkelingen in de Republiek hier wel voor 
gekozen hebben.3 Hoewel er vanaf 1572 geheel nieuwe verhoudingen ontstonden en alle 
religieuze groeperingen binnen die nieuwe orde hun plaats moesten vinden, een nieuwe 
organisatie opzetten en leden winnen4, kwamen die ontwikkelingen niet uit de lucht 
vallen. Om de politieke, sociale en vooral van de religieuze gebeurtenissen in de periode 
1572-1650 te kunnen begrijpen, zal dit boek openen met een blik op de jaren daaraan 
voorafgaand. De politieke ontwikkelingen in de zestiende eeuw: de centralistische 
politiek van Karel V en Philips II, onder meer uitmondend in de bisschoppelijke 
herindeling van 1559, in het verbond der Edelen in 1566 en in het toenemend verzet van 
edelen, steden en gewesten tegen de inperking van hun gewoonterechten en privileges; 
ze zijn al vaker beschreven, zodat we er hier kort over zullen zijn. Deze ontwikkelingen 
zullen alleen aangestipt worden daar waar ze van belang zijn om de religieuze 
ontwikkelingen beter te begrijpen. Dit zelfde geldt voor de economische structuren en 
processen, onmisbaar als verklarende factoren, maar door anderen al voortreffelijk in 
beeld gebracht, zodat met verwijzingen volstaan kan worden.5  

                                                 
1 Over de term: het Spaanse leger, als synoniem voor het regeringsleger: zie Van Nierop, Het verraad van 
het Noorderkwartier p. 23. Van Nierop wijst erop dat Spanjaarden in dit leger een minderheid vormden, 
maar wel tot de best getrainde en meest ervaren compagnieën behoorden. Het grote aantal Nederlanders 
binnen het regeringsleger laat zien dat de Opstand in de eerste plaats een burgeroorlog is.  
2  Acta van de Noord-Hollandse synode, 16.8.1572. 
3 Zie bijvoorbeeld Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen en Enno van Gelder, Getemperde vrijheid. 
4 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 22. 
5 Zie bijvoorbeeld Van der Woude, Het Noorderkwartier, Israël, de Republiek, 1477-1806, deel I, Van 
Deursen, De last van veel geluk en Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse Religiegeschiedenis, vooral 
de hoofdstukken 4-6. 
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Het eerste hoofdstuk zal vooral ingaan op de religieuze ontwikkelingen in de jaren tot 
1572: de vroegreformatorische geluiden zoals die vanaf ca. 1520 in de regio van de 
latere classis Edam te horen waren en over het geestelijke klimaat waarbinnen de vroege 
dissidente en doperse stromingen konden gedijen. Vervolgens zal aandacht worden 
besteed aan de opkomst van de gereformeerde stroming, de rol van de 
vluchtelingengemeenten, aan het ‘wonderjaar’ 1566 en de daarop volgende ernstige 
terugslag. Zo werd immers de weg bereid voor de omwentelingen die vanaf 1572 
plaatsvonden. Omwentelingen die voor verschillende regio’s en steden in kaart zijn 
gebracht, maar nog niet systematisch zijn geanalyseerd voor een langere periode voor 
en vanuit een Noord-Hollandse classis. 
 
Alvorens nader in te gaan op de vraagstellingen die in de voorliggende studie centraal 
staan, zal eerst een overzicht gegeven worden van de verschillende discussies die de 
afgelopen decennia het kerkhistorische debat hebben beheerst en gestimuleerd. 
 
 

I. Historiografie 
 
De these van de gedwongen protestantisering, zoals verwoord door P. Geyl6 en L.J. 
Rogier7 wordt niet meer nagezegd en ook het beeld geschetst door H.A. Enno van 
Gelder waarbij liberale magistraten geplaatst worden tegenover precieze predikanten8 is 
inmiddels terecht gecorrigeerd door A.Th. van Deursen in zijn inspirerende werk 
Bavianen en Slijkgeuzen.9 
Waar Geyl, Rogier en Enno van Gelder zich beperkten tot gedrukte bronnen en 
secundaire literatuur en tot het nationale niveau, zijn sindsdien steeds meer historici de 
regionale en lokale archieven ingetrokken om langs die weg te zoeken naar de veelheid 
van politieke, sociale en regionale factoren die het verloop van de Opstand en de 
uitbreiding van de invloed van het calvinisme mede bepaalden.10 O.J. de Jong en J.J. 
Woltjer openden de rij.11 Beiden attendeerden vooral op de vroegreformatorische 
ontwikkelingen vanaf de jaren twintig van de 16e eeuw in respectievelijk Culemborg en 
Friesland. Bij De Jong loopt dit uit op de beschrijving van het ontstaan van de 
gereformeerde gemeente ter plaatse en op de rol van de overheid daarbij. Woltjer laat 
zien hoe de weg van de brede middengroep, van hen die geen partij wilden of durfden 
kiezen tussen in godsdienstig en/ of politiek opzicht, ten slotte dood liep doordat 
politieke factoren elk compromis onmogelijk maakten.  
De weg via de archieven bracht na de werken van De Jong en Woltjer, belangwekkende 
studies voort als het al even genoemde onderzoek van Van Deursen en dat van A.C. 
Duke, die zich beiden vooral met Holland bezig gehouden hebben.12 
In recentere studies als die van H. ten Boom (Rotterdam), J. Spaans (Haarlem), F. van 
der Pol (Kampen), B. Kaplan (Utrecht), en G. Marnef (Antwerpen)13 is de aandacht van 

                                                 
6 Geyl, ‘De Protestantisering van Noord-Nederland’.  
7 Zie bijvoorbeeld Rogier, ‘De Protestantisering van het Noorden’. 
8 Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, met name pp. 1-63. 
9 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. pp. 83-93. 
10 Schutte, het Calvinistisch Nederland, pp. 9-15. 
11 De Jong, De Reformatie in Culemborg, Woltjer, Friesland in Hervormingstijd. 
12 Duke, Reformation and Revolt in the Low Countries. 
13 Ten Boom, De Reformatie in Rotterdam, Spaans, Haarlem na de Reformatie, Van der Pol, De 
reformatie te Kampen, Kaplan, Calvinists and Libertins, Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie. 
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de regio naar de stad verplaatst. Vooral Spaans, Kaplan en Marnef hebben zich daarbij 
laten inspireren door Duitse historici als B. Moeller en H. Schilling. Deze historici 
attendeerden terecht op de verstrengeling tussen religie en politiek waardoor 
veranderingen binnen de kerk wel gevolgen moesten hebben voor de gehele stedelijke 
samenleving.14 In de Duitse rijkssteden was het in de 16e eeuw nog mogelijk om de 
gehele stedelijke samenleving te reformeren naar de nieuwe inzichten, zodat de 
traditionele samenhang tussen burgerlijke en sacrale gemeenschap behouden kon 
blijven, zoals Moeller heeft laten zien.15 Door het verloop van de Opstand waren de 
religieuze verhoudingen binnen de Nederlandse steden echter zozeer verscherpt, dat dit 
in de steden die de zijde van de Opstandelingen kozen niet meer mogelijk was. 
In de studies van Spaans, Kaplan en Marnef is met name gekeken naar de feitelijke 
uitkomst van de politieke en religieuze veranderingen. Dat wil zeggen naar de wijze 
waarop de verschillende confessies zich intern ontwikkelden en naar de gevolgen van 
het verbreken van de eenheid tussen kerk en staat voor de totale stedelijke samenleving. 
Ten Boom en Van der Pol richten zich vooral op de vroegreformatorische 
ontwikkelingen en op de relatie tussen de lokale overheid en de publieke kerk.16 
Alle auteurs zijn unaniem in hun oordeel dat de gereformeerde kerk er ondanks haar 
bevoorrechte positie als publieke kerk, niet in geslaagd is om de gehele Nederlandse 
samenleving of zelfs maar een meerderheid van de bevolking te calviniseren. Of zoals 
W. Nijenhuis het stelt: een calvinistisch land is Nederland nooit geweest.17 Over de 
oorzaken daarvan, lopen de opvattingen nog steeds uiteen. Zo verschillen de meningen 
ten aanzien van de vraag welke rol de overheid heeft gespeeld bij de verbreiding van de 
invloed van het calvinisme. Terwijl Geyl en Rogier de overheid hierin een actieve rol 
toebedeelden, wijzen Duke en De Jong erop dat de overheden zich vooral beperkten tot 
maatregelen om de invloed van het katholicisme terug te dringen.18 In de optiek van 
Spaans, Van der Pol en Kaplan richtte de stedelijke overheid zich vooral op het creëren 
van een algemeen christelijke, confessioneel neutrale stadscultuur om zo de stedelijke 
eenheid ondanks de religieuze verdeeldheid, opnieuw vorm te geven.19  
A. Jelsma wijst in zijn iets te stellige artikel op de samenhang tussen vroegmoderne 
staatsvormingsprocessen en de pogingen van de gereformeerde kerk om door middel 
van haar meerdere vergaderingen een protestantiseringoffensief te ontketenen. De 
gereformeerde kerk zou krachtig meegewerkt hebben aan het streven van de centrale 
overheid om de normen en waarden van een kleine elite op te leggen aan de rest van de 
samenleving. Een proces dat zich overal in Europa voordeed en dus niet specifiek 
kenmerkend was voor het gereformeerd protestantisme in de Nederlanden. Maar, zoals 
Jelsma stelt, juist het gereformeerde kerkmodel met zijn tuchtoefening en presbyteriale 
structuur bood nieuwe en effectieve manieren om de bevolking te disciplineren. De 
belangenverstrengeling tussen de centrale overheid en de gereformeerde kerk werkte 
daarbij op lokaal en regionaal niveau weliswaar niet in het voordeel van de laatste, maar 
naarmate de centrale overheid meer greep op de samenleving kreeg, konden de 

                                                 
14 Schilling,’Confessionalization in the Empire’.  
15 Moeller, Reichsstad und Reformation, pp. 9-13, 34-48. 
16 Voor een beknopt, inmiddels niet meer geheel volledig overzicht mbt. de stadsreformaties zie 
bijvoorbeeld Spaans, ‘de Reformatie in de Nederlandse Steden’. 
17 Nijenhuis, Hoe calvinistisch zijn wij Nederlanders? p. 43; zie ook Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten 
in de Nederlandse samenleving’ en Schutte, Het Calvinistisch Nederland, pp. 9-26. 
18 De Jong, ‘Is Nederland geprotestantiseerd?’, Duke, Reformation and Revolt, pp. 200, 272. 
19 Spaans, Haarlem na de Reformatie (gehele boek), Van der Pol, De reformatie te Kampen, pp. 366-372, 
Kaplan, Calvinists and Libertins, pp. 265-314. Zie ook: Pollmann, ‘The bond of Christian piety’ met 
name pp. 53-56. 
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classicale en synodale vergaderingen hun kersteningoffensief met meer succes 
doorvoeren.20  
Een vroegmodern kersteningoffensief dus, waar anderen een vraagteken bij plaatsen, al 
was het alleen al omdat het de vraag is of er wel gesproken kan worden van één 
duidelijke elitecultuur tegenover één volkscultuur, in de 16e en 17e eeuwse Noordelijke 
Nederlanden. Juist omdat hier geen sprake meer was van een eenduidige kerkelijke 
hiërarchie, deelden de katholieke en protestantse kerkelijke elites, die weliswaar uit 
hetzelfde milieu stamden, niet dezelfde visie op volkscultuur en op de verwerpelijkheid 
van bepaalde 'volkse' praktijken, zoals W. Frijhoff in een van zijn artikelen over dit 
onderwerp laat zien.21 Bovendien attenderen zowel hij als Van Deursen op de 
wisselwerking tussen beide culturen en op de vele tussen- en mengvormen.22 Van 
Rooden ten slotte wijst er juist op dat de nieuwe staat, voortkomend uit de Opstand 
uitgesproken anti-absolutistisch was, waardoor de feitelijke macht niet bij de centrale 
overheid maar bij de lokale elites lag en dat zowel de burgerlijke als de kerkelijke 
autoriteiten weigerden om alle onderdanen lid van één staatskerk te maken, zoals elders 
in Europa wel gebeurde als onderdeel van de staatsvormingsprocessen.23 Een belangrijk 
afgeleid onderzoeksthema is dan ook de relatie tussen de lokale en regionale overheden 
en de gereformeerde kerk als publieke kerk en in het verlengde daarvan het onderzoek 
naar de groei van haar ledental en invloed.24 Thema’s die bijvoorbeeld in de studies van 
W. Bergsma over Friesland en Drenthe centraal staan.25 
 

Confessionaliseringsprocessen 

De protestantiseringdiscussie wordt zo onderdeel van een bredere discussie, namelijk 
die rond het disciplineringsproces en het uiteengroeien van volks- en elitecultuur in de 
vroegmoderne tijd.26 Beide thema's treffen elkaar in het begrip 
confessionaliseringsproces, zoals dat onder meer door H. Schilling is uitgewerkt en door 
verschillende van de hiervoor genoemde auteurs27 is overgenomen. 
Dit confessionaliseringsproces doet zich, zoals Schilling laat zien voor het Duitse Rijk, 
zowel voor binnen het katholicisme, het lutheranisme als het gereformeerd 
protestantisme, en nam vooral vanaf de jaren zeventig van de zestiende eeuw een hoge 
vlucht. Het gaat in deze periode om de consolidatie, integratie en versterking van de 
Reformatie en de Contrareformatie. Tot ca. 1570 waren er wel al duidelijke kerkelijke 
stromingen in de samenleving zichtbaar, maar werd de maatschappij nog niet beheerst 
door intern sterk coherente kerkelijke blokken. Vanaf 1570 namen de onderlinge 
conflicten echter toe en werden de rijen steeds verder gesloten. Schilling wijst er in dit 
verband op dat de nieuwe generatie kerkleiders meer heil verwachtte van de uitbouw 
van de eigen kerkelijke organisatie en de afbakening van de eigen leer, ceremoniën en 
levensvisie dan van het behoud van de status quo of van een situatie waarin vanuit 

                                                 
20 Jelsma, ‘Mentaliteitsbeïnvloeding door meerdere vergaderingen’, pp. 161-167. 
21 Frijhoff, ‘Vraagtekens bij het vroegmoderne kersteningsoffensief’, pp. 76-85. 
22  Frijhoff, idem, pp. 97-98, Van Deursen, ‘Volkscultuur in wisselwerking met de elitecultuur’, pp. 61-69. 
23 Van Rooden, Religieuze regimes, pp. 20-21. 
24 Schutte, Het Calvinistisch Nederland, p. 15. 
25 Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, Bergsma, Zij preekten voor doven. 
26 Zie bijvoorbeeld Bogaerts, ‘Een kwestie van macht?’ en Rooijakkers, ‘Het uiteengroeien van klerus en 
kerkvolk’ beide in: Volkskundig Bulletin, jrg. 11, 1985 en de inleiding van dit themanummer door W. 
Frijhoff. 
27 Te weten: Spaans, Jelsma, Kaplan en Marnef . 
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pragmatische overwegingen plaats was voor een religievrede zoals vastgelegd in 1555.28 
Door te kiezen voor de term confessionalisering in plaats van termen als tweede 
reformatie, lutherse orthodoxie en Contrareformatie attendeert Schilling op het feit dat 
confessionalisering zich voordeed bij zowel de gereformeerde als de lutherse en de 
katholieke stroming, waarbij de verschillende protestantse stromingen zich niet alleen 
tegen de katholieke afzetten, maar ook tegen elkaar.29 
Het confessionaliseringsproces30 heeft een duidelijke interne component voor de 
verschillende confessies en een externe. Zowel in protestantse als in katholieke kring 
was men er op uit om allereerst de eigen identiteit uit te werken, om deze vervolgens uit 
te dragen en in te planten in mens en maatschappij.31  
 

Fasen in het confessionaliseringsproces 

Voor de Republiek onderscheidt R. Po-Chia Hsia in dit proces een drietal fasen. De 
periode 1572-1620 wordt zijn inziens gekenmerkt door de opmars van de calvinistische 
hegonomie in de opstandige gebieden en door de meest rigide maatregelen tegen het 
katholicisme. Pas in de tweede periode, vanaf 1620 tot 1700 ontstond er een 
confessioneel pluriforme samenleving met een sterke burgerlijke overheid die de vrede 
bewaarde tussen de heersende gereformeerde kerk en de andere stromingen en die 
gekenmerkt werd door een groeiende scheiding tussen de publieke en de private sfeer. 
In de 18e eeuw werd dit systeem van religieus pluralisme voltooid met een ‘verzuilde’ 
samenleving als resultaat. Overigens bestonden daarbij wel grote lokale verschillen. 32 
Van Rooden wijst in dit verband op de politieke en maatschappelijke factoren die 
zorgden voor een geografisch patroon van religieuze diversiteit. Tijdens de eerste helft 
van de 17e eeuw, zo stelt hij, ontstonden binnen de Republiek drie onderscheiden 
gebieden met elk hun eigen religieus-politieke orde. Alleen in het hart van de 

                                                 
28 Schilling, ‘Confessionalization in the Empire’, pp. 217-230, 241-242. 
29  Schilling, idem, pp. 205-210; Zie ook Schilling, ‘The second Reformation. Problems and Issues’, pp. 
259-270, waarin Schilling nogmaals ingaat op de bruikbaarheid van de verschillende begrippen, en met 
name ook op de term tweede Reformatie als specifiek gereformeerde confessionalisatie. Over de 
doopsgezinden heeft hij zich niet uitgelaten, maar dat ook deze richting een confessionaliseringsproces 
doormaakte heeft bijvoorbeeld Marnef laten zien in zijn studie over het ondergrondse protestantisme in 
Antwerpen: Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, pp. 107-115, 205-223, 246-261. 
30 Zijlstra spreekt liever over een proces van accommodatie en confessievorming, omdat de term 
Konfessionalisierung in Duitsland gebruikt wordt voor de structurele samenhang tussen confessievorming 
en het ontstaan van de vroeg-moderne staat. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, p. 30, zie 
ook Mörke,’Konfessionalisiering’als politisch-soziales Strukturprinzip?’, met name pp. 58-60. Anderen 
als  Van Rooden hanteren het begrip confessionalisering wel bij de analyse van de religieuze 
ontwikkelingen in de Republiek en de rol van de overheden daarbij, bijvoorbeeld wanneer hij spreekt 
over de succesvolle confessionalisering die tussen zich 1620 en 1795 voltrok en er in resulteerde dan aan 
het eind van de 18e eeuw iedereen geacht werd tot een kerk te behoren. Van Rooden, Religieuze regimes, 
p. 23. Voor een overzicht over de mogelijkheden die de confessionaliseringsthese biedt voor het 
Nederlandse kerkhistorische onderzoek, zie: De Baar, ‘Nieuwe perspectieven voor de Nederlandse 
kerkgeschiedenis’,  met name pp. 93-95, en het door haar aangehaalde artikel van Spaans, ‘Zeventiende-
eeuwse kerkgeschiedenis en interdisciplinariteit’. 
31 Schutte spreekt in dit verband over calvinisering van de gereformeerde kerk, protestantisering van het 
volk en de reformatie van de samenleving. Hij beperkt zich, vanuit de situatie in de Noordelijke 
Nederlanden, waar de gereformeerde kerk tot publieke wordt, vooral tot de gereformeerde 
confessionalisering en wijst erop dat er nog veel sociocultureel onderzoek, vooral op lokaal en regionaal 
niveau nodig is, om dat proces verder in kaart te brengen. Schutte, Het Calvinistisch Nederland, pp. 15-19 
en 21. 
32 Po-Chia Hsia, Van Nierop, Calvinism and Religious Toleration, pp. 4-6. 
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Republiek, in Holland, Zeeland en westelijk Friesland ontstond een voor die tijd echt 
nieuwe religieuze ordening. Hier stonden de autoriteiten al vroeg vormen van katholieke 
organisatie toe, hier vonden de doopsgezinden hun meeste aanhang en hier kon de 
gereformeerde kerk haar eigen identiteit via conflicten over de belijdenis echt 
ontwikkelen. In de strook direct achter het front was veel minder ruimte voor met name 
de katholieken en in de gebieden die pas onder leiding van Frederik Hendrik werden 
veroverd op de Spanjaarden, kreeg het gereformeerd protestantisme maar mondjesmaat 
voet aan de grond.33 

 

Regionale verscheidenheid en onderzoek 

De Republiek werd zo dus gekenmerkt door grote religieuze verscheidenheid en het is 
deze verscheidenheid die vraagt om onderzoek op lokaal en regionaal niveau naar het 
verloop van die confessionaliseringsprocessen en als afgeleide daarvan de 
disciplineringprocessen.  
Voor verschillende steden is dat dus inmiddels in beeld gebracht en dit geldt tot op 
zekere hoogte ook voor een gedeelte van Holland, voor Zeeland en voor Friesland. Zo 
hebben P.H.A.M. Abels en A.Ph. F. Wouters in hun dubbelproefschrift de 
ontwikkelingen in de classis Delft en Delfland voor de periode 1572-1621 in kaart 
gebracht, heeft C. Rooze-Stouthamer de Zeeuwse religieuze ontwikkelingen voor de 
jaren 1520-1572 beschreven en verscheen in 1999 de al genoemde studie van Bergsma 
over het gereformeerd Protestantisme in Friesland, 1580-1650, als een soort vervolg op 
het werk van J.J. Woltjer over deze zelfde provincie.34 Ten slotte is aan de classis 
Dordrecht een tweetal studies gewijd. De oudste daarvan is van de hand van C.A. 
Tukker en is vooral een beschrijving van het classicaal archief en een vergelijking van 
de gegevens uit de classicale acta met die van de synoden.35 In aansluiting hierop 
onderzocht J.P. Elliot zowel de classicale archieven als die van een vrij groot aantal 
kerkenraden binnen de Dordtse regio, voor de jaren 1572-1640.36  
Waarschijnlijk niet toevallig zijn dit allemaal regio’s gelegen in wat Van Rooden het 
hart van de Republiek noemt en waar het confessionaliseringsproces het meest divers en 
daarmee voor de onderzoeker het interessantst verliep. Het is om diezelfde reden dat in 
mijn onderzoek de in Holland gelegen classis Edam centraal staat.  
 
 

II. Vraagstellingen 
 
Net als elders in de Opstandige gebieden moest ook in de classis Edam de prille 
gereformeerde kerk zich een plek zien te verwerven naast en deels in plaats van de daar 
al aanwezige katholieke en doopsgezinde stromingen, die op hun beurt eveneens hun 
weg moesten zien te vinden binnen de nieuwe politieke machtsverhoudingen. Nieuwe 
                                                 
33 Van Rooden, Religieuze regimes, pp. 21-23. 
34 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, Bergsma, Tussen 
Gideonsbende en publieke kerk, Woltjer, Friesland in Hervormingstijd, Voor de samenhang tussen de 
studie van Woltjer en die van Bergsma: zie Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, pp 38-41. 
35 Tukker, De classis Dordrecht. 
36 Elliot, Protestantization in the Northern Netherlands. Het is jammer dat Elliot zich vooral op de inmiddels 
achterhaalde stellingen van Geyl en Rogier concentreert en daarom de vraag centraal stelt naar de mate van 
overheidsdwang als onderdeel van het protestantiseringproces. 
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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 
weliswaar oogluikend werden toegestaan, maar dat hun kerk in feite tot een semi-
clandestien bestaan werd veroordeeld. 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 het volk zei de oude kerk weliswaar vaarwel, maar liep 
tegelijkertijd nauwelijks warm voor de nieuwe. Hij verklaart dit enerzijds uit de 
rivaliteit tussen de verschillende stromingen en anderzijds uit een gebrek aan religieuze 
betrokkenheid en wijdverbreide afzijdigheid, als gevolg van de tientallen jaren van 
zware druk van de Spaanse overheid, waarmee men trouw aan de katholieke zaak had 
willen afdwingen.37 De gereformeerde kerk was in Holland vanaf 1573 weliswaar de 
enig toegestane publieke kerk, maar bleef zo een minderheid tussen de minderheden.38 
 
Wat had dit alles voor gevolgen voor de positie en de ambities van de gereformeerde 
kerk binnen de classis Edam? Om dit te kunnen beoordelen zullen de volgende 
onderzoeksvragen aan bod komen. Allereerst zal bekeken worden hoe het confessio-
naliseringsproces verliep binnen de gereformeerde kerk zelf in de classis Edam en de 
dorpen en steden daarbinnen. Wie namen het initiatief tot de vestiging van nieuwe 
predikantplaatsen? Kwamen die impulsen van bovenaf, van classis- of synodewege, of 
van onderop?39 En hoe verhielden die gereformeerde gemeenten zich tot elkaar en tot de 
classis? Werden de rijen intern gesloten of juist niet? 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? 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? En: op welke wijze en tot op welke 
hoogte wilden en konden de lokale kerkenraden participeren binnen de classis? Dus: 
voelden de lokale kerken zich primair verbonden met de bovenlokale kerkelijke 
organisatie of vooral met de eigen stad of dorpsgemeenschap?  
Vervolgens wordt 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? In hoeverre vielen de kerkelijke en burgerlijke gemeente nog 

                                                 
37 Israel, De Republiek 1477-1806, deel 1, 397-399; zie hierover ook de verschillende artikelen van Duke, 
zoals opgenomen in zijn bundel: Reformation and Revolt, met name de artikelen: ‘The Ambivalent Face 
of Calvinism in the Netherlands 1561-1618’en ‘the Reformation of the Backwoods: the struggle for a 
calvinist and presbyterian churchorder in the countryside of South Holland and Utrecht before 1620’. Deze 
bijdragen gaan in op de genoemde problematiek, maar attenderen ook en mijns inziens terecht op de eigen 
kracht van de nieuwe leer (Duke, Reformation and Revolt, pp. 199-200), en op de mate waarin de lokale 
bevolking zich al voor de Opstand voor die leer interesseerde (Duke, idem, p. 231). Van Eijnatten en Van 
Lieburg haken hier (helaas zonder bronverwijzing) bij aan. Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse 
Religiegeschiedenis, p. 165. zie ook Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, p. 433 en 
Frijhoff, ‘Religious toleration in the United Provinces’, p. 50.  
38 Zie daarover bijvoorbeeld Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’, pp. 
14-19. 
39 Vergelijk de kritiek van Snel op de probleemstellingen van Frijhoff: Snel, ‘Kerkgeschiedenis, 
religiegeschiedenis, godsdienstgeschiedenis’, met name pp. 57-59; als reactie op: Frijhoff, ‘Religie, 
geloof en kerk’. 
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samen, zoals eeuwenlang het geval was geweest en zoals door de voorstanders van een 
brede volkskerk werd bepleit, en in hoeverre hadden beiden voortaan aparte, elkaar 
aanvullende taken en hield de kerk het oog vooral gericht op de eigen lidmaten? En hoe 
dacht men in de classis Edam 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 zal gekeken worden naar de concrete inzet van synode, classis 
en kerkenraden met betrekking tot het uitdragen van de gereformeerde waarden en 
normen. Duke heeft laten zien dat er in gereformeerde kring geen eensgezindheid 
bestond over de precieze aard van de gereformeerde confessionalisering, door hem de 
ware Reformatie of Reformatie van het leven genoemd.40 Bekeken zal daarom worden 
hoe ver men binnen de classis Edam wilde gaan 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 wat had die 
mate van toe-eigening41 of afwijzing voor gevolgen voor het gereformeerde 
confessionaliseringsproces?  
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, vanaf 
bijvoorbeeld 1620, conform de aangehaalde fasering van R. Po-Chia Hsia?  
 
 

III. Onderzoek op classicaal niveau 
 
Om de positie en de ambities van de gereformeerde kerk in Noord-Holland, boven het IJ 
in beeld te brengen is bewust gekozen voor de classis als invalshoek. C. van den Broeke 
definieert de classis als “een ambtelijke vergadering waarin een aantal afgevaardigde 
ambtsdragers van in elkaars nabijheid gelegen kerken bijeenkomt om leiding te geven 
aan het gezamenlijke leven en werken in haar ressort”.42 De classis vormt daarbij 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 

                                                 
40 Duke, Reformation and Revolt, pp. 228-231. 
41 Over toe-eigening als sleutelbegrip in de cultuurgeschiedenis: zie Frijhoff, ‘Religie, geloof en kerk’, pp. 
10-12.  
42 Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis. p.36. 
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een duidelijk herkenbare gemeenschap werd.43 Door die positie vormt de classis een 
uitstekend uitgangspunt voor mijn onderzoek naar het gereformeerde 
confessionaliseringsproces op regionaal niveau.  
De feitelijke onmisbaarheid van de classicale organisatie blijkt ook uit een voorbeeld 
van het tegendeel. Diverse studies over de uitbouw van de gereformeerde kerk op het 
Utrechtse platteland, waar tot 1619 geen classicale organisatie werd toegestaan door de 
provinciale overheid, laten zien hoe moeizaam het zonder classes was om toezicht te 
houden op predikanten en lokale gemeenten en hoe traag de kerkopbouw daar tot 1619 
verliep. Het succes en falen van de gereformeerde kerk was daardoor tot op grote 
hoogte afhankelijk van de religieuze positiekeuze van de lokale voorganger.44  
In deze en andere studies is derhalve veel oog voor de rol van de classis met betrekking 
tot de verdediging van de interne zuiverheid en van de gereformeerde belangen 
tegenover meer of minder onwillige overheden en voor de leidende rol van de classis bij 
de ordening van het gemeenteleven.45  
Iets minder vaak wordt aandacht besteed aan de verhoudingen in de classicale 
vergaderingen zelf en aan visieverschillen binnen de classis voor wat betreft de aard en 
omvang van de reformatie van de leer en het leven en ten aanzien van de positie van de 
kerk binnen de stedelijke of plattelandssamenleving. Zaken die in de voorliggende 
studie wel aan de orde gesteld zullen worden. Bovendien zal bekeken worden in 
hoeverre de classis meer was en wilde zijn dan een optelsom van de afzonderlijke delen. 
Ten Boom wijst op het ad hoc karakter van de samenkomsten van de kerkelijke ambten, 
waar ook de classicale vergaderingen toe gerekend worden. In zijn woorden: “wie 
samenkomen gaan na gedane zaken weer uit elkaar, totdat ze opnieuw in een andere 
samenstelling en onder andere leiding bij elkaar komen.”46 Klopt dit beeld met de wijze 
waarop de classis Edam functioneerde? J. Roelevink attendeert in dit verband vooral op 
het karakter van de bijeenkomsten van de classisgedeputeerden, in de maanden gelegen 
tussen twee gewone classicale vergaderingen. Was een classis losjes georganiseerd en 
legden de gedeputeerden hun overleg niet schriftelijk vast, dan werden er vaker 
buitengewone classicale vergaderingen belegd om onvoorziene zaken te regelen. In 
goed georganiseerde classes werd de gehele periode tussen twee ‘ordinaris’ 
vergaderingen als een eenheid gezien en bleef bijvoorbeeld dezelfde preses in functie.47 

                                                 
43 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 5-11. Tekst ook opgenomen in Van Deursen, De hartslag 
van het leven, pp. 272-281; Zie ook Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, deel 1, p. 16. Net als Van den 
Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 48-49, motiveren ook zij hun keuze voor de classis als 
onderzoekseenheid met een verwijzing naar het belang dat Van Deursen aan deze kerkelijke vergadering 
hecht, niet alleen als duidelijke gemeenschap, maar ook als hoeksteek van de gereformeerde 
kerkorganisatie. Dit zelfde doet J.P. van Dooren bij zijn inleiding op de publicatie van de acta van de 
Classis Dordrecht. Van Dooren, Classicale acta, 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland I, pp. 
VIII-IX. 
44 Abels, Van Booma, ‘Tussen Rooms-katholiek en Utrechts-gereformeerd.’, pp. 221-225 en de 
aanvulling daarop: Abels, ‘Naamlijst van Utrechtse (probleem)predikanten’. Duke, Reformation and 
Revolt, pp 241-246, 250-252. Een aardige variant vormt het artikel van Abels, ‘de mislukking van de 
Classis Oldenzaal’. 
45 Enno van Gelder, ‘Nederland Geprotestantiseerd?’, p. 454; Ten Boom, De reformatie in Rotterdam 1530-
1585, pp. 176-184; zie ook Ten Boom, Geloof, opbouw en strijd. pp. 9-32 en het al vaker genoemde 
dubbelproefschrift over de Classis Delft en Delfland, en het proefschrift van Van den Broeke, Een 
geschiedenis van de classis. Voor de jaren 1566 tot 1619 baseert deze onderzoeker zich overigens alleen op 
de kerkordelijke bepalingen en gedrukte synodale acta en gaat hij verder niet in op het functioneren van de 
classes in de praktijk. 
46 Ten Boom, Geloof, opbouw en strijd, p.10. 
47 Roelevink, Classicale acta, 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland II, p.  IX. Deze tekst is ook 
als algemene inleiding in de latere delen in deze reeks opgenomen. Genoemde tweedeling classis - 
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Onderzocht zal worden welk type van toepassing is op de Edamse classis en of er ook 
op dit punt verschuivingen in de tijd te zien zijn. 
Uiteraard zullen de uitkomsten van al deze deelvragen vergeleken worden met die van 
de al genoemde studies over stadsreformaties en vooral met die naar de ontwikkelingen 
in de classis Dordrecht, de classis Delft en Delfland en de provincie Friesland. 
 
 

IV. Grenzen in tijd en ruimte 
 
Voor mijn onderzoek heb ik van alle classes dus gekozen voor de classis Edam. Zoals al 
even is aangegeven, ging mijn voorkeur uit naar een classis in het hart van de 
Republiek, het gebied waar in de woorden van Van Rooden een werkelijk originele 
religieuze orde ontstond en waar de verschillende confessies zich naast en in 
concurrentie met elkaar een plek moesten zien te verwerven. De keuze voor een classis 
in het huidige Noord-Holland lag daarbij voor de hand gezien het al bestaande 
onderzoek naar classes gelegen in tegenwoordige Zuid-Holland, naar Friesland en naar 
Zeeland. Van de zes48 classes gelegen boven het IJ is mijn keuze om diverse redenen op 
de classis Edam gevallen. In de eerste plaats is van deze classis de hoofdbron: de 
classicale acta bewaard gebleven vanaf 1592, wat niet geldt voor de classicale acta van 
de classes Enkhuizen en Hoorn. In de classis Amsterdam overheerst de hoofdstad te 
sterk, terwijl de grote classis Haarlem door haar omvang te weinig coherent is, waarbij 
tevens geldt dat de kerkelijke ontwikkelingen voor zowel de stad Amsterdam als de stad 
Haarlem al uitvoerig zijn onderzocht.49  
Bleven over de classes Alkmaar en Edam. Van deze twee is Edam voor mijn onderzoek 
het meest interessant, zowel door de aanwezigheid van goed bronnenmateriaal voor de 
drie stadjes in deze regio, als door het feit dat Waterland vanouds een middelpunt van 
doopsgezinde activiteit is geweest.50 De wisselwerking tussen de verschillende, elkaar 
beconcurrerende religieuze stromingen kon zo worden onderzocht vanuit het perspectief 

                                                                                                                                               
gedeputeerden wordt daarbij gehanteerd als indelingsprincipe bij de ordening van de teksten. 
48 Vanaf 1581 was sprake van zes classes. De classis Haarlem was de laatste in de rij en maakte vanaf 
1581 deel uit van de Noord-Hollandse synode, zonder dat hier in de synodale acta met zoveel nadruk iets 
over wordt opgenomen. In de synodale acta van 2.10.1581 komt de classis Haarlem voor het eerst voor, 
als steller van een vraag in art. 21. De classis Amsterdam werd in 1578 opgericht: Acta van de Noord-
Hollandse synode, 15.9.1578, art. 5: ‘Item hebben die dienaeren ende ouderlingen der kercken der stede 
Amsterdam dieselve haere kercke geunieert tot den corpus der Noordhollantscher kercken ende is hen op 
haer versoeck by den broederen geaccordeert, dat dieselve kercke van Amsterdam bynnen haer stadt een 
classem zullen hebben (..)’. Een tekst waar we ten aanzien van de start van de classis Haarlem tevergeefs 
naar zoeken in de acta. In 1573 beschreef de Noord-Hollandse synode de volgende coetusindeling: 1. 
Waterland, met Edam, Monnickendam en Purmerend; 2. Enkhuizen, 3. Hoorn, 4. Schagen en 5. Alkmaar. 
Acta Noord-Hollandse synode, 31.3.1573. Schagen wordt voor het laatst in de synodale acta van 
26.7.1574 als aparte coetus genoemd, om daarna op te gaan in de classis Alkmaar. 
49 Voor Haarlem: het al vaker geciteerde onderzoek van  Spaans, Haarlem na de Reformatie; voor 
Amsterdam: de oudere studie van Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel I en II en Roodenburg, Onder 
censuur. 
50 Voor de classis Alkmaar zijn de classicale acta bewaard gebleven vanaf 1610. Daarnaast zijn er voor 
deze classis ook de ingekomen stukken overgeleverd vanaf 1573. De acta van de kerkenraad van Alkmaar 
zijn vanaf 1604 bewaard gebleven, die van Graft en van de Rijp vanaf 1622. Door deze geringere 
bronnenrijkdom is niet voor deze classis gekozen. Voorts mist deze classis wat de classis Edam wel biedt: 
de mogelijkheid om de verschillen en de wisselwerking tussen drie stadjes gelegen binnen de 
classisgrenzen te analyseren. Bovendien is Graft al uitvoerig beschreven door Van Deursen, Een dorp in 
de polder. Graft in de zeventiende eeuw.  
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van de classis en aangevuld met informatie uit de lokale archieven van Edam, 
Monnickendam en Purmerend. Wat de regio verder extra boeiend maakt is haar ligging 
ten opzichte van Amsterdam, haar economische oriëntatie op de voor het gewest 
Holland kenmerkende handel en zeevaart en de enorme veranderingen die dit gebied 
onderging als gevolg van de grote inpolderingen die in de hier onderzochte periode 
plaatsvonden.  
 
Mijn onderzoek is niet alleen beperkt tot een bepaalde regio, maar ook tot een 
begrensde periode. Onderzocht zijn de jaren 1572 – 1650, waarbij zoals al is 
aangegeven in het eerste hoofdstuk de blik gericht zal worden op de religieuze 
ontwikkelingen in de jaren 1520-1572. De keuze voor 1572 als beginjaar is al 
toegelicht. Voor het jaar 1650 als eindjaar is gekozen omdat het gereformeerde 
confessionaliseringsproces rond het midden van de 17e 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. Door de Vrede van Munster in 
1648 en de Grote Vergadering in 1651 raakten, in de woorden van Frijhoff en Spies, de 
religieuze verhoudingen gefixeerd en werd de eigen christelijke identiteit steeds meer 
gebonden aan het lidmaatschap van een bepaalde kerk en aan de daarbij behorende 
specifieke belevingsvorm van het geloof.51 Door deze politieke mijlpalen vormt het 
midden van de 17e eeuw een geschikt moment om de balans op te maken van de 
godsdienstige ontwikkelingen zoals die zich in de jaren vanaf het begin van de Opstand 
tot aan het einde ervan hebben voltrokken in de classis Edam. 
 
  
 

V. De regio van de classis Edam nader in beeld 
 
Onder de Edamse classis ressorteren behalve de drie genoemde stadjes, 27 dorpen en 
gehuchten die allen in de hier onderzochte periode een eigen of gedeelde gereformeerde 
predikantsplaats kregen. In het noorden wordt de classis begrensd door de classis 
Hoorn, in het westen door de classis Alkmaar en vooral Haarlem. Aan de zuidkant 
vormt het IJ de natuurlijke grens met de classis Amsterdam 
Zowel in de drie stadjes als in een aantal dorpen kenden de dopersen een duidelijke 
aanhang, terwijl met name in Purmerend, maar ook in tal van andere plaatsen de 
katholieken eerst voorzichtig maar vanaf de jaren dertig van de 17e eeuw weer steeds 
duidelijker van zich lieten horen. Ontwikkelingen die vooral in de hoofdstukken 1 en 7 
in beeld gebracht worden.  
De classis Edam is in rangorde de minst aanzienlijke binnen de Noord-Hollandse 
synode52 en valt grotendeels samen met de baljuwschappen de Zeevang, rondom Edam 

                                                 
51 Frijhoff, Spies, 1650, Bevochten eendracht, p. 358. 
52 Vanaf het moment dat Haarlem toetrad tot de Noord-Hollandse synode in oktober 1581, vergaderde de 
synode volgens een vaste patroon in de hoofdsteden van de zes classes. Als volgorde werd daarbij 
aangehouden: Alkmaar, Haarlem, Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen en Edam. Dat Edam achteraan staat, 
wijst op de positie die deze classis binnen Noord-Holland innam, zo wordt het in ieder geval opgevat door 
Persman, Inventaris van het archief van de Classis Edam, p. II. In de acta zelf wordt niet gesproken over 
een rangsvolgorde. De volgorde waarin men tijdens de vergadering zitting nam, varieerde per 
vergadering: gecommitteerden uit de classis waar de synode gehouden werd, namen als eerste plaats, 
gevolgd door degenen van de classis waar in het volgende jaar de vergadering zal plaatsvinden, zo werd 
in 1588 bepaald. Acta van de Noord-Hollandse synode, 10.5.1588. Dit neemt niet weg dat Edam van de 
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en Waterland, rondom Monnickendam. Het grondoppervlak van de classis werd tussen 
1612 en 1622 aanzienlijk vergroot door de inpolderingen van de Beemster en de 
Purmer. De term Waterland wordt overigens ook wel gebruikt om een veel groter 
gebied aan te duiden. Reden voor H. van Nierop om de termen ‘Noorderkwartier’, 
‘West-Friesland’, ‘Noordeland’ en ‘Waterland’ door elkaar te gebruiken, telkens als het 
gaat over het gehele, ten noorden van het IJ en de banne Velsen gelegen schiereiland, in 
zijn boeiende studie over het verraad van het Noorderkwartier.53 
 

Politieke structuur 

Tot 1572 behoorden Edam, Monnickendam en Purmerend, net als de vier andere 
kleinere steden boven het IJ: Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, niet tot de 
vaste comparanten in de Staten van Holland, al werden ze soms wel opgeroepen voor 
advies. Door hun overgang naar het opstandige kamp veranderde dit in juli 1572 voor 
zes van deze zeven stadjes. Purmerend werd pas in de loop van 1573 toegelaten. De 
Staten van Holland werden zo uitgebreid van zeven naar negentien stemmen: één stem 
voor de Ridderschap en 18 voor steden. Voor 1572 hadden alleen de zes grote steden 
een stem in de Staten, nu kwamen daar dus 12 kleinere steden bij, waarvan er zeven in 
het Noorderkwartier waren gelegen. Dat deze uitbreiding niet helemaal zonder slag of 
stoot verliep, blijkt uit het feit dat Medemblik, Edam, Monnickendam en Purmerend 
nog diverse keren hun stemrecht moesten bepleiten.54 J.W. Koopmans laat zien hoe in 
ieder geval in de door hem onderzochte periode tot 1588 de inbreng vanuit Edam, 
Monnickendam en Purmerend in de Statenvergadering zeer gering was en deze steden 
het zonder de Opstand waarschijnlijk niet tot vertegenwoordigende steden op 
gewestelijk niveau hadden gebracht.55  
Door de opmars van de ‘Spaanse troepen’ werden de steden in het Noorderkwartier in 
de winter van 1573 afgesneden van de rest van Holland, zodat zij geen afvaardiging 
meer konden zenden naar de Staten van Holland en men voor het bestuur op zichzelf 
was aangewezen. Rond 12 februari 1573 kwamen Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, 
Monnickendam en Medemblik voor het eerst bijeen als “Staaten van NoordtHollant”. 
Uit dit overleg is een afzonderlijk bestuursorgaan voor het Noordelijk deel van Holland 
voortgekomen, de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier. 
In de loop van 1573 werd ook Purmerend toegelaten tot deze vergadering en in het 
verlengde daarvan tot de Staten van Holland, na een rekwest aan de stadhouder 
hierover. Toen door overwinningen op het ‘Spaanse leger’, de noodzaak van een 
afzonderlijke vergadering in feite was verdwenen, weigerde men in het Noorderkwartier 
deze net verworven zelfstandigheid ten opzichte van de steden in het Zuiderkwartier op 
te geven. In 1579 besloot Willem van Oranje daarom dat de besluiten van de Staten van 
Holland zouden gelden voor het Noorder- en het Zuiderkwartier, maar dat het aparte 

                                                                                                                                               
zeven stemhebbende steden in het Noorderkwartier de vierde in rang was, na Alkmaar, Hoorn en 
Enkhuizen, steden met twee tot driemaal zoveel inwoners als Edam. Bossaers, Van kintsbeen aan ten 
staatkunde opgewassen, pp. 25-29. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de stad Edam en daarmee de classis 
Edam binnen de Noord-Hollandse synode de minst aanzienlijke in rangorde was. 
53 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp .22-23. Ook andere historici wijzen erop dat niet 
altijd precies duidelijk is wat onder het Noorderkwartier verstaan dient te worden. Vergelijk Bossaers, 
‘Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen’, pp. 15-17. Beide auteurs gaan hierbij terug op Van der 
Woude, Het Noorderkwartier, p. 24 en bijlage 2, pp. 618-619. 
54 Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, pp.18-36. 
55 Koopmans, idem, pp. 38, 236, 272, 286. 
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college in het Noorderkwartier mocht blijven bestaan.56 Dit college was vooral belast 
met het dagelijkse bestuur van het gebied.  
Verzoeken vanuit de Noord-Hollandse synode en vanuit de classis Edam met betrekking 
tot het vestigen en mee financieren van nieuwe predikantsplaatsen, de openbare orde, 
maatregelen tegen andere stromingen etc. werden dan ook veelal eerst dit college 
gericht. Overigens moesten Edam, Monnickendam en Purmerend ook binnen dit college 
nog wel eens hun stemrecht bepleitten. Zo stelden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik in 
1589 voor om in verband met de kosten, het aantal afgevaardigden in het college van de 
Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier van zeven naar vijf 
terug te brengen, te weten Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Medemblik en één 
afgevaardigde bij toerbeurt vanuit Edam of Monnickendam. Een voorstel dat na fel 
verzet van de kant van Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmerend, uiteindelijk van 
tafel verdween.57 
 

Economische overeenkomsten en verschillen tussen de drie stadjes in de classis Edam 

Van de drie stadjes was Edam het grootste, met 5547 inwoners in 1622 (inclusief 
Volendam en een gedeelte van de in dat jaar doorgelegde Purmer), gevolgd door 
Monnickendam met 3990 inwoners en Purmerend met 2556 inwoners (inclusief Nek en 
eveneens een gedeelte van de Purmer).58 In Edam vormden de houthandel en de 
scheepsbouw vanouds de economische pijlers van de stad, en zij zorgden vooral in de 
zestiende eeuw voor grote bloei. Een bloei die door de Opstand voorlopig tot stilstand 
kwam, om weer op te leven in de eerste helft van de 17e eeuw. Door de drooglegging 
van de Purmer en de verzanding van de Edamse haven die daar het gevolg van was, 
verloor Edam steeds meer terrein aan de opkomende Zaanse scheepsbouw.59 
Monnickendam was net als Edam economisch afhankelijk van de scheepvaart en de 
handel, maar anders dan in Edam trad de economische stagnatie hier al aan het einde 
van de 16e eeuw in, als gevolg van de concurrentie vanuit het nabijgelegen Amsterdam. 
Van der Woude beschrijft hoe de terugslag als gevolg van het uitbreken van de Opstand 
in de Zeevang geringer en tijdelijker was dan in Waterland. Vooral de Sontvaart vanuit 
Waterland werd door de oorlogsomstandigheden van de jaren ’70 gefnuikt en heeft zich 
nadien niet meer op het oude, hoge niveau hersteld.60 Ook het gedeeltelijk verdwijnen 
van handel en nijverheid uit heel Waterland vanaf de tweede helft van de zestiende 
eeuw verminderde de aantrekkingskracht van Monnickendam als centrum van handel en 
scheepvaart.61  
Purmerend kende in de tweede helft van de zestiende en het begin van de zeventiende 
eeuw juist een ongekende bloei. Deze stad vervulde al vroeg een markt- en 
verzorgingsfunctie voor de omgeving en anders dan Edam en Monnickendam, 
profiteerde Purmerend economisch optimaal van de droogmakerijen. Weliswaar 
verdween hierdoor de binnenvisserij, maar daar kwamen in Purmerend en omgeving 

                                                 
56 Koopmans, idem, pp. 35; Bossaers, ‘Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen’, pp. 15, 64-66. 
57 Vroedschapsnotulen Edam 4.4.1589, 24.4.1589, 30.4.1589, 28.8.1589; Vroedschapsnotulen 
Monnickendam 3.4.1589.  
58 Van der Woude, Het Noorderkwartier, bijlage 2, pp. 618-619. 
59 Van der Woude, idem, pp. 331-332, 348, 458-465, 470-471. 
60 Van der Woude, idem, pp. 393-395. 
61 Van der Woude, idem, pp. 384-396; zie ook Bossaers, ‘Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen’, 
pp. 30-31 en Van Overbeeke, Monnickendam in Waterland, pp. 53-65. Helaas geeft Van Overbeeke geen 
logische verklaring voor de door haar geconstateerde economische stagnatie enerzijds en verfraaiing van 
het stadsbeeld anderzijds in de eerste decennia van de zeventiende eeuw, pp. 61-63. 
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andere vormen van nijverheid en handel voor terug. Zo bracht de veehouderij in de 
nieuwe polders de kaas-, wol en veemarkten in Purmerend tot grote bloei, terwijl 
daarnaast bijvoorbeeld de bierhandel in Purmerend een hoge vlucht nam.62 
 

Bestuurlijke structuren 

In de drie stadjes werd de regering gevormd door de Vroedschappen uit wier midden de 
burgemeesters werden gekozen, doorgaans voor twee jaar; en een rechtbank waarin de 
schout, de burgemeesters en de schepenen zitting hadden. De Vroedschap van Edam 
telde 31 leden63, die van Monnickendam en Purmerend 2164, alle voor het leven 
benoemd. Indien een lid van de Vroedschap kwam te overlijden, kozen de overige leden 
zelf diens opvolger. Zowel de Vroedschappen als de schepenen werden gekozen uit de 
aanzienlijkste burgers van de stad. In Edam en Monnickendam werden de 
burgemeesters door en vanuit de vroedschappen zelf gekozen en verkozen de schout en 
burgemeesters de schepenen. Voor Edam moet daarbij nog vermeld worden dat sinds 
1413 het rechtsgebied van Edam zich ook uitstrekte over de dorpen Warder, Middelie 
en Kwadijk, waardoor de dorpsbewoners dezelfde voorrechten kregen als de 
stadspoorters65 én waardoor de Edamse magistraat een duidelijke stem had in 
bijvoorbeeld de beroepingsprocedures van de gereformeerde predikanten voor die 
dorpen, zoals we nog zullen zien. 
De schout werd benoemd door de Staten van Holland. Hij was niet alleen voorzitter van 
de schepenbank en dus rechter, maar ook belast met het opsporen en aanklagen van de 
verdachten en met het ten uitvoerleggen van het vonnis.66 De schout van Monnickendam 
was tevens baljuw en meestal ook dijkgraaf van Waterland, die van Edam tevens baljuw 
en dijkgraaf van de Zeevang.67 Als schout was deze functionaris belast met de 

                                                 
62 Van der Woude, Het Noorderkwartier, pp. 413-416, 570-572; Bossaers, ‘Van kintsbeen aan ten 
staatkunde opgewassen’, pp. 32-33; zie ook Postma, Holland in vroeger tijd, pp. 317-319 over Edam, pp. 
320-322 over Monnickendam en pp. 327-333 over Purmerend. 
63 In 1576 werd dit aantal tijdelijk verlaagd naar 21 in verband met de grote sterfte in Edam als gevolg 
van de pest. Oud Archief Edam, inv. nr. 50 (handvest van Prins Willem I, dd. 1.5.1576). Ergens tussen 
1576 en 1595 is het aantal vroedschapsleden weer op 31 gebracht, want op 17.3.1595 staan in de 
vroedschapsnotulen de namen van 31 vroedschapsleden genoteerd. 
64 In Purmerend legden in 1582 21 vroedschapsleden de eed af: vroedschapsnotulen Purmerend, 
12.10.1582. In 1625 verzocht de vroedschap aan de Staten van Holland om het aantal leden op 20 te 
mogen stellen (vroedschapsnotulen 24.12.1625). J.C.N. Raadschelders gaat uit van een groter aantal 
leden, variërend van 20 tot 28 of zelfs 31, het  aantal genoemd in een charter van 1484; Raadschelders, 
‘Bestuurders van de stad Purmerend, 1600-1795’, pp. 2-12, 17-21. 
65 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. pp. 35-36, 124. 
66 Raadschelders, ‘Bestuurders van de stad Purmerend, 1600-1795’, pp. 12-15; Van Nierop, Het verraad 
van het Noorderkwartier, p.109. 
67 De vroedschapsnotulen van beide steden zijn op dit punt niet erg uitvoerig, zodat het goed mogelijk is 
dat deze functies niet aldoor door een en de zelfde persoon werden vervuld. In ieder geval werd Thijs 
Jansz in 1583 tot schout, baljuw en dijkgraaf benoemd in Edam (vroedschapsnotulen Edam, 27.5.1583, 
3.6.1583). Floris Mathijsz vervulde diezelfde ambten tot zijn dood in 1637 (vroedschapsnotulen Edam, 
8.12.1637) en zijn opvolger Jacob Pietersz Lanst van 1637-1643 (vroedschapsnotulen Edam, 10.2.1643) 
om op zijn beurt opgevolgd te worden door Jacob Jacobsz Brasker. In de Monnickendamse notulen lezen 
we dat deze stad het baljuwschap van Waterland in 1579 in pacht weet te krijgen en een oud-
burgemeester dit ambt laat bedienen. (vroedschapsnotulen Monnickendam, 6.3.1579, 15.11.1579). In 
1596 werd Jan Willemsz voorgedragen voor het baljuw- en schoutambt van Monnickendam en 
Waterland, weten we uit de Edamse notulen (vroedschapsnotulen Edam, 15.11.1596, waar instemming 
met deze voordracht wordt genoteerd). Monnickendam noteerde hier zelf niets over. In deze notulen 
komen we pas in 1623 een nominatie van een drietal kandidaten tegen voor de vacature van schout, 
baljuw en dijkgraaf na het onverwachte overlijden van de zittende baljuw/ schout. (vroedschapsnotulen 
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uitoefening van de lage justitie in zijn stad en als de baljuw had hij het recht om de hoge 
justitie in zijn baljuwschap uit te oefenen en de daaraan verbonden inkomsten te innen.68 
Lage justitie wil zeggen dat de schepenbank ter plaatse alleen jurisdictie had over 
minder ernstige, met een boete te bestraffen zaken. Bij hoge justitie vielen ook 
halsmisdrijven onder de competentie van de schepenbank.69In Purmerend was de schout 
als slotvoogd of kastelein, daarnaast ook belast met de uitoefening van justitie en 
bestuur binnen de aan zijn zorgen toevertrouwde vesting te Purmerend. Vanaf in ieder 
geval 1624 was deze kastelein tevens baljuw van de Beemster, de Wormer en de 
Purmer.70 
Anders dan in Edam en Monnickendam werden in Purmerend de burgemeesters en de 
schepenen gekozen door de Staten van Holland. In 1546 bepaalde de toenmalige Heer 
van Purmerend, Lamoraal Graaf van Egmond, dat de vroedschap een zestal aanzienlijke 
burgers mocht nomineren waaruit hij twee burgemeesters zou kiezen. De heerlijkheid 
Purmerend was tot oktober 1582 nog in handen van het geslacht Egmond, maar omdat 
de laatste heer, Philips van Egmond tijdens de Opstand trouw bleef aan het Spaanse 
gezag, werd Purmerend op 12 oktober 1582 door de Staten van Holland, ontslagen van 
zijn verplichtingen aan het huis van Egmond. In een bijzondere vergadering op het 
stadhuis legden alle burgemeesters, vroedschappen, schepenen en de schout de nieuwe 
eed af ten overstaan van enkele gedeputeerden vanuit de Staten van Holland.71 De wijze 
van verkiezing van de burgemeesters veranderde daar echter niet door, alleen werd de 
Heer nu vervangen door de Staten van Holland.  
Het aantal burgemeesters werd in 1626 op drie gebracht en daarbij werd bepaald dat de 
burgemeesters en vroedschappen dubbeltallen zullen nomineren bij de verkiezing van 
de nieuwe burgemeesters en schepenen, ‘omme bij de prince (het) enckeltgetal daer uit 
genomen te werden’.72  
In 1590 heeft Lamoraal, de erfgenaam van Philips van Egmond nog wel geprobeerd zijn 
heerlijkheden, naast die van Purmerend ook die van Ilpendam en Purmerland, op te 
eisen, maar de Staten wilden deze niet teruggeven. Uiteindelijk ging Lamoraal failliet en 
werden zijn heerlijkheden Ilpendam en Purmerland verkocht, waardoor deze in 1618 in 
handen kwamen van de familie Overlander. Purmerend bleef daarbuiten. 
Een zelfde soort verhaal kan voor de heerlijkheden Oosthuizen en Etersheim verteld 
worden. Deze heerlijkheden behoorden toe aan de familie van Aremberg en ook op deze 
heerlijkheden werd beslag gelegd door de Staten van Holland, eerst in 1572 en opnieuw 
in 1576. Na de opheffing van dit beslag in 1612 als gevolg van het Bestand verkocht de 

                                                                                                                                               
Monnickendam, 1.8.1623, 4.8.1623). Dat beide functies niet aldoor samen vielen en er bijvoorbeeld in 
Edam in de eerste jaren van de Opstand geschillen waren rond het baljuwschap van de Zeevang en het 
recht op de benoeming van de schout, is beschreven door Van Nierop, Het verraad van het 
Noorderkwartier, pp. 120-124. 
68 Van Nierop, idem, pp. 122-123. Meer over de historische achtergronden van de verschillende functies, 
zie: Van Nierop, Van ridders tot regenten. pp. 166-171 en De Monté Verloren, Spruit, Hoofdlijnen uit de 
ontwikkeling der rechtelijke organisatie, pp. 125-133. 
69 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, p. 109. 
70 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 96. 
71 Raadschelders, ‘Bestuurders van de stad Purmerend, 1600-1795’, p.2; Vroedschapsnotulen Purmerend, 
12.10.1582. Zie ook Van Nierop, Van ridders tot regenten. pp. 212 en 256. 
72 Raadschelders, ‘Bestuurders van de stad Purmerend, 1600-1795’, pp. 8-9; vroedschapsnotulen 
Purmerend, 24.12.1625, 16.2.1626, 9.3.1626; Oud Archief Purmerend, inv. nr. 88 (octrooi van de 
ridderschap: de vroedschap van Purmerend zal voortaan uit 20 leden bestaan en dat zij uit haar midden 
zes leden zal voordragen, waaruit de stadhouder drie burgemeesters zal kiezen; en 14 burgers voor de 
verkiezing van zeven schepenen, 1626). Zie ook de oudere studie van Verhoofstad, Geschiedenis van 
Purmerend, pp. 27, 40, 85-89, 140. 
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familie die bezittingen en kwamen deze heerlijkheden in handen van de familie van 
Brederode.73 
Deze families bezaten niet alleen de heerlijke rechten, waardoor zij de magistraten ter 
plaatse konden benoemen en de rechtspraak uitoefenen, maar eisten ook het 
patronaatsrecht op om zo een beslissende stem in de beroepingsprocedures van de 
plaatselijke predikanten te hebben.74 Tot welke conflicten dit kon leiden, komt in 
hoofdstuk 3, 4 en 5 aan de orde.  
 
 

VI. Gebruikte bronnen en hun beperkingen 
 
Omdat voor deze studie de classis als invalshoek is gekozen, vormen de acta van de 
classis Edam de hoofdbron. Deze acta75 bevinden zich in het Rijksarchief in Noord-
Holland en zijn vanaf 1592 bewaard gebleven, al moeten er ooit een of meer oudere 
delen hebben bestaan, gezien de aanwezigheid van een ‘register, inhoudende de 
resoluties van de classis voor de jaren 1576-1684’ (inv.nr. 14) en het “Repertorium 
classicale. Repertorium op de handelingen van de vergaderingen van de classis, 1576-
1815 (aangelegd begin 18e eeuw)”, (inv. nr. 15). Maar die eventuele oudere delen zijn 
helaas al vroeg verloren gegaan, want al in een summiere inventaris uit 1818 wordt het 
deel dat in 1592 begint, het eerste deel genoemd.76 
De wel overgeleverde acta vormen een complete reeks en zijn door mij voor de jaren 
1592-1650 door middel van een kaartsysteem geregistreerd naar datum, aard, wijze van 
afhandelen en inbrengende kerkenraad/ predikant, om zo een overzicht te krijgen van de 
aard van de behandelde kwesties, de wijze waarop men de zaken afhandelde en de 
frequentie waarmee bepaalde zaken ter sprake werden gebracht en door wie dat 
gebeurde. Voorts is er een persoonsregister gemaakt van de aanwezige 
kerkenraadsleden en van de door hen in en vanuit de classisvergaderingen vervulde 
functies. 
Om de wisselwerking tussen de classis Edam en de Noord-Hollandse synode te kunnen 
analyseren, zijn vervolgens de acta van deze synodevergaderingen geanalyseerd voor de 
jaren 1572-1608 en 1618-1650. De acta voor de jaren 1572-1608 en voor de jaren 1618-
1620 zijn in druk uitgegeven, door J. Reitsma en S.D. van Veen77. Voor de jaren 1620-
1650 is gebruik gemaakt van het afschrift dat berust in het archief van de classis Edam 
(inv. nrs. 82, 83, 84). Geen onondoorbroken reeks dus, niet omdat de acta voor de jaren 
1609-1618 verloren zijn gegaan, maar omdat het houden van particuliere synodes door 
de Staten van Holland in die jaren was verboden.78 Onder de acta van de 
synodevergadering van 28 oktober – 3 november 1608, gehouden te Hoorn, staat de 
toevoeging: ‘N.B. Zedert den jare 1608 tot den jare 1618 en zijn wegens de 
Arminiaense factie geene synoden gehouden.’ Op 9 oktober 1618 kwam men pas weer 

                                                 
73 Met dank aan H. van Nierop voor deze mij toegezonden informatie. Zie ook Van Nierop, Ridders en 
regenten, pp. 212-214, 256 en bijlage 5. 
74 Moelker, De heerlijkheid Purmerland en Ilpendam, pp. 18-30. 
75 Rijksarchief Noord-Holland: archief van de classis Edam van de Nederlandse Hervormde Kerk, inv. 
nrs. 2, 3 en 4. 
76 Persman, Inventaris van het archief van de classis Edam, pp. 1-2. 
77 Reitsma, Van Veen, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke 
Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel 1: Noord-Holland 1572-1608, deel 2: Noord-Holland 
1618-1620 – Zuid-Holland 1574-1592. 
78 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, deel. 1, p. 142. 
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bijeen te Enkhuizen, nadat zo noteerde de scriba, ‘de particuliere synoden nu 10 jaren 
lang waren afgesneden geweest.’ In deze jaren zaten de conflicterende partijen 
overigens niet bepaald stil. Zo bundelden de contraremonstranten in Noord-Holland hun 
krachten via vergaderingen van correspondentie vanaf 1613 en via heimelijke synoden, 
waar ook de classis Edam bij betrokken was.79 Ik ga hier vooral in hoofdstuk 6 nader op 
in. 
Om de op- en uitbouw van de gereformeerde kerk in Edam, Monnickendam en 
Purmerend en de interactie tussen deze kerkenraden en de classis in beeld te kunnen 
brengen, zijn de kerkenraadsnotulen, de diaconale rekeningen en de vroedschapsnotulen 
van deze stadjes geanalyseerd. Voor Edam zijn de kerkenraadsnotulen bewaard 
gebleven vanaf 1594, voor Monnickendam vanaf 1599 en voor Purmerend voor de jaren 
1611-1640. De diaconale rekeningen zijn voor Edam vanaf 1587 en voor 
Monnickendam vanaf 1581 bewaard gebleven en ook de vroedschapsnotulen vormen 
mooie, doorlopende reeksen: voor Edam vanaf 1575, voor Monnickendam vanaf 1573 
en voor Purmerend vanaf 1577. Deze gegevens konden voor Edam nog worden 
aangevuld met informatie uit de memorieboeken van de burgemeesters voor de jaren 
vanaf 1594. Verder leverden ook de rekeningen van de kerkmeesters en tal van losse 
archiefstukken aanvullende informatie op voor alle drie de stadjes.80 Al deze bronnen 
zijn vervolgens gebruikt om in het laatste hoofdstuk de vraag te kunnen beantwoorden 
in hoeverre en met welk succes de Noord-Hollandse synode, de classis Edam en deze 
drie kerkenraden streefden naar de calvinisering van de samenleving in de hier 
onderzochte regio en periode. 
 
De lokale, regionale en provinciale archieven bieden aldus veel bronnenmateriaal voor 
onderzoek naar het gereformeerde confessionaliseringsproces binnen de classis Edam. 
Toch is het goed om direct enkele kanttekeningen te plaatsen bij deze bronnenrijkdom 
en bij de gebruikte bronnen. Zo heb ik mij voor de schets van de katholieke en doperse 
stromingen vooral gebaseerd op de gegevens uit de genoemde gereformeerde bronnen, 
op die uit de literatuur en op enkele gedrukte bronnen, omdat het te ver voerde om via 
grondig archiefonderzoek ook deze stromingen zo nauwkeurig mogelijk in beeld te 
brengen. Dit zelfde geldt voor de kerkelijke ontwikkelingen op het platteland van de 
classis Edam. De op- en uitbouw van de gereformeerde kerk in de dorpen en gehuchten 
wordt vanuit het perspectief van de classis in beeld gebracht en niet verder aangevuld 
met gegevens uit lokale kerkelijke bronnen. In beide gevallen geldt niet alleen als 
excuses dat dergelijk onderzoek deze studie te uitgebreid zou maken en zich dus leent 
voor een vervolgonderzoek, maar ook dat de daarvoor beschikbare kerkelijke bronnen 
zeer fragmentarisch zijn, zodat veel aanvullend materiaal bijeen gezocht zal moeten 
worden om ook die invalshoeken goed tot hun recht te laten komen. 
 
Ook bij de aard van de gebruikte bronnen is een tweetal kanttekeningen te maken. 
Allereerst betreffen dit vooral verslagen van vergaderingen, waarin primair de 
uitkomsten van de discussies zijn vastgelegd en doorgaans niet de discussies zelf. 
Daarbij zijn we bovendien afhankelijk van de wijze van noteren van de opeenvolgende 

                                                 
79 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 1, pp. 193-230; Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, pp. 
258-271; acta van de classis Edam, 3.3.1617-17.9.1618. 
80 De archiefstukken voor Edam en Purmerend bevinden zich alle in het Waterlands Archief (voorheen 
Streekarchief Waterland) te Purmerend. De overheidsstukken van Monnickendam zijn hier ook onder 
gebracht, maar dat geldt niet voor de kerkelijke archieven van deze stad. Deze archieven worden nog 
steeds bewaard in de kluis van de Grote of Nicolaaskerk in Monnickendam zelf. 
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scribenten. In de tweede plaats komen vooral de afwijkingen van het gewenste gedrag 
en de uitgedragen leer in beeld, niet de gewone gelovige en al evenmin diens 
geloofsopvattingen. Zo geven deze bronnen bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag 
waarom en in welke levensfase iemand koos voor het lidmaatschap van de 
gereformeerde kerk. Egodocumenten zouden kunnen voorzien in die leemte, maar die 
ben ik voor de regio Edam niet op het spoor gekomen. Ondanks deze beperkingen is het 
mijn inziens toch mogelijk om via grondige analyse van de wel beschikbare bronnen te 
achterhalen of er bijvoorbeeld een samenhang bestaat tussen de groei van het aantal 
leden en de aard van de tuchtoefening.81 Terwijl uit de omgang met de als afwijkend 
bestempelde gedrag, geleerd kan worden hoe het geloof zich manifesteerde in uiterlijke 
vormen en gedragingen, om zo te beoordelen in hoeverre de hoorders van het Woord 
ook daders van het Woord werden82, en om te bezien of en in hoeverre de tijdgenoten 
zich die nieuwe waarden en normen toe eigenden en een plek gaven in hun manier van 
leven en geloven.83 
 
Het is goed om er op te wijzen dat in de Republiek en zeker in Holland het lidmaatschap 
van de gereformeerde kerk niet verplicht was. De gelovigen hoefden geen lid te worden, 
om zondags ter kerke te kunnen gaan of om bijvoorbeeld overheidsfuncties te kunnen 
vervullen, en wie zich niet thuis voelde in de gereformeerde kerk, kon kiezen voor 
aansluiting bij een van de andere kerkgemeenschappen. Wie koos voor toetreding deed 
dat in het besef dat de kerk een gemeenschap der heiligen is die duidelijke eisen aan 
haar leden stelde. Zolang die drempel hoog was, als gevolg van onderdrukking, 
achterstelling en/ of via de tuchtoefening, was toetreding dus allerminst vanzelfsprekend 
en mogen we diepreligieuze drijfveren veronderstellen. 
 Pas toen in de loop van de 17e eeuw in de gereformeerde kerk het zwaartepunt 
verplaatst werd van de gemeente naar het individu, veranderde in die gemeenschap het 
karakter van de tuchtoefening en daarmee de hoogte van de drempel en in het verlengde 
daarvan mogelijk ook de motieven om te kiezen voor het lidmaatschap.84 De in de loop 
van de 17e eeuw toenemende ruimte voor de katholieke en doperse stromingen om 
zichzelf openlijk te organiseren en profileren, maakte de keus voor het lidmaatschap van 
één van die kerkgenootschappen eveneens eenvoudiger en de motieven daarvoor 
variabeler.85 Processen die sterk beïnvloed werden door de nauwe betrokkenheid van de 
overheden bij de maatschappelijke manifestatie van godsdienst, waardoor in de 
woorden van Van Rooden een hiërarchische ordening van de verschillende religieuze 
stromingen ontstond.86 Of dit ook zo voor de classis Edam geldt, is een van de vragen 
die in deze studie aan de orde zal komen. 
In de voorliggende studie gaat het via het onderzoek naar het functioneren van classis en 
kerkenraden, van kerkelijke instituten dus, steeds om de mensen87 binnen die organen. 
                                                 
81 Een verband dat in ieder geval door Van Deursen wordt gesuggereerd in zijn studie over Graft; Van 
Deursen, Een dorp in de polder, pp. 86-88. 
82 Van Deursen, Schutte, Geleefd geloven, pp. VII-VIII. 
83 Frijhoff, ‘Religie, geloof en kerk’, met name pp. 11-13. 
84 Van Deursen, Een dorp in de polder, pp. 81-87; zie ook Van Rooden, Religieuze regimes, pp.23-26. 
85 Zo laat Zijlstra zien dat ook bij diverse doperse richtingen de tuchtoefening milder werd in de loop van 
de 17e eeuw, terwijl op andere terreinen water bij de wijn gedaan werd, zoals het bekleden van 
overheidsambten. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 448-453. Zie ook Hamilton, 
Voolstra, Visser, Fram Martyr to Muppy, met name. pp. VI-VIII, 15-41. Ik kom hier op terug in 
hoofdstuk 7. 
86 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 25; zo overgenomen door Van Eijnatten, Van Lieburg, 
Nederlandse Religie geschiedenis, pp. 178, 186-187. 
87 Door de aard van de bronnen zijn het helaas vooral de mannen die daarbij in beeld komen, hoewel er 
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Om de predikanten, de ambtsdragers en de lidmaten, om hun keuzes, werkwijze en 
activiteiten begrepen vanuit en in wisselwerking met de maatschappelijke context 
waarbinnen zij functioneren.88 En hoewel de bronnen dus niet veel onthullen over hun 
geloofsopvattingen, ben ik er toch van overtuigd dat de inspiratie achter alle inzet voor 
de eigen kerk en het uitdragen van de gereformeerde waarden en normen, primair als 
godsdienstige inspiratie moet worden opgevat, ongeacht de middelen waarvan men 
gebruik maakte en ondanks het feit dat veel onderdelen van het menselijk handelen te 
verklaren zijn vanuit politieke, sociale en economische factoren.89 Het was de vrees voor 
Gods toorn die de kerkelijke leiders deed ageren tegen de wantoestanden in de hun 
omringende samenleving, tegen de andere godsdienstige stromingen en tegen kerkleden 
die niet leefden overeenkomstig Gods geboden. 
Het valt nog te bezien in hoeverre ook het gewone volk de geloofsopvattingen van de 
voorgangers deelden en hun leven richtten naar hun geloof, maar we doen de kerkelijke 
leiders te kort als we niet hier al wijzen op hun religieuze drijfveren hoezeer hun 
optreden soms ook op een gewone machtsstrijd lijkt en dat in sommige gevallen 
misschien ook wel was.  
 
 

VII. Opbouw in het kort 
 
Dit boek bestaat uit acht hoofdstukken, waarvan de eerste twee chronologisch zijn 
geordend en de overige zes thematisch. In het eerste hoofdstuk staan de religieuze 
ontwikkelingen in de jaren 1520-1568 centraal, zoals die plaatsvonden in de regio van 
de latere classis Edam. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de periode van ballingschap 
en nieuw begin, de jaren 1568-1590. De aandacht zal daarin eerst uitgaan naar het 
grotere geheel: de vroegste ‘nationale’ synoden en de politiek-militaire ontwikkelingen 
in de Opstandige gebieden, om daarna gericht te worden op de opbouw van de 
gereformeerde kerkelijke organisatie in Noord-Holland en de rol van synode en classis 
daarbij. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 staat de op- en uitbouw van de gereformeerde 
kerk in en vanuit de classis Edam centraal, en daarmee de interne component van het 
gereformeerde confessionaliseringsproces.  
Hoofdstuk 3 opent met een overzicht van de groei van het aantal predikantsplaatsen en 
de inzet van de classis daarbij, om daarna te focussen op de verhoudingen binnen de 
classis zelf, op de interne organisatie, de vergaderdiscipline, taakverdelingen en de 
positie van de gedeputeerden. In hoofdstuk 4 wordt de verhouding tussen de classis en 
de kerkelijke gemeenten geanalyseerd en in hoofdstuk 6 die tussen de classis en de 
Noord-Hollandse synode. Het tussenliggende hoofdstuk 5 behandelt de classicale zorg 
voor en over de predikanten en daarmee ook de inzet van de classis voor de eenheid van 

                                                                                                                                               
meer vrouwen dan mannen kozen voor het lidmaatschap van de gereformeerde kerk. Dat er desondanks 
toch wel iets te zeggen valt over de positie van vrouwen, heb ik in een artikel verwoord. Geudeke, 
‘Mannenbastion of vrouwenbolwerk?’. Zie ook Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 
434-435, waar hij vaststelt voor Noord-Holland rond 1650, dat bij de dopersen, net als bij de 
gereformeerden in het algemeen ongeveer 2/3 van de lidmaten vrouwelijk is en 1/3 mannelijk. Ook 
Bergsma constateert dat de meerderheid van de gelovigen zich grotendeels aan de waarneming van de 
historicus onttrekt, mede omdat de meerderheid van de gereformeerde gelovigen uit vrouwen bestond. 
Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, p.49. 
88 Frijhoff, ‘Religie, geloof en kerk’, p. 12. 
89 Vergl. Mellink, De radikale Reformatie, pp. 26-28; zie ook Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden, pp. 26-28 en Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, pp. 9-15. 
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de leer. In het zevende en achtste hoofdstuk staat de gezamenlijke inzet van synode, 
classis en kerkenraden voor de calvinisering van de samenleving en de strijd tegen de 
andere stromingen centraal, de wisselwerking met de lokale overheden daarbij en de 
mate van succes. In de conclusie zal de balans opgemaakt worden van de uitkomsten 
van het gereformeerde confessionaliseringsproces in de classis Edam rond 1650. 
Ter afronding nog een enkel woord over de gehanteerde terminologie. Van Deursen 
opent zijn studie naar kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt met de 
vaststelling dat de vroege zeventiende-eeuwers weinig spreken over de hervormde of de 
gereformeerde kerk, maar veel over de christelijke gereformeerde religie.90 Abels en 
Wouters hanteren in hun dissertatie vooral de term calvinisering in een dubbele 
betekenis die samenvalt met de omschrijvingen van de interne en de externe component 
van het gereformeerde confessionaliseringsproces.91 Bergsma vraagt zich af of de 
termen hervormd, gereformeerd en calvinist wel als synoniemen gebruikt mogen 
worden en pleit ervoor de term calvinist met behoedzaamheid te gebruiken, omdat de 
gereformeerden in de Nederlanden zich in ieder geval voor wat betreft de 
organisatievorm meer hebben laten inspireren door de Franse calvinisten, dan door 
Calvijn zelf. Hij geeft daarom de voorkeur aan de term gereformeerd protestantisme, 
hoewel ook hij af en toe over calvinisten spreekt om gereformeerden aan te duiden.92 
Marnef ten slotte geeft aan dat hij de termen gereformeerd en calvinistisch als 
synoniemen hanteert.93 In aansluiting hierbij zal ik de term hervormde kerk niet 
hanteren en vooral spreken over gereformeerd protestantisme en het gereformeerde 
confessionaliseringsproces, af en toe afgewisseld door de term calvinisering als 
synoniem, op de wijze waarop deze term door Abels en Wouters wordt gehanteerd.

                                                 
90 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, p. 1. 
91 Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, deel 1, pp. 15-16. 
92 Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, pp. 35-36. 
93 Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, p. 16. 
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Hoofdstuk 1:  

Proloog: vroeg-reformatorische ontwikkelingen, 1520-1567 
 
 
Op 20 november 1527 rookte in Den Haag de brandstapel. Wendelmoet Claesdr uit 
Monnickendam werd als eerste vrouw uit Holland gedood en verbrand om haar 
geloofsopvattingen. Geïnspireerd door rondtrekkende en lokale geestelijken1, ging zij 
letterlijk door het vuur voor haar nieuwe geloofsovertuiging. Uit haar verhoor, dat door 
verschillende doopsgezinde auteurs in de doopsgezinde traditie is ingelijft2, blijkt dat zij 
zich fel keerde tegen de bemiddelende rol van de katholieke kerk en de nadruk op 
stoffelijke zaken daarbij. Zo verwierp zij de eucharistie als het ware lichaam en bloed 
van Christus, met de woorden: 'ick houde u Sacrament voor broot ende meel, ende waer 
ghy lieden dat voor eenen Godt hout, so segge ic, dattet uwen duyvel is'. Ook de 
aanbidding van een crucifix 'dat is een houten Godt, werpt hem int vier en wermt u daer 
by'; de biecht, 'Ic heb Christum: dien biechte ic'; en het heilig oliesel: 'oly is goet op een 
salaet oft u schoenen daer mede te smeyren'3, hadden voor haar afgedaan en zelfs de 
brandstapel kon haar niet meer op andere gedachten brengen. Haar marteldood zal grote 
indruk gemaakt hebben op haar tijdgenoten en zeker op al die Monnickendammers die 
net als zij hun vraagtekens bij de katholieke leer plaatsten en er samen voor zorgden dat 
hun stadje al vanaf 1524 bij de centrale overheid bekend stond als een broedplaats van 
‘lutherie’.4 
 
Vanwaar die ontvankelijkheid in Monnickendam voor vroeg-reformatorische geluiden 
zoals die vanaf ca. 1520 in de Nederlanden te horen waren? Hoe komt het dat de 
dissidente en doperse stromingen zich in de Zeevang en Waterland sterk konden doen 
gelden? Waarom omhelsden velen met name in Holland, in de jaren ‘30 de radicale 
doperse idealen zoals die vanuit Munster werden gepredikt? Idealen die de bodem 
werden ingeslagen vanaf 1534/35, maar die desondanks in gewijzigde vorm stand 
hielden. Het zijn thema’s die in dit hoofdstuk centraal staan. 
Vervolgens zal aandacht besteed worden aan de opkomst van de gereformeerde 
stroming in de jaren ’60 in de regio van de latere classis Edam; aan de rol van de 
vluchtelingengemeenten en aan het ‘wonderjaar’ 1566, dat op zijn beurt eveneens 
gevolgd werd door een ernstige terugslag. Ontwikkelingen die eerst in beeld gebracht 
moeten worden, willen we iets begrijpen van de omwentelingen zoals die in 1572 
plaatsvonden en ook plaats konden vinden, omdat de weg ertoe in de voorafgaande 
jaren was voorbereid.  
 
 

                                                 
1 Fredericq, Corpus Documentorum, Deel V, pp. 156-158, 160-161 (nrs. 544, 548).  
2 Zie Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp.16, 33, 53. 
3 Fredericq, Corpus Documentorum, Deel V, pp. 279-283 (nr. 653). Op basis van deze bronnenpublicatie 
wijdde Soeting een tweetal korte artikelen aan Wendelmoet Claesdr. Zie: Soeting, ‘Weintje Klaasdochter 
van Monnickendam’, Tekst van het verhoor ook opgenomen in: Van Braght, Het Bloedig Tooneel of 
Martelaersspiegel, deel II, pp. 11-13. 
4 Fredericq, Corpus Documentorum, Deel IV, p. 264 (nr. 203). 
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1.1. Bronnen en literatuur 
 
Wie op zoek gaat naar informatie over de religieuze ontwikkelingen vanaf de jaren ’20 
komt al snel bij doopsgezinde onderzoekers uit. De laatste anderhalve eeuw zijn vooral 
van die zijde nogal wat studies en bronnenpublicaties verschenen over  de radicale 
reformatie in de jaren ‘30 en in wat mindere mate over de jaren daaraan voorafgaand en 
daarop volgend. In een beknopt overzicht over de doopsgezinde geschiedschrijving 
wijst S. Groenveld erop dat steeds als de broederschap met een achteruitgang werd 
geconfronteerd, de roep om historisch onderzoek sterker klonk. Dit onderzoek, als 
zoektocht naar het doopsgezind eigene, beperkte zich veelal tot die eerste, bloeiende 
periode van dopers leven in Nederland.5 Reden waarom grote delen van de latere 
doperse geschiedenis lange tijd nauwelijks zijn onderzocht. De in 2000 verschenen 
studie van S. Zijlstra over de geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden in de 
jaren 1531-1675, voorziet in deze leemte en geeft bovendien een helder overzicht van 
de historiografie over de doperse beweging en de verschuivingen daarbinnen.6 
Al zijn de interpretaties van oudere historici als S. Blaupot Ten Cate7 en J.G. de Hoop 
Scheffer8 inmiddels gedateerd9, hun onderzoeksgegevens gebaseerd op uitgebreid 
bronnenonderzoek zijn ook nu nog zeer bruikbaar.10 Zo maakten hun 20e eeuwse 
opvolgers W.J. Kühler11, N. van der Zijpp12 en A.F. Mellink13 graag gebruik van die 
uitkomsten, aangevuld met eigen bronnenonderzoek en met gegevens uit de 
bronnenverzameling die P. Fredericq rond 1900 aanlegde.14 Onder leiding van A.F. 
Mellink kwam in de jaren ’80 een tweede omvangrijke bronnenpublicatie tot stand voor 
onderzoek naar de geschiedenis van de dopersen.15 Een Bronnenpublicatie waar 
bijvoorbeeld Zijlstra en Duke16 dankbaar gebruik van maakten. Tot slot moet in dit 
verband nog gewezen worden op de in 1960 verschenen bronnenpublicatie: Documenta 
Reformatoria deel 117 en op de oudere uitgave 'Verhooren en Vonnissen der 
Wederdopers', verzorgd door G. Grosheide.18  

                                                 
5 Groenveld, ‘Het ‘doopsgezind eigene’ in historisch perspectief’, met name pp. 11-14. 
6 Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 14-32. 
7 Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden, deel I en II. 
8 De Hoop Scheffer, Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland. 
9 Zie Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 18-21. Daar ook kritische kanttekeningen bij 
de interpretaties van Kühler, Van der Zijpp en Mellink. 
10 Zo noteert  Bergsma: ‘Wie schrijft over de aantallen doopsgezinden of meniste gemeenten moet zich 
nog altijd beroepen op het werk van S. Blaupot ten Cate.’ Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke 
kerk, p.144. 
11 Kühler, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland; Kühler, Geschiedenis der Nederlandsche 
Doopsgezinden. 
12 Van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland. 
13 Mellink, De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544. 
14 Fredericq, Corpus Documentorum, Deel IV en V. De delen I, II en III bevatte documenten uit de jaren 
tot 1520. Een aangekondigd zesde deel met documenten uit de jaren tot 1531 is helaas nooit verschenen, 
zo schrijft Duke. Duke, Reformation and Revolt, p. 41. 
15 Mellink, Documenta Anabaptistica, deel II en V. De overige drie delen zijn voor mijn onderzoek niet 
van belang.  
16 Zie bijvoorbeeld Duke, Reformation and Revolt, pp. 101-124. 
17 Documenta Reformatica, deel 1. Ook de opvolger van deze uitgave, de in 1996 verschenen publicatie van 
Augustijn, Broeyer, Reformatica, bevat voor mijn onderzoek enkele nuttige aanvullingen. 
18 Grosheide, ‘Verhooren en Vonnissen’. 
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Voor mijn beschrijving van de religieuze ontwikkelingen in Holland tot ca. 1555/ 1560 
heb ik mij voor de gegevens over de dopers in Holland vooral gebaseerd op de 
informatie zoals die in deze studies en bronnenpublicaties te vinden is, aangevuld met 
gegevens uit losse archiefstukken uit het archief van de Doopsgezinde gemeente te 
Amsterdam.19 De lokale archieven leverden voor deze periode geen nadere gegevens op. 
 
Vanaf ca.1555/1560 herwonnen niet alleen de doperse stromingen aan kracht, maar 
werden ook de gereformeerde geluiden sterker in Holland. Deze geluiden zijn 
ondermeer geanalyseerd door de al vaker genoemde Duke in zijn dissertatie 
Reformation and Revolt in the Low Countries20, door A. Pettegree in zijn studie over de 
vluchtelingengemeente te Emden21 en door G.N.M. Vis in zijn monografieën over Jan 
Arentsz en Cornelis Cooltuyn22. Ten slotte besteedt ook H. van Nierop aandacht aan de 
religieuze ontwikkelingen in het Noorderkwartier in zijn studie naar oorlog, terreur en 
recht in de Nederlandse Opstand23. Belangrijke bronnen voor de ontwikkelingen in de 
jaren ‘60 vormen de verhoren van de Raad van Beroerten24 en de dooplijst van Leenaert 
Bouwens25. Op basis van vooral deze studies en bronnen zullen nu de religieuze 
ontwikkelingen geschetst worden zoals die zich voordeden in Waterland en de Zeevang 
in de jaren 1520-1568. 
 
 

1.2. De vroeg-reformatorische stromingen 
 
Het is goed om met C. Augustijn te benadrukken dat de mensen in de 16e eeuw niet in 
twee verschillende werelden leefden, een katholieke of een protestantse, maar dat allen 
deelden in een zelfde geestelijk klimaat. In enkele artikelen schetst hij de kernthema's 
van de nog ongedifferentieerde vernieuwingsbeweging die in de jaren ‘20 opkwam. Een 
beweging waarbinnen Luther en Erasmus beiden een rol speelden, maar waarbij vaak 
niet duidelijk is op wie men zich nu vooral oriënteerde.26  
Welke zijn nu deze thema's? Augustijn wijst allereerst op de tegenstelling tussen stof en 
geest, tussen uiterlijk en innerlijk die het geestelijk klimaat van de reformatorisch 
gezinden stempelde, met daaraan gekoppeld de gedachte dat God ons in Christus zalig 
maakt, zonder eigen menselijke werken of verdiensten. De klemtoon werd dus gelegd 
op het geestelijk karakter van het heil en van de dienst aan en de gaven van God. Hieruit 
volgde de afwijzing van alle stoffelijke zaken die door de kerk, als bemiddelende 
instantie, tussen God en de mens geschoven zijn. Zoals de hostie als het ware lichaam 

                                                 
19 Dit archief bevindt zich in het Gemeentearchief Amsterdam en is in 1887 geïnventariseerd door J.G. de 
Hoop Scheffer. Deze inventaris is in 1990 herzien en aangevuld door H. Peschar. 
20 Duke, Reformation and Revolt. De bundel bevat 11 artikelen, negen daarvan verschenen ook elders.  
21 Pettegree, Emden and the Dutch Revolt. 
22 Vis, Jan Arentsz de mandemaker van Alkmaar; Vis, Cornelis Cooltuyn. 
23 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, met name pp. 39-62. 
24 Gebruikt zijn de kopieën de Gerechtelijke stukken van de Raad van Beroerten, zoals aanwezig in de 
Kopieëncollectie A van het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem, inv. nr. 523: informaties ingewonnen 
binnen Waterland en Zeevang op last van de hertog van Alva, 1567/68. De originelen bevinden zich in 
het Algemeen Rijksarchief te Brussel en zijn gedeeltelijk in druk uitgegeven door Marcus, Sententiën en 
indagingen en door Verheyden, Le Conseil des Troubles. Over de bruikbaarheid van deze publicaties, zie: 
Woltjer, ‘De vonnissen van de Raad van Beroerten’. 
25 In de uitgave van Vos, ‘De Dooplijst van Leenaert Bouwens’. 
26 Augustijn, ‘Godsdienst in de 16e eeuw’; Augustijn, ‘Anabaptisme in de Nederlanden’, met name pp. 
23-28 en Augustijn, ‘Sacramentariërs en dopers’, met name pp. 125-129. 
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van Christus; zoals de heiligenbeelden, de aflaathandel, het vagevuur dat door de kerk 
als machtsmiddel gebruikt werd om geld mee te verdienen, en allerlei uiterlijk vertoon 
en kerkelijk geboden. Hoe scherp die afwijzing kon zijn, zagen we in het verhoor van 
Wendelmoet Claesdr.  
De vroomheid werd individueel, persoonlijk. De mens wilde voortaan zelf beslissen, 
zelf in contact treden met God en daarbij niet meer afhankelijk zijn van de 
bemiddelende rol van de kerk. Vanuit deze persoonlijke vroomheid valt ook de ernstige 
kritiek te begrijpen op de positie van de priester, die als middelaar tussen God en mens 
instond, en in het verlengde daarvan op de eucharistie en de biecht. Niet via 
bemiddeling van de priester, maar alleen via het Woord van God wordt Christus ons 
present gesteld. Tegenover de dode, stoffelijke dingen waar de oude kerk naar verwees, 
werd de nadruk nu gelegd op het levende Woord.  
Deze denkbeelden van de reformatorisch gezinden, zoals gezegd vooral geïnspireerd 
door Luther en Erasmus, maar zoals Duke aanvult ook door tal van andere hervormers, 
wier boodschap op vrij willekeurige wijze werd overgenomen27, vonden vooral 
weerklank onder de intelligentsia als clerici, schoolmeesters en drukkers. Dergelijke 
ideeën werden onder meer verspreid via rederijkerskamers die in veel Noord-Hollandse 
steden actief waren, bijvoorbeeld in Monnickendam waar in 1526 een ‘Luyterspel’ 
opgevoerd zou zijn.28 
Deze vroege religieuze dissidenten hadden geen vastomlijnde confessie en vormden ook 
nog geen echte beweging. Losse groepen mensen kwamen van tijd tot tijd bijeen om, 
soms onder leiding van een geestelijke, met elkaar de bijbel te lezen en te bespreken. Er 
was nog geen sprake van gemeentevorming en deze heimelijke conventikelen golden 
niet als vervanging van de mis, maar als aanvulling daarop.29 Dergelijke conventikelen 
werden bijvoorbeeld in Amsterdam vanaf 1523 gehouden30 en in Monnickendam vanaf 
1524.  

                                                 
27 Duke noemt in dit verband Butzer, Bugenhagen, Melanchton, Oecolampadius en Karlstadt; Duke, ‘Van 
‘sacramentsschenderen’‘, pp. 129-130. Over bijv. de mogelijke invloed van de hervormer Karlstadt op de 
Zeeuwse hervormingsgezinden, zie Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 63-64. 
28 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 39-40, op basis van een vermelding in 
Fredericq, Corpus Documentorum, Deel V, p. 171 (nr. 555). 
29 Duke, Reformation and Revolt, pp. 102-103, 115-117; zie ook Zijlstra, Om de ware gemeente en de 
oude gronden, pp. 33-50. Zijlstra gaat hier ook in op de discussies rond de terminologie waarmee de 
vroegste hervormingsgezinden in de geschiedschrijving worden aangeduid en het feit dat deze 
hervormingsbeweging in de vroege jaren ’20 moeilijk onder één noemer is te brengen, zoals die van het 
sacramentarisme. Het voert te ver om hier op die discussies in te gaan. Zie verder ook de artikelen van 
Augustijn, Duke, Trapman en Zijlstra hierover in: Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, jrg. 15, pp. 
121-147.  
30 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, Deel 1, pp. 20-26. Evenhuis verhaalt hier over twee aanzienlijke 
burgeressen in “wier huizen de sacrementariërs hadden vergaderd” en die daarom in 1523 door de 
bisschop van Utrecht werden ontboden. Helaas vermeldt Evenhuis hier geen bronnen bij. Het zou kunnen 
gaan om Duijf, de weduwe van Dirck Pauwelsz en Lysbet int Spiegel. Zij worden dit verband genoemd in 
Fredericq, Corpus Documentorum, Deel IV, pp. 232-233 (nr. 164). Voorbeelden van dergelijke 
conventikelen zijn ook uit Zeeland bekend: in Middelburg, vanaf ca. 1525, in Veere vanaf 1529 en 
mogelijk in Zierikzee. In Arnemuiden, de voorhaven van Middelburg werd in februari 1530 Jacob 
Nannezoon van Monnickendam gearresteerd. Juist in deze havenplaats verbreidde de doperse stroming 
zich snel in de jaren ’30, wat volgens Rooze-Stouthamer verband zou kunnen houden met deze arrestatie 
en met verdere contacten tussen de plaatselijke bevolking en Monnickendamse schippers die deze haven 
regelmatig aan deden. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 48-71. 
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Dit laatste blijkt uit een rekening uit het archief van het Hof van Holland31 in verband 
met een reis van de secretaris om onderzoek te doen naar zekere ketterse bijeenkomsten 
van geestelijken en leken aldaar.32  Deze vroege vermelding en diverse meldingen uit de 
jaren 1525-1527 laten zien dat Monnickendam, net als Amsterdam, Delft en Hoorn33 in 
die jaren bij de centrale overheid bekend stond als broedplaats van ‘lutherie’, zoals in 
die dagen iedere afwijking van de katholieke leer genoemd werd. Wat weten we over 
die hervormingsgezinde activiteiten en waarom vonden deze in de door mij onderzochte 
regio, nu juist Monnickendam plaats? 
 

‘Lutherie’ in Monnickendam vanaf de jaren ‘20 

Monnickendam was voor de centrale overheid vanaf 1524 een van ketterij verdacht 
stadje. Een stadje dat kennelijk aantrekkingskracht uitoefende op rondtrekkende 
geestelijken, van elders verdreven om hun gevoelens jegens het altaarsacrament. Zoals 
Willem Ottensz van Utrecht, een voormalige pastoor uit Hoorn die zijn ambt had 
neergelegd omdat hij zich niet meer met het priesterschap kon verenigen en daarna als  
predikant optrad in conventikels. Na zijn arrestatie herriep hij zijn dwalingen om na te 
zijn vrijgelaten op te duiken in Monnickendam en daar opnieuw openlijk de nieuwe leer 
te prediken. In die zelfde stad trad hij in het huwelijk met ‘een jonghe maecht’ waarbij 
de schout ‘ende meer andere inwoenders van Monickendam’ als getuigen optraden. 
Toen het Hof van Holland een nieuw onderzoek naar hem gelastte wist hij samen met 
zijn ‘gepretendeerde huysvrou’ in februari 1526 naar Emden te ontkomen.34 Andere 
Monnickendamse priesters, ‘befaemt vander secte Lutheriane’ waren minder fortuinlijk 
en vielen wel in handen van justitie. Genoemd worden Gerbrant Pane of Pauw, Jan 
Jacobsz en een naamloze derde priester.35 Ook van elders bekende priesters als Gerrit 
van Wormer, Thielman de Cruyenyer of Cruenier en Dirck de Houstapellair worden in 
de rekeningen van het Hof van Holland genoemd in verband met Monnickendam en de 
‘Lutheriaensche secte’ aldaar.36  
In dat zelfde jaar werden nog eens acht inwoners, zes mannen en twee vrouwen van 
Monnickendam gearresteerd 'ter cause vant luyterspel', wat zoals gezegd, zou kunnen 
wijzen op verbreiding van de nieuwe leer via de rederijkerskamer.37 Ook de broers 

                                                 
31 Het Hof van Holland was, als hoogste gerechtelijke instantie, door het centrale gezag belast met 
toezicht op de naleving van de plakkaten en samen met de inquisitieraad, met de uitroeiing van alle 
ketterij in Holland en Zeeland. Deze raad zou daarbij uitspraak doen over alle ketters en de gerechtelijke 
functionarissen in de steden en dorpen waren verplicht deze uit te leveren. Vooral dit laatste leverde veel 
protesten op omdat de stadsregeringen veelal met succes vasthielden aan hun recht om hun burgers door 
de eigen schepenbank te laten verhoren en vonnissen. Bij doodsvonnissen liet de inquisitierechtbank de 
uitvoering van het vonnis over aan het Hof van Holland, die op zijn beurt juist en met enige regelmaat 
aandrong op verzachting van de plakkaten. Zie verder De Hoop Scheffer, Geschiedenis der 
Kerkhervorming in Nederland, pp. 473-480. 
32 Melding uit 1524: Fredericq, Corpus documentorum, Deel IV, p. 264 (nr. 203); melding uit 1525: 
Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, p. 73 (nr. 447). Duke en De Hoop Scheffer noemen deze 
vroege vermeldingen niet. Zij komen wel met meldingen uit 1526 en 1527. De Hoop Scheffer, 
Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland, pp. 578-587; Duke, Reformation and Revolt, pp. 35-39. 
33 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 36-47. 
34 Van Nierop, idem, pp. 42-43; Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, pp. 110-115 (nrs. 497-501); 
zie ook De Hoop Scheffer, Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland, pp. 340-341, 391-393, 571-
574, 578. 
35 Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, pp. 156-159 (nr. 544) en 160-161 (nr. 548); over hen: De 
Hoop Scheffer, Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland, pp. 337-338, 391-392, 565, 579-580. 
36 Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, p. 171 (nr. 555). 
37 Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, p. 171 (nr. 555). 
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Pieter en Lou Jacobsz en hun maat Daem Gerritsz alias Daniaen werden in 1526 
gearresteerd nadat zij met geweld het convent van Galilea buiten Monnickendam 
binnengedrongen waren.38 Dit zou een vroege uiting van agressie tegen kloosterlingen 
kunnen zijn, hoewel het niet zeker is, zoals Duke aantekent dat het hier ging om 
religieus geïnspireerd geweld. Het kan ook een gewone poging tot plundering geweest 
zijn.39  
Dit mannenklooster, gesticht in 1431, was aanvankelijk een lekenklooster, behorend tot 
de derde orde van St. Franciscus. In 1465 besloten 28 van de 33 leden over te gaan tot 
de Cisterciënzerorde, met een strengere kloosterregel. In 1471 was het aantal 
kloosterlingen gestegen tot 44 en ook materieel ging het dit klooster voor de wind. In 
1475 bezat het klooster meer grond dan de stad zelf en in 1514 klonken er klachten 
vanuit Monnickendam over het feit dat de kloosterlingen over de landerijen die zij zelf 
in gebruik hadden, belasting weigerden te betalen, ondanks sommaties daartoe.40 De 
druiven waren dan ook zuur voor Monnickendam, dat getroffen was door een zware 
pestepidemie in 1509, die 600 tot 700 volwassenen het leven kostte en door 
omvangrijke stadsbranden in 1499 en 1513.41 Rampen die aan het klooster voorbij 
waren gegaan. Desondanks was de grootste bloei van het klooster rond 1500 voorbij. De 
toeloop nam af en daarmee de materiële inbreng van de kloosterlingen, terwijl ook de 
schenkingen terugliepen.42 Het gedaalde prestige wordt onderstreept door die aanval in 
1526, een aanval die tevens een van de laatste vermeldingen van dit klooster in de mij 
bekende bronnen betekende. 
Dat in Monnickendam het kloosterleven aan prestige verloren had vanaf het begin van 
de 16e eeuw blijkt ook uit enkele opmerkingen over het stedelijke vrouwenklooster 
Mariëngaard. Dit klooster, eveneens van de derde orde van St. Franciscus, beleefde haar 
grootste bloei in de 15e eeuw. Volgens A. Driessen heeft vanaf het laatste kwart van de 
15e eeuw tot aan haar definitieve einde in 1572 geen enkele burgerdochter uit 
Monnickendam hier intrede gedaan.43 Het is lijkt er dus op dat het kloosterleven al voor 
de eerste meldingen van hervormingsgezindheid, binnen Monnickendam op zijn retour 
was. Ik zou dit enerzijds willen verklaren vanuit die economische malaise44 en 
anderzijds vanuit het feit dat deze vorm van godsdienstig leven blijkbaar niet meer zo 
kon inspireren binnen Monnickendam als voorheen het geval geweest was. Was men 
rijp voor nieuwe religieuze ideeën? De uitingen van ‘ketterij' lijken dit te bevestigen. 

                                                 
38 Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, p. 172 (nr. 555). 
39 Duke, Reformation and Revolt, p. 35. Van Nierop haalt dit voorval ook aan, maar zonder dat 
voorbehoud. Voor hem zijn deze gewelddadigheden uitingen van een wijdverbreid antiklerikalisme. Van 
Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, p. 43.  
40 Fruin, Informacie, pp. 190-193. 
41 Fruin, Informacie, idem, pp. 190-193. Hier lezen dat er vóór de pest 2000 communicanten waren, 
waarvan er 700 stierven aan de pest. Met Pasen 1514 waren er niet meer dan 1500 communicanten, 
inclusief timmerlui en anderen van buiten de stad. Deze pestepidemie is niet opgenomen in de 
overzichten van Noordegraaf en Valk in hun studie naar de pest in Holland. Noordegraaf, Valk, De Gave 
Gods, pp. 225-228.  
42 Besteman, Heidinga, Het klooster Galilea Minor, pp. 17-24. 
43 Wüstenhoff, ‘Mariëngaarde’, met name pp. 265-269; Driessen, ‘Waterland. VI: Monnickendam’, p. 3 
over die afwezigheid van Monnickendamse dochters. Een notitie die helaas niet met een bronvermelding 
wordt ondersteund. Over beide kloosters in Monnickendam, zie ook de monografie van Van Overbeeke, 
Monnickendam in Waterland, pp. 42-52. 
44 Monnickendam werd in die jaren niet alleen getroffen door genoemde stadsbranden en pestepidemie, 
maar ook door andere tegenslagen als landverlies door overstromingen en hoge kosten voor het 
“fortificeren” vanwege de voortdurende oorlogsdreiging en in verband met rondtrekkende bendes. Van 
Overbeeke, idem, pp. 46-49. 
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De lokale overheid excuseerde zich tegenover het gewestelijk bestuur voor al die 
voorbeelden van ketterij binnen haar jurisdictie door te wijzen op de grote lokale 
verdeeldheid, die het gevolg zou zijn van het feit dat de pastoor ter plaatse, samen met 
zijn kapelaan en koster de stad ‘gaerne alleen soude regieren (..) soe wel int waerlick als 
int geestelick’. De geruchten over de vele aanhangers van de ‘secte Lutheriane’ waren 
vooral gebaseerd op laster die voortkwam uit de verdeeldheid tussen de voor- en 
tegenstanders van deze pastoor.45  
De magistraat ging zelf echter ook niet vrijuit. Dit bleek al uit het feit dat de schout in 
1526 als getuige optrad bij het huwelijk van ex-priester Willem Ottensz, maar dit bleek 
eens te meer in 1527, toen een 'verlopen monnik' er openlijk predikte gehuld in de 
tabbard van de gemeentesecretaris en het ook nog bestond om een vrouw, ter plaatse 
opgesloten omwille van haar geloof, op te zoeken en te bemoedigen. Reden om de 
magistraatleden in Den Haag te ontbieden om hen hierover te ondervragen.46  
 
Al met al kennen we voor de jaren 1526-1528 uit de documenten verzameld door 
Fredericq de namen van 23 mannen en vrouwen die in verband met de ‘lutherie’ in 
Monnickendam werden gedagvaard door het Hof van Holland, aangevuld met een 
aantal eveneens ontboden, maar naamloze Monnickendammers. Voor de meeste liep dit 
met een sisser af, enkele wisten tijdig te ontkomen en sommige werden daadwerkelijk 
veroordeeld. Zoals Yde Pauwels die haar dochter aan een priester ten huwelijk had 
gegeven. Zij werd veroordeeld tot tentoonstelling op het schavot in Den Haag en in 
Monnickendam zelf. Gedurende een uur moest zij ‘voor schut’ staan met voor haar 
borst de tekst: ‘Hier staet Yde Pouwels, omdat zy gedoecht heeft, dat haer dochter 
binnen haeren huyse bij eenen priester onder tdexel van huwelyck geslapen heeft’. 
Bovendien moest Yde op drie achtereenvolgende zondagen boete doen door in 
processie rond te gaan, blootshoofds en met een brandende waskaars in haar handen.47 
Anders dan Wendelmoet Claesdr, bekende Dieuwer de vrouw van Jan Mattensz wel dat 
zij ‘qualicken ende scandelicken gesproicken hadde vanden heyligen wairdigen 
Sacramenten des outaers ende oec vander biechte, ende dattet selve haer leet was’, 
waardoor zij er met een openbare herroeping en een boete vanaf kwam48 in het zelfde 
jaar dat Wendelmoet haar leven liet op de brandstapel. 
Al deze maatregelen en de herhaalde oproepen van het Hof van Holland om de 
plakkaten tegen de Lutheranen stipt te onderhouden49, konden niet verhinderen dat de 
aanhang voor de nieuwe leer in Monnickendam aanzienlijk in deze jaren was en dat de 
voorstanders niet al te veel in de weggelegd werd. 
 

Monnickendam vergeleken met Edam en Purmerend 

Zoals blijkt uit de tekst van verschillende plakkaten legde de centrale overheid vooral de 
beschuldigende vinger bij de lokale geestelijken en bij de lokale overheden. De lokale 
geestelijken werd aan de ene kant verweten door hun gedrag het antiklerikalisme in de 

                                                 
45 Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, pp. 156-159 (nr. 544); De Hoop Scheffer, Geschiedenis der 
Kerkhervorming in Nederland, p. 579; Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, p. 42. 
46 Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, p. 196 (nr. 580); De Hoop Scheffer, Geschiedenis der 
Kerkhervorming in Nederland, pp. 580-581. Deze vrouw zou mogelijk Wendelmoet Claesdr zijn geweest, 
aldus de Hoop Scheffer. 
47 Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, pp. 125-126 (nr. 513). 
48 Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, p. 305 (nr. 671). 
49 Bijvoorbeeld in 1525 en 1527: Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, p. 73 (nr. 447), pp. 305-306 
(nr. 672) en pp. 305-306 (nr. 673). 
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kaart te spelen, terwijl anderzijds juist in de rangen van de geestelijken de verbreiders 
van de nieuwe leer werden gezocht.50 Dat zowel het een als het ander voor Monnic-
kendam opging, moge uit bovenstaande blijken.  
Het succes van het nieuwe geluid werd verder mede bepaald door de kracht waarmee 
het werd bestreden en de reikwijdte van het gezag van de centrale overheid in deze, een 
reikwijdte die in Monnickendam beperkt was. Monnickendam lag immers ver weg van 
het bestuurlijke centrum en was net als de rest van het Noorderkwartier door de 
geografische gesteldheid moeilijk bereikbaar voor de inquisiteurs vanuit Den Haag. De 
oriëntatie van de Noord-Hollandse scheepvaart op Emden, Hamburg, Lübeck en Danzig 
zorgde ervoor dat niet alleen Monnickendammers maar ook vele andere bewoners van 
het Noorderkwartier al vroeg met evangelisch gezinde denkbeelden in aanraking 
kwamen, zoals Van Nierop opmerkt.51  
Hiermee rijst de vraag naar de verspreiding van de nieuwe leer in de rest van Waterland 
en in de Zeevang. Ook Edam en Purmerend lagen immers ver van Den Haag in het 
slecht bereikbare noordelijke deel van Holland. Bovendien was Edam net als 
Monnickendam economisch afhankelijk van handel en scheepvaart, terwijl ook een 
groot deel van de plattelandsbevolking werkzaam was als zeevarende op de Sontvaart 
en zo met de nieuwe leer in aanmerking kon komen.52 Toch horen we van andere 
plaatsen uit Waterland en de Zeevang niets wat erop zou kunnen wijzen dat de ‘lutherie’ 
in de jaren ’20 daar net zo sterk tot de verbeelding sprak als in Monnickendam. Traden 
de andere lokale overheden strenger en eensgezinder op? Waren de economische 
omstandigheden er toch anders? Wisten de lokale pastoors hun gehoor nog wel te 
boeien met de aloude leer van de katholieke kerk? We weten voor Purmerend en Edam 
in ieder geval iets over dit laatste punt.  
In Purmerend was in 1520 allerminst sprake van een afnemende populariteit van het 
kloosterleven ter plaatse. Het St. Ursulaconvent telde in 1517 44 zusters en in 1573, bij 
de opheffing waren dit er nog altijd 37. De kloosterkerk werd in 1515 opnieuw gewijd 
na belangrijk vernieuwd te zijn en in 1520 werd door gezamenlijke inspanning van 
burgerij en overheid de door brand verwoeste St. Nicolaaskerk in oude luister hersteld.53 
Ook Edam omvatte een vrouwenklooster van de derde orde van St. Fransiscus, het 
Maria Magdalenaconvent, waar helaas maar weinig over bekend is.54 Wel weten we van 
de Nicolaaskerk te Edam, dat rond 1518 de bouw van de noordelijke zijbeuk een eind 
gevorderd of zelfs voltooid was, omdat in dat jaar vanuit Haarlem een gebrandschilderd 
raam werd geschonken voor deze zijbeuk.55 Deze kerk telde drie orgels en moet rijk 
versierd geweest zijn met een geelkoperen koorhek, drie zilveren schepen, twee zilveren 
kastelen en zilveren kroonluchters en voorzien van ten minste vier altaren. Voorts waren 
in de stad een tweede kerk of Vrouwenkerk, een 'vrouwenhuisje', vermoedelijk een 

                                                 
50 Zie bijvoorbeeld Fredericq, Corpus documentorum, Deel V, pp. 16-18 (nr. 406) pp. 73 (nr. 447), 120 
(nr. 507), pp. 124-125 (nr. 512), 286-288 (nr. 658), pp.320-321 (nr. 682), pp. 324-325 (nr. 685) en pp. 
368-369 (nr. 739). 
51 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 39-40. Soortgelijke verklaringen voor de 
opkomst van de hervormingsgezinde beweging in de jaren ’20 geeft Rooze-Stouthamer voor Middelburg 
en Veere. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 45-52. 
52 Zie daarover Duke, Reformation and Revolt, pp. 33-34. 
53 Driessen, ‘Waterland II: Purmerend’, pp. 105-106; Graaf, ‘Het S. Ursulen-klooster te Purmerend’, pp. 
264-304; Verhoofstad, Katholiek Purmerend, pp. 29-36, ook te vinden in het bijna woordelijk daarvan 
overgeschreven boek van Huurdeman, De Geschiedenis van Purmerend, pp. 71-75. 
54 Driessen, ‘Waterland VII. Edam’, pp. 170-174. 
55 Van Ruyven-Zeman, Kleurrijk verleden. Edam, p. 11. 
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kleine kapel; een terminarishuis, eveneens van de Franciscanen en een kapel gewijd aan 
de heilige Anna te vinden.56  
Het zijn maar kleine aanwijzingen die zich moeilijk laten aanvullen met verdere 
gegevens uit de 16e eeuw of over de graad van kerkelijke meelevendheid, maar de 
genoemde gegevens wijzen toch wel op een vrij rijk kerkelijk leven. In ieder geval 
waren de eerste kritische geluiden in Purmerend pas in de jaren ’30 te horen en in Edam 
rond 1540-1550, zoals we in de volgende paragrafen zullen zien. 
Het is mogelijk dat de inwoners van Purmerend door het ontbreken van een haven pas 
in een wat later stadium in contact kwamen met hervormingsgezinde ideeën verspreid 
via zeevarenden, maar ik vermoed dat het voornaamste verschil tussen Monnickendam 
en de beide andere stadjes de lokale verdeeldheid in Monnickendam was. Verdeeldheid 
veroorzaakt door de geestelijkheid ter plaatse, versterkt door het optreden van 
hervormingsgezinde predikers en de economische malaise uit het begin van de 16e 
eeuw. Voor zover de bronnen spreken lijkt de pestepidemie aan Edam en Purmerend 
voorbij te zijn gegaan en was er in die stadjes nog geen sprake van weerstand tegen de 
lokale kloosters en geestelijken en van politieke verdeeldheid in het verlengde daarvan. 
Het is die combinatie van religieuze, economische en politieke factoren die in ieder 
geval een gedeelte van de Monnickendamse bevolking ontvankelijk maakte voor 
nieuwe religieuze ideeën, een combinatie die bijvoorbeeld ook in Amsterdam, 
Middelburg, Veere en mogelijk ook op Texel de groei van conventikelen in de kaart 
speelde.57 
 

Groeiende religieuze radicalisering 

Uit het feit dat de geestelijken die leiding gaven aan de conventikelen in de loop van de 
jaren ‘20 een voor een de wijk moesten nemen, dan wel in handen vielen van justitie, 
verklaren de meeste auteurs de opkomst van steeds kritischere geluiden in de heimelijke 
conventikelen. Deze bijeenkomsten vonden namelijk ook na het vertrek van de 
geestelijke leiders doorgang, zij het nu onder leiding van wat minder genuanceerde 
leken-dissidenten. Volgens Duke namen de hervormingsgezinden vanaf ca. 1525 steeds 
meer afstand tot de leer van de 'ware presentie' zoals door Luther verwoord. Men ging 
het avondmaal meer en meer als een gedachtenismaal beschouwen.58 We hoorden dit al 
in de woorden van Wendelmoet Claesdr doorklinken, woorden die in hun ruwheid 
wijzen op een invloed van anderen dan geestelijke leidslieden. Duke oppert in dit 
verband de mogelijkheid dat die dissidenten terug zouden gaan op een oudere traditie 
van ongeloof en scepsis, puttend uit de middeleeuwse mystieke traditie waarbij hij wijst 
op een parallelle thema- en woordkeuze van Waldenzen en Hussieten.59  
Het valt op dat met name oudere doopsgezinde auteurs graag zoeken naar middeleeuwse 
of nog oudere wortels van de doopsgezinde traditie, aldus ook wijzend op bijvoorbeeld 

                                                 
56 Driessen, ‘Waterland VII. Edam’, pp. 128-129, 134, 137, 139-142, 165-168; zie ook De Haan, 
‘Pastoors der St. Nicolaas-kerk te Edam’, pp. 4-5. Niet duidelijk wordt uit deze artikelen wanneer 
genoemde versieringen zijn aangebracht in de Grote of Nicolaaskerk te Edam, maar het lijkt niet te 
gewaagd om dit te verwachten in de tijd na de voltooiing van die laatste grote uitbreiding rond 1518.  
57 Zowel Evenhuis als Rooze-Stouthamer wijzen op de rol van de lokale geestelijken, de houding van de 
plaatselijke overheden en de handelscontacten met het Oostzeegebied bij het ontstaan van conventikelen 
in resp. Amsterdam en in Middelburg en Veere. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 1, pp. 19-32; 
Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 45-69. Over Texel: zie Van der Kooi, De Wynberch des 
Heren, pp. 57-72. 
58 Duke, Reformation and Revolt, pp. 121-124. 
59 Duke, idem, pp. 24-27. 
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verbanden met Waldenzen. Zij kozen hiervoor om zo de relatie tussen de doopsgezinde 
en de radicale, doperse traditie te kunnen ontkennen. Anderen benadrukken juist dat de 
meer gematigde doopsgezinde richting wel degelijk geworteld is in die doperse 
traditie.60 Groenveld stelt in zijn historiografisch overzicht vast dat deze discussie 
inmiddels is doodgebloed, maar dat onderzoek naar de invloed van voor-
reformatorische stromingen zeer gewenst blijft61, een oproep waar Duke dus gehoor aan 
heeft gegeven. 
 
De discussie over de oorsprong van de dissidente geluiden in de vroege jaren ’20 is nog 
niet beëindigd, evenmin als die over het karakter van de vroeg-reformatorische 
stromingen en over de overgang van zovele, maar zeker niet alle dissidenten naar de 
doperse beweging. 62 Rooze-Stouthamer heeft voor Zeeland laten zien dat de ideeën van 
hervormingsgezinden uiterst veelvormig en weinig vastomlijnd waren in de jaren ’20 en 
dat de betrokkenheid bij die nieuwe beweging van de kant van de ‘gewone’ bevolking 
in het laatste kwart van die jaren ’20 snel toenam, mede als gevolg van de afkeer van 
vervolgingen en executies. Een toenemende betrokkenheid juist op het moment dat het 
doperdom als nieuwe stroming zich aandiende. Niet voor alle, maar wel voor veel 
Zeeuwse hervormingsgezinden met hun afwijzing van het altaarsacrament, van de 
biecht, de heiligen en het vagevuur, was de stap naar een meer spiritualistische 
opvatting over de doop niet erg groot.63 Daarbij was nog geen sprake van een breuk met 
de katholieke kerk en de nieuwe geloofsopvattingen waren, in de woorden van Zijlstra, 
ook niet bedoeld om de maatschappij diepgaand te veranderen. Maar het 
toekomstperspectief van de dopers zou in de jaren ’30 wel leiden tot een frontale 
botsing met de overheden en tot een breuk met de katholieke kerk en de andere 
hervormingsgezinde stromingen.64  
 
 

1.3. De jaren ’30: het Koninkrijk Gods nabij?  
 
De doperse beweging in de Nederlanden begint met de komst van Melchior Hoffman 
naar Emden in 1530, waar hij zo'n 300 personen doopte; onder wie vluchtelingen uit de 
Nederlanden, zoals Trijn Jansdr uit Monnickendam.65 Na zijn vertrek zochten zijn kort 
daarna eveneens uitgewezen volgelingen een goed heenkomen, wat resulteerde in de 
komst van Jan Volkertsz Trijpmaker naar Amsterdam in november 1530, waar hij de 
nieuwe leer verbreidde en een kern van door hem gedoopte leerlingen om zich heen 
verzamelde. Na de executie van Trijpmaker en zeven van zijn volgelingen op 6 
december 1531 schortte de geschokte Hoffman, vanuit Straatsburg, de doopbediening in 
de Nederlanden op voor twee jaar. Onder leiding van meer radicale leraren als Jan 

                                                 
60 Meihuizen, ‘De beoefening van de doperse geschiedenis in Nederland’, 9-30; Zijlstra, Om de ware 
gemeente en de oude gronden. pp. 15-26. 
61 Groenveld, ‘Het ‘doopsgezind eigene’ in historisch perspectief’, p. 16. 
62 Zie bijvoorbeeld de polemiek over het gebruik van de term ‘sacramentariër’ in de Doopsgezinde 
Bijdragen, jrg. 15, 1989. Ook Zijlstra en Rooze-Stouthamer verwijzen in hun studies vooral naar deze 
discussie en naar de hiervoor aangehaalde artikelenbundel van Duke als zij genoemde vragen proberen te 
beantwoorden.  
63 Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 72-79. 
64 Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. pp. 50-58 en pp. 60-72. 
65 Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 345-346. Over het verhoor van Trijn 
Jansdr: Mellink, Documenta Anabaptistica, deel V, nr. 94. 
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Beukelsz van Leiden en Jan Mathijsz van Haarlem werd de doopbediening hervat in 
november 1533, waarbij Jan Mathijsz zich opwierp als de nieuwe leider, de van 
Godswege geroepen profeet. Vanuit Amsterdam zond hij zijn apostelen uit naar 
Holland, Friesland en Munster om daar op grote schaal te dopen.66 Aldus in het kort het 
bekende verhaal van het begin en de snelle verbreiding van het doperdom, vooral ook in 
Holland. Een beweging die uitmondde in de revolutionaire gebeurtenissen in Munster 
en Amsterdam in 1534-1535, zoals uitgebreid beschreven door bijvoorbeeld Mellink.67 
Gebeurtenissen gevolgd door felle vervolgingen waar de doperse beweging pas in de 
jaren ‘50 enigszins van herstelde. 
 
Anders dan de religieuze dissidenten in de jaren ‘20, waren de dopers vanaf het begin 
erop uit om eigen gemeenten te vormen: zij kozen voor een afscheiding van de oude 
kerk en daarmee van de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Geen hervorming 
dus, maar de vorming van een ‘tegenkerk’, een verbond van mensen die daar bewust en 
geheel vrijwillig voor kozen en die keuze bekrachtigden door zich te laten dopen; een 
doop op belijdenis als teken van het met God gesloten verbond. Het is vooral deze 
gemeentevorming waarmee de doperse beweging zich onderscheidde binnen de vroeg 
16e eeuwse religieuze vernieuwingsbeweging.68   
Duke en Voolstra wijzen als aanvulling voorts op de dringende theologische 
overweging op grond waarvan de dopers zich van de goddelozen afscheidden, namelijk 
om de wrake Gods bij het laatste oordeel te ontlopen. Het was vooral deze apocalyp-
tische verwachting die de dopers ertoe dreef zich zo volledig mogelijk af te zonderen 
van de wereld, de zonde en de andere religieuze stromingen. De vrijwillige doop gold 
daarbij als teken van wie tot de gemeente behoorde en wie niet, maar betekende tevens 
de acceptatie van de tucht als methode om die gemeente van alle smetten vrij te 
houden.69 
Gemeentevorming als hoofdkenmerk, op dit punt lopen de meningen van de diverse 
auteurs weinig uiteen. De visies verschillen wel als gezocht wordt naar een verklaring 
voor de snelle toename van de doperse aanhang. Waarom groeide zij in korte tijd uit tot 
een massabeweging? Hoe komt het dat nauwelijks enkele maanden na de hervatting van 
de doop, in maart 1534, duizenden gehoor gaven aan de oproep vanuit Munster om alles 
achter te laten en zich op weg te begeven naar dit nieuwe Jeruzalem?70 Alvorens op deze 
discussie in te gaan, willen we de blik eerst richten op de snelle verbreiding van deze 
nieuwe leer in Waterland. 
 

                                                 
66 Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 102-103. Zie ook: Voolstra, ‘De roerige 
jaren dertig’, pp. 62-84;   Mellink, ‘De beginperiode van het Nederlands Anabaptisme’, pp. 29-40; 
Augustijn, ‘Anabaptisme in de Nederlanden’, pp. 13-28; Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden. pp. 98-104, 126-147. 
67 Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden; Mellink, Amsterdam en de Wederdopers. 
68 Davis, ‘No discipline, no church’, pp. 43-45; Augustijn, ‘Sacramentariers en dopers’, pp. 123-125; 
Duke, Reformation and Revolt, pp. 114-118; Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 69-
71. 
69 Duke, ‘Van ‘sacramentsschenderen’, ‘sacramentisten’‘, pp. 133-134, Voolstra, ‘The colony of heaven’, 
pp. 15-21. 
70 Over de ontwikkelingen in Munster: Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 111-125. 
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Doperse aanhang in Waterland 

Volgens een lokale pastoor was in april 1534 tweederde van Monnickendamse 
bevolking besmet met deze ketterij71, terwijl enkele maanden daarvoor al 'de fame gaet' 
dat 'in den quartiere van Waterlant, Amsterlant, Vrieslant ende daaromtrent gedoept 
mogen wesen omtrent vier ofte vijffhondert persoenen'.72 De centrale overheid was 
daardoor bevreesd voor een overrompeling van Edam of Monnickendam, aangezien het 
aantal 'herdoopten' daar zeer talrijk was en zij wel eens de zijde van een Habsburgse 
vijand, in dit geval Lübeck, zouden kunnen kiezen.73  
Het was ook vanuit Monnickendam dat op 21 maart 1534 32 schepen afzeilden om 
gehoor te geven aan de roep vanuit Munster. Het vertrek van zo velen kon door de 
centrale overheid niet worden afgewend, maar de doortocht naar Munster wel. In 
Genemuiden werden alle schepelingen gearresteerd. Daar stelde men vast dat het 
ondoenlijk zou zijn om allen met harde hand te straffen, zodat alleen enkele leiders de 
expeditie met hun leven moesten bekopen, zoals Dirck Houtstapeler, zijn naam klonk al 
eerder in verband met de ‘lutherie’ in Monnickendam; en de man van de al even 
genoemde Trijn Jansdr van Monnickendam. Trijn Jansdr en Baef Claesdr, de weduwe 
van Houtstapeler, overleefden hun arrestatie, maar werden uiteindelijk een jaar later, op 
15 mei 1535 toch geëxecuteerd via de verdrinkingsdood, in verband met hun herdoop.74  
In een brief aan de landvoogdes meldde het Hof van Holland op 12 april 1534 'dese 
saecke seer perplex' te vinden aangezien 'die meenichte is zoo groote ende veel, 
wesende van diverssche qualiteyten, sommige noch jonck ende onverstandich, ende 
vuyt simpelheydt verleydt, andere deur dreygementen des vuytersten oirdels die 
d'auctoers van den voirs. secten seyden aenstaende te sijn', terwijl weer anderen uit 
economische motieven tot meegaan waren verleid, aangezien zij als gevolg van de 
slechte omstandigheden 'die cost nyet en hebben weten te gecrijgen'.75  
Om deze sekte tegen te gaan zag men daarom, blijkens het zelfde rapport, meer heil in 
het aanstellen van 'goede predicanten ende pastoeren suverlycken prekende dat woert 
Gods daer tot noch toe groote abuysen inne geweest ende getollereert' zijn en in 'goede, 
sincere, (ijverige) ende verstandige officieren die wij hier te lande grootelycken gebreck 
hebben', dan in strenge straffen voor alle gearresteerden.76  
De meeste gevangenen keerden daarop met de zelfde schepen terug naar hun eigen dorp 
of stad, waar zij op berouw begenadigd werden. Dat wil zeggen dat zij gratie moesten 
vragen bij justitie, hetzij in gewoon gewaad hetzij blootsvoets en in hemd, gevolgd door 
het offeren van een waskaars die men eerst in processie rond diende te dragen, en door 

                                                 
71 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 31; Mellink, De wederdopers in de Noordelijke 
Nederlanden, pp. 156-159. 
72 Mellink, Documenta Anabaptistica, dl V, nr 16, pp. 18-22; februari 1534. 
73 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 20; Mellink, De wederdopers in de Noordelijke 
Nederlanden, pp. 11-13. 
74 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 31; Mellink, Documenta Anabaptistica, dl V, nr. 
94 (verhoor Trijn Jansdr), nr. 140 (vonnis van Trijn Jansdr). Dit vonnis en dat van Baef Claesdr zijn ook 
opgenomen in Van Braght, Het bloedig tooneel, deel II, p. 413 (extract ut supra folio 51verso); Mellink, 
De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 36-39, 156-159. Baef Claesdr was al eerder met het 
gerecht in aanraking gekomen, namelijk in 1524, toen zij in Amsterdam was gearresteerd wegens 
deelname aan een conventikel. Mellink, Amsterdam en de Wederdopers, pp.13-14, 32, 46, 66 en 82.  
75 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nrs. 31 en 32; zie ook: Documenta Reformatoria. 
Deel 1, p. 47 (brief van Burgemeesters, Schepenen en Raad van Kampen aan het Hof van Holland, d.d. 
26-3-1534), p. 48 (Schrijven van landvoogdes Maria aan het Hof van Holland van 16-4-1534); Mellink, 
De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 36-39; Van Nierop, Het verraad van het 
Noorderkwartier, pp. 46-48. 
76 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 31. 
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het betalen van een geldboete, soms in combinatie met een tijdelijke verbanning. Een 
aantal van de betrokkenen bleek niet eens herdoopt te zijn.  
Uit een lijst zoals opgemaakt door De Hoop Scheffer van 'melchiorieten en wederdopers 
in Holland woonachtig(...), die terecht stonden voor het Hof van Holland(...)77, blijkt dat 
77 personen vanuit het gebied van de latere classis Edam in 1534 of 1535 voor het 
gerecht gedaagd zijn in verband met de tocht naar Munster. Van hen waren er 38 
afkomstig uit Monnickendam, 25 vrouwen, van wie er negen niet herdoopt waren en 13 
mannen, onder wie eveneens negen niet-herdoopten. Nog eens 36 personen kwamen 
vanuit Purmerend, 21 mannen, van wie drie niet herdoopt, en 15 vrouwen, onder wie 
vijf niet-herdoopten. De resterende drie waren een vrouw uit Katwoude, een man uit 
Landsmeer en een niet-herdoopte man uit Broek in Waterland. De grootste aantallen dus 
niet alleen vanuit Monnickendam, maar nu ook vanuit Purmerend. In Purmerend sloeg 
de doperse boodschap blijkbaar aan, hoewel hier in de jaren ‘20 nog geen kritische 
geluiden te horen waren.  
 
Ook andere dan de hier boven aangehaalde berichten uit de tijd, bewijzen een snelle 
verbreiding van de doperse leer in Waterland.78 Tijdgenoten verklaarden dit enerzijds uit 
de zwakke bestrijding van de ketterij door bijvoorbeeld de baljuw van Waterland79 en 
anderzijds uit het feit dat vooral simpele lieden zich lieten mee slepen in de hoop aldus 
gered te worden, om zich vervolgens bedrogen te voelen.80 Die teleurstelling klinkt 
bijvoorbeeld door in uitspraken van terugkerende Munstergangers, van wie een aantal 
dus niet eens herdoopt was.81 We kunnen daarom met Mellink stellen dat de invloed van 
de dopers op het volk in de eerste maanden van 1534 moeilijk overschat kan worden. 
Een invloed die nog vergroot werd door de snelle toename van het aantal doperse 
leraren, onder wie de Monnickendammer Claes IJsbrantsz en de eveneens in 
Monnickendam actieve Damas van Hoorn.82  
 

Het einde toch nabij? 

De spanning bereikte in maart en april 1534 voorlopige hoogtepunten in de uittocht naar 
Munster en een mislukte aanslag op Amsterdam, waarna enkele maanden van 
betrekkelijke rust volgden. Pas in de winter van 1534-35 volgde een nieuwe opleving, 
ook nu door impulsen vanuit Munster. Van hier werden gezanten uitgezonden om de 
bondgenoten nogmaals aan te moedigen om hetzij naar Munster te komen, hetzij één of 
meer steden in de Nederlanden zelf te bezetten. Uit berichten over deze gezanten die 
'die vanden bonde' doorgaven dat 'zy wel moegen met wapenen wederstaen die hem 
begeren te vangen. Zulck zoe gaen zij ende comen wel omtrent het huys van 

                                                 
77 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 744; zie ook Zijlstra, Om de ware gemeente en de 
oude gronden, pp. 126-128. 
78 Zie bijvoorbeeld Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, p. 81. 
79 Mellink, Documenta Anabaptistica, dl V, nr. 14. 
80 Mellink, Documenta Anabaptistica, dl V, nr. 16. 
81 Bijvoorbeeld te vinden in het Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 117A: tien vrouwen 
uit Monnickendam verklaren ‘deur simpelheyt ende inductie van eene Claes IJsbrantsz’ verleid te zijn 
geweest om mee te gaan naar Munster. Bij hun verzoek om gratie hadden zij echter over hun herdoop 
verzwegen, wat hen in mei 1535 alsnog op een boetedoening kwam te staan. 
82 Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 352-356, 368-369; zie bijvoorbeeld het 
verhoor van Thomas Thomasz van Hoorn, waarin hij verklaarde omstreeks Pasen 1534 in Monnickendam 
gedoopt door Damas van Hoorn. Verhoor opgenomen in Grosheide, ‘Verhooren en Vonnissen’, p. 127. 
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Purmereynde met haere wapene'83, blijkt eens te meer dat niet alleen Monnickendam, 
maar ook Purmerend een rol speelde in deze woelige periode.  
Oproepen als deze resulteerden in een bijeenkomst van 32 leraren te Spaarndam, waar-
schijnlijk in januari, onder wie zich ook de voorgangers van Monnickendam bevonden. 
De vergadering was bedoeld om een aanslag op Amsterdam te beramen, een actie 
waarbij men onder meer rekende op steun vanuit Waterland.84 Die aanslag werd echter 
niet uitgevoerd,85 wat leidde tot het kleine wanhoopsoffensief van de naaktlopers in 
februari 1535, resulterend in een vervolgingsgolf waarin onder meer de Monnic-
kendammers Arent Jacobsz Keijser en Claes Claesz het leven lieten. Zij waren in 
januari gearresteerd, samen met twee plaatsgenoten Pieter Pietersz en Gherijt Jansz, in 
verband met de aanschaf van wapens. In het verhoor noemden zij de namen van nog 
eens vijf Monnickendammers voor wie de wapens bestemd zouden zijn. De vier 
genoemden werden alle vier verdacht van doperse sympathieën hoewel aanvankelijk 
alleen Gherijt Jansz zijn herdoop bekende. Uiteindelijk zijn de twee eerst genoemden op 
6 maart onthoofd als hardnekkige 'herdopers'.86  
Nog bleef men in Munster hopen op steun vanuit de Nederlanden en nog bleef men in 
Amsterdam en elders plannen maken voor aanslagen op diverse steden om aldus Gods 
Koninkrijk naderbij te brengen. Dit resulteerde uiteindelijk in een aanslag op 
Amsterdam in de nacht van 10 op 11 mei 1535. De verwachte steun van een deel van de 
magistraat, van de vele in Amsterdam ondergedoken dopers en vanuit het Waterland 
bleef echter achterwege zodat de kleine schare onderling verdeelde opstandelingen 
spoedig het onderspit moest delven. De felle vervolgingen in de maanden mei, juni en 
juli leidden tot grote aantallen executies, niet alleen in Amsterdam waar de overheid 
zich tot februari vrij gematigd had betoond, maar ook elders in Holland en in de rest van 
de Nederlanden.87 Het was in deze executiegolf dat Trijn Jansdr en Baef Claesdr het 
leven lieten, net als de doperse leraar Claes IJsbrantsz van Monnickendam.88 
 

De orde grotendeels hersteld in Waterland en omstreken 

Ook bij die uiteindelijke aanslag op Amsterdam bleef de gehoopte steun vanuit 
Waterland dus achterwege. Procureur-generaal Brunt van het Hof van Holland was 
namelijk al in maart 1535 met een troepenmacht in Monnickendam neergestreken om 
van daaruit het Waterland, de Zaanstreek en het Noorderkwartier te zuiveren van 

                                                 
83 Mellink, Documenta Anabaptistica, dl V, nr. 67; zie ook nrs. 37, 56, 60 en 80: berichten uit november 
1534 over gevangen gehouden dopers op het kasteel te Purmerend en over oproepen van de kant van het 
Hof van Holland aan de stadhouder om de dopers in Purmerend te laten vervolgen door een betrouwbare 
schout 
84 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 79; Mellink, Documenta Anabaptistica, dl V, nr. 
67; Grosheide, ‘Verhooren en Vonnissen’, p. 18; Mellink, De wederdopers in de Noordelijke 
Nederlanden, pp. 68-84. 
85 Zijlstra verklaart dit uit de onderlinge verdeeldheid over de vraag in hoeverre het gebruik van geweld 
gerechtvaardigd was. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. pp. 128-133. 
86 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 84; Mellink, Documenta Anabaptistica, dl V, nrs. 
72-74, 98; Grosheide, ‘Verhooren en Vonnissen’, pp. 45-53; Van Braght, Het bloedig tooneel, dl II, p. 
412; Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 84, 121-125. 
87 Uitgebreid beschreven door onder meer Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 138-
147; zie ook Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 86-97 en Waite, ‘The 
Anabaptist Movement’ pp. 262-264. 
88 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nrs. 117A en 745. 
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dopers. Uit zijn rapporten blijkt dat de hardnekkigen klein in getal waren en in het 
algemeen tijdig wisten te vluchten dan wel uit de gevangenis ontsnapten.89 
Bij de klopjachten waren de dopers namelijk in het voordeel omdat zij met hun kleine 
schuiten eenvoudig over de binnenwateren konden ontkomen, terwijl de 
overheidstroepen met hun schepen op de Zuiderzee of de grote binnenmeren klaar lagen 
om de vluchters te onderscheppen. Zo wisten 16 standvastige dopers Purmerend tijdig te 
verlaten; dertig anderen werden wel gepakt, maar op hun berouw begenadigd, op 
voorspraak van de pastoor ter plaatse. Ook te Kwadijk waar tevoren gedoopt zou zijn, 
leverde de klopjacht weinig op. Men kon niet veel meer doen dan het vernielen van de 
verdachte huizen.90 
Toch wist men diverse dopers te arresteren, zodat ook te Monnickendam de beul 
geregeld doodvonnissen moest voltrekken in de maanden dat het Hof van Holland daar 
zitting hield. Daarnaast werd de schippers van Monnickendam bevolen voortaan alleen 
bootgezellen aan te nemen die konden bewijzen geregeld ter biecht en ter eucharistie te 
gaan.91  
Dankzij al deze maatregelen verwachtte de procureur al in diezelfde maand maart dat 
men met een kleine troepenmacht in Monnickendam zelf en een betrouwbaarder baljuw 
te Purmerend de zaak in dit deel van Holland eenvoudig in de hand zou kunnen houden. 
Een te groot aantal knechts zou zelfs averechts kunnen werken, omdat hier 'veel arm 
volck is (...) die de macht nyet en hebben de knechten de cost te geven sonder betalinge 
t'ontfangen' terwijl ook de confiscatie van de goederen van 'den anabaptisten alhyer en 
sal nyet off nyetwaerts vuytbrengen, soet veel arme luyden syn'.92 
De weerstand was dus al in mei 1535 gebroken doordat de doperse aanhang 
ondergedoken zat in het vrije veld of zich inmiddels boetvaardig had betoond.93 We 
kunnen daarom met Mellink concluderen dat de strijdvaardigheid in deze streek 
inmiddels kleiner was dan de omvang van de verstrooide aanhang.94 Ook Zijlstra wijst 
erop dat de dopers in de Nederlanden in deze wintermaanden hun eigen kracht 
overschatten en vooral steun ontbeerden bij de stadselites en de burgerij. Voorts 
attendeert hij erop dat de ontgoocheling voor de dopers al eerder begonnen moet zijn: de 
profeten wisten hun volgelingen wel in vervoering te brengen, maar waren niet in staat 
om hun ingevingen en profetieën in praktijk ten uitvoer te brengen. Successen bleven 
daardoor uit, ook al omdat de dopers diep verdeeld waren over het gebruik van 
geweld.95  
 
Toch bleef het moeilijk om zonder voldoende lokale steun niet alleen de doperse sekte 
uit te roeien als ook de niet-doperse dissidente stromingen te bestrijden, zoals blijkt uit 
berichten uit eind maart en oktober 1535. In maart laat de procureur aan de stadhouder 
weten dat indien men erin zou slagen om de ontkomen doperse leiders te arresteren, 

                                                 
89 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nrs. 99B en 113A. 
90 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nrs. 94 en 98; Mellink, Documenta Anabaptistica, dl 
V, nr. 152. Over deze zuiveringsacties zie ook Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 
pp. 160-164 en Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 48-49. 
91 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nrs. 98, 110, 113B, 117A. 
92 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nrs. 99 en 105B. 
93 Voorbeeld van die boetvaardigheid te vinden in het Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. 
nr. 116: 'ende also wij verstaen van die pastoeren syn alle die selve van dese stede (dwz. Monnickendam) als 
anders up die plattenlande geheel peniterende, roepende om gratie, uuytgesondert acht ofte thien van die 
principaelste ende niet en connen vernemen waer die heene syn', 
94 Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 163-164. 
95 Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 136-145. 
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men 'haest een eynde (zou) weten van deese secte, (maar) die dwalinge van den 
sacramentisten en luytersen sal difficijl wesen vuyt te treden'.96 Waarna in oktober het 
bericht volgde dat de dopers die in de zomer vanuit Monnickendam, Wormer en andere 
dorpen in het Noorderkwartier gevlucht waren, nu weer terugkeerden en volgens opgave 
van de pastoors aldaar in meerderheid 'uytgesondert zes ofte acht, in den afflaten te 
biechte ende ten heyligen sacramente geweest (zijn), begeerende gratie want zijl. mits 
de lange nachten enden aenstaenden winter hen nyet langer int velt moeghen berghen'. 
Terugkeer op pragmatische gronden dus en daarmee voor Brunt reden om te vrezen dat 
de 'voors. secten weder sullen moegen opreysen', gezien de door hem gesignaleerde 
lakse houding van de lokale gerechtsdienaren.97  
 

Snelle groei, sterke terugval 

Keren we terug naar de vraag of inderdaad vele dissidenten uit de jaren ‘20 overgingen 
naar de doperse richting, en daarmee naar de vraag naar de massaliteit van de doperse 
aanhang. 
De Hoop Scheffer, Van der Zijpp, Mellink en Decavele gaan ervan uit dat het 
'sacramentarisme' in de jaren ‘20 een duidelijk onderscheiden stroming was binnen het 
geheel van de hervormingsgezinde bewegingen en dat deze stroming de voedingsbodem 
vormde voor de vanaf 1531 in de Nederlanden geïntroduceerde doperse stroming. Of 
zoals de Hoop Scheffer het stelde: 'overgang was regel', wat door hem verklaard werd 
door te wijzen op het gebrek aan leraren nu de geestelijke leiders uit de dissidente 
kringen  vervangen waren door leken, waardoor goede voorlichting ontbrak; op de 
overspannen verwachtingen vanuit de weinig rooskleurige allerdaagse werkelijkheid en 
op de raakvlakken tussen de opvattingen tussen de 'sacramentariërs' en de dopers.98  
Mellink benadrukt met de Hoop Scheffer dat overgang regel was en Decavele 
beschouwt het sacramentarisme als de stroming die de bedding vormde voor het 
doperdom, dat hierin bij tegenslagen weer terugviel.99  
Latere auteurs zijn minder stellig over de vraag of de dissidenten massaal overgingen 
naar het doperdom. Rooze-Stouthamer signaleert voor Zeeland dat naast de doperse 
stroming een evangelische richting bleef bestaan100, en ook voor Amsterdam en 
Rotterdam zijn zulke signalen bekend.101 Bovenstaand citaat uit het rapport aan de 
stadhouder, zou er op kunnen wijzen dat ook in Monnickendam weliswaar vele 
dissidenten overgegaan zijn naar het doperdom, maar dat daarnaast hervormingsgezinde 
stromingen bleven bestaan. Bovendien waren in de jaren ’20 niet alleen in 
Monnickendam maar bijvoorbeeld ook in Hoorn veel aanhangers van de ‘secte 
Lutheriane’ te vinden, terwijl in de jaren ’30 geen sprake is van massale doperse 

                                                 
96 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 113A. 
97 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 137. 
98 De Hoop Scheffer, Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland, pp. 619-626; Van der Zijpp, 
Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, pp. 26-31; Mellink, De wederdopers in de Noordelijke 
Nederlanden, 1531-1544, pp. 344-345, 366; Decavele, De dageraad van de Reformatie, dl II, pp. 300, 
319-321. 
99 Decavele, idem, pp. 320-321. In het verlengde hiervan benadrukt Mellink dat het sacramentisme een 
soort metgezel was van het anabaptisme totdat na 1560 het calvinisme zich op ruime schaal verspreidde 
in: Mellink, ‘De beginperiode van het Nederlandse Anabaptisme’, p. 39. 
100 Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 78-79. 
101 Mellink, Amsterdam en de Wederdopers, pp. 22, 30; Ten Boom, De reformatie in Rotterdam, pp. 79-
83. 
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aanhang in Hoorn.102 Omgekeerd horen we niets over dissidente stromingen in 
Purmerend of op het platteland van Waterland, terwijl de dopers daar wel aanhang 
wisten te rekruteren. Blijkbaar speelden er meer factoren mee, die er voor zorgden dat 
de doperse beweging in ieder geval tijdelijk een massaal karakter kreeg, bijvoorbeeld in 
Monnickendam en in iets mindere mate in Purmerend en in Waterland. 
 
Mellink verklaart dit massale karakter allereerst door erop te wijzen dat de hervorming 
al omstreeks 1530 een volkszaak geworden was, nu de conventikels veelal door 
handwerkslieden werden geleid en dat de zaak van de reformatie aldus in brede lagen 
van de bevolking en met name ook in die van de kleine burgerij verankerd zou zijn.103 
Vervolgens wijst hij vooral op economische factoren om aan te geven waarom zovele 
dissidenten gegrepen werden door de doperse idealen. Het waren vooral de eenvoudige 
ambachtslieden die in de jaren vanaf 1532 te lijden hadden van de Oostzee conflicten 
(Amsterdam; Zuiderzeesteden) of van sterke terugval in de lakenindustrie 
(Delft/Leiden). Voor deze groepen kwam de boodschap van het naderende wereldeinde 
op het juiste moment, terwijl zij die toch al min of meer met de oude kerk hadden 
gebroken door niet meer ter biecht en ter eucharistie te gaan. Zij kwamen onder invloed 
van het doperdom, nu zowel tegen de oude kerk als tegen de bestaande 
maatschappelijke ordening in opstand omdat zij van beiden geen heil meer 
verwachtten.104  
Via een vergelijking van de sociale achtergrond van de gearresteerde dissidenten uit de 
jaren 1525-1528 met die van 332 dopers opgepakt in de jaren 1531-1535 komt G.K. 
Waite tot gelijkluidende conclusies: het sacramentarisme en het doperdom moeten niet 
als twee aparte stromingen moeten worden beschouwd, maar als twee opeenvolgende 
uitingen van één volkshervormingsbeweging.105  
Ook Van der Zijpp attendeert erop dat vele dissidenten die in de jaren ‘20 met het 
gerecht in aanraking kwamen in verband met hun afwijzing van eucharistie en biecht, in 
1535 het leven lieten als doper. De bodem was dus toebereid toen de ‘zaaiers uit 
Emden’ kwamen, waarbij hij de massaliteit van de aanhang niet alleen vanuit 
economische factoren wil verklaren, maar ook uit het 'onnaspeurlijk waaien van de 
Geest Gods' en uit de overspannen verwachtingen gewekt door de chiliastische 
prediking door de oudsten en leraren.106 
 
Zijlstra plaatst kanttekeningen bij deze sociaal-economische verklaringen door er 
enerzijds op te wijzen dat de ambachtslieden weliswaar domineerden binnen het 16e 
eeuwse doperdom, maar dat de aanhang veel breder was en weerklank vond in vrijwel 
alle maatschappelijke geledingen, terwijl de leiders zeker niet ongeschoold waren. 
Bovendien golden de aangevoerde verslechterde economische omstandigheden vooral 
in Holland. Elders in de Nederlanden waren ook gebieden waar het doperdom massale 
aanhang wist te verwerven, terwijl daar van een dergelijke economische crisis geen 
sprake was.107 

                                                 
102 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 42-46. 
103 Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 332-339, 345. 
104  Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 362-367; Mellink, ‘De beginperiode 
van het Nederlandse Anabaptisme’, pp. 36-37. 
105 Waite, ‘The Anabaptist Movement’, pp. 253-256, 260-265. Hij komt verder met verklaringen 
vergelijkbaar met die van Mellink. 
106 Van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, pp.26-36. 
107 Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. pp. 102-103, 110-111; Mellink plaatst in zijn 
oratie zelf ook kanttekeningen bij de volledigheid van sociaal-economische verklaringen. Wil men de 16e 
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Zowel Zijlstra als Duke wijzen er verder op dat het doperdom zeker niet overal 
stormenderwijs het volk voor zich wist te winnen, maar dat in de steden en op het 
platteland waar dit wel gebeurde, een combinatie van factoren een rol speelde in die 
snelle omslag. Genoemd worden het al langer bestaande antiklerikalisme en de 
radicalisering als uitkomst van de vervolgingen, in ieder geval in Holland dus nog 
versterkt door de verslechterde economische omstandigheden.108 Voorts zorgden de 
snelle toename van het aantal oudsten en leraren vanaf begin 1534, de eenvoudige 
theologie en de duidelijke organisatiestructuur, in deze maanden van gespannen 
verwachtingen voor een sterke groei van de doperse beweging. Het eschatologische 
aspect van de doperse prediking mag zeker niet onderschat worden, zo schrijft Zijlstra 
in zijn laatste boek.109 Door het niet uitkomen van die profetieën en door onderlinge 
verdeeldheid, kon het tij weer snel omslaan, zoals we al zagen bij de beschrijving van 
de ontwikkelingen in de eerste helft van 1535.  
 
Keren we terug naar Monnickendam, Purmerend en Waterland. Monnickendam past 
goed in het hierboven geschetste plaatje: het stadje kende al vanaf de jaren ’20 een 
duidelijke dissidente stroming, gekenmerkt door scherpe kritiek op de clerus en de 
katholieke kerk en waarschijnlijk net als in Middelburg geradicaliseerd door het 
doodvonnis van een van de eigen burgers. Bovendien waren in Monnickendam in de 
jaren ’20 diverse dissidente geestelijken en in de jaren ’30 verschillende doperse leraren 
actief. De terugval in handel en visserij als gevolg van het Oostzeeconflict met Lübeck 
in de jaren 1532-1534 moet zich ook in Monnickendam en omstreken hebben laten 
voelen, gezien de getuigenissen van diverse tijdgenoten. Bovendien waren de lokale 
gerechtsdienaren niet erg geneigd tot vervolging van hun dissidente plaatsgenoten. 
Voor Purmerend en Waterland is het beeld al wat minder scherp. Ook vanuit deze plaats 
en regio lieten velen zich door de doperse verkondiging meeslepen, hoewel hier 
voordien geen sprake was van een duidelijke dissidente stroming. Wel lezen we in de 
bronnen dat het Hof van Holland in april 1534 pleitte voor de aanstelling van pastoors 
die wel het zuivere Woord Gods verkondigen, dat de wellicht hervormingsgezinde 
pastoor van Purmerend zich in 1535 lankmoedig opstelde tegenover berouwvolle 
dissidenten en dat opnieuw het Hof van Holland de baljuw van Waterland niet erg 
betrouwbaar achtte.  
Ten slotte valt op dat in de bronnen geen sprake is van doperse aanhang in het nabij 
gelegen Edam. Toch moet men toch ook hier de gevolgen van het Oostzeeconflict 
gevoeld hebben. Blijkbaar lagen de politieke en religieuze verhoudingen hier anders dan 
in Monnickendam en Purmerend zodat de apostelen van Jan Mathijsz in Edam geen 
voet aan de grond kregen. 
 
Mijns inziens moeten we ons niet verkijken op het massale karakter van de doperse 
stroming. De doperse leraren wisten weliswaar in de eerste maanden van 1534 velen te 
overtuigen, zodat rond maart 1534 inderdaad van een massabeweging gesproken kan 
worden in Waterland en in andere delen van Holland en Friesland en ook wel 
daarbuiten. Deze massabeweging hield echter geen stand tegen de teleurstellingen en de 

                                                                                                                                               
eeuwse bewegingen begrijpen, dan kan men zaken als het verlangen naar Gods rijk op aarde niet buiten 
beschouwing laten, zo stelt hij. Mellink, De radikale Reformatie, pp. 6-7,16-17. 
108 Zijlstra, ‘Anabaptisme en scaramentarisme’, pp. 138-143; Duke, Reformation and Revolt, pp. 57-59, 
78-90. Pettegree komt tot eenzelfde betoog, op basis van de studies van Duke; Pettegree, Emden and the 
Dutch Revolt, pp. 12-14. 
109 Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 110-111. 
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vervolgingen. Zodra het tij keerde, bleven alleen de overtuigde aanhangers van de 
doperse leer over en keerden vele meelopers, van wie een aantal niet eens herdoopt was 
op hun schreden terug. De radicale boodschap sloeg aan bij door de economische crisis 
moedeloos geworden kleine burgerij: hele groepen mannen en vrouwen lieten zich door 
welsprekende leraren op sleeptouw nemen, maar bogen daarna teleurgesteld weer het 
hoofd voor de centrale overheid en de oude kerk.  
Daarnaast was er een veel kleinere groep die daadwerkelijk gegrepen werd door de 
hervormingsgezinde beweging, door het nieuwe geestelijke klimaat met zijn nadruk op 
persoonlijke vroomheid, zoals geschetst in paragraaf 1.2. Mannen en vrouwen die 
binnen de oude kerk streefden naar hervorming, die bijeenkwamen in de kleine, vaak 
wisselende conventikelen en die voor een deel steeds verder af kwamen te staan van de 
oude kerk om ten slotte definitief of tijdelijk geïnspireerd te worden door het doperse 
ideaal van de afgescheiden gemeente en zich daarbij niet lieten weerhouden door de 
vrees voor vervolging. Deze constatering sluit aan bij de stelling van G. Moreau, zoals 
weergegeven en ondersteund door Marnef in zijn studie over Antwerpen, namelijk dat 
de keuze voor de nieuwe leer bepaald wordt door een complex van samenspelende 
factoren en motivaties, maar dat het godsdienstige element overheerst zolang de nieuwe 
religie een aangelegenheid is van een vervolgde minderheid.110  
Het zijn deze kernen van verzet tegen de oude kerk en de bestaande maatschappelijke 
ordening die ondanks alle repressie stand hielden en het zijn deze dissidente en doperse 
groeperingen, waar de centrale overheid in 1535 beducht voor bleef, hoeveel velen zich 
weer voegden bij de zwijgende meerderheid en in ieder geval voorlopig waren 
teruggekeerd in de schoot van de moederkerk. 
 
 

1.4. Stilte na de storm (1535-1560)  
 
Na de mislukte aanslagen op Amsterdam en de val van Munster (juni 1535) hadden de 
dopers het zwaar te verduren. Zelfs daar waar de lokale overheden zich voordien 
gematigd opstelden werden nu felle vervolgingen ingezet. Alle dopers, hoezeer zij 
onderling ook verschilden in revolutionair elan, waren vogelvrij.111 De schattingen van 
de aantallen slachtoffers lopen bij de oudere auteurs uiteen van 1500 tot zeker 2500, 
voor de gehele Nederlanden.112 Duke komt tot een getal van meer dan 1300 ter dood 
veroordeelden dissidenten, onder wie 403 in Holland, voor de jaren 1626-1572113 en 
Zijlstra houdt het op ca. 2000 slachtoffers, inclusief de niet-dopers.114 Van ouder datum 

                                                 
110 Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, p. 230. Moreau en in zijn voetspoor Marnef paste 
deze stelling toe op de keuze voor het Protestantisme ten tijde van repressie, maar zij geldt evenzeer voor 
het doperdom in deze jaren van vervolging. Stelling van Moreau te vinden in: Moreau, ‘La corrélation 
entre milieu social et professionnel’, pp. 287, 298-300. 
111 Zie daarover bijvoorbeeld: Van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden, pp. 36-37; Voolstra, ‘De 
roerige jaren dertig’, p. 21; Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 232-233. 
112 Van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden, p. 77. Van der Zijpp komt tot ten minste 2500 
martelaren voor de gehele Nederlanden en wijst daarbij de schatting van 1500 martelaren, zoals gemaakt 
door Kühler, van de hand als zijnde te laag. Raming van Kühler te vinden in Geschiedenis der 
Nederlandsche Doopsgezinden, dl. I, pp. 269-270. 
113 Duke, Reformation and Revolt, pp. 71, 99.  
114 Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, p. 232. 
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is de namenlijst die De Hoop Scheffer samenstelde van 94 door het Hof van Holland ter 
dood veroordeelde ‘Melchiorieten en Wederdopers’, in de jaren 1534-1566.115 
Vele anderen wisten tijdig te ontkomen of voegden zich in ieder geval uiterlijk weer 
naar de regels van de katholieke kerk. De verstrooide, overgebleven leiders van de aldus 
gedecimeerde doperse stroming kwamen in de zomer van 1536 bijeen in Bocholt. Hier 
kwam de inwendige crisis tot een uitbarsting, toegespitst op de kwestie van het aardse 
Godsrijk en de vraag of men dit met geweld naderbij mocht of zelfs moest brengen, 
zoals in Munster geprobeerd was en zoals ook nu nog door meer extremistische leiders 
als Jan van Batenburg werd verkondigd. 
Door bemiddeling van David Joris werd een compromis bereikt waarbij het zwaard 
voorlopig achterwege gelaten zou worden bij de vestiging van het Rijk Gods. Deze 
verzoening was echter van tijdelijke aard: spoedig tekenden verschillende richtingen af. 
David Joris wist, dankzij het door hem bereikte compromis en dankzij zijn charisma een 
tijd lang veel invloed te houden. Op den duur moest hij deze leidende positie echter 
afstaan aan Menno Simons. Ten slotte verdween hij in 1544 naar Bazel om daar in stilte 
verder te leven.116 Jan van Batenburg bleef vasthouden aan zijn verwachting van het 
1000-jarige rijk en aan zijn plannen om voor halfvasten 1538117 een stad in te nemen, 
om zo het nieuwe Jeruzalem te vestigen. Vanuit die stad zou de zondige wereld gestraft 
worden. Tot die tijd mochten zijn volgelingen zich in leven houden door het beroven 
van kerken en kloosters, omdat de goederen der kerken niet aan de goddelozen maar aan 
de echte kinderen Gods, de Batenburgers dus, toekwamen. Na de executie van 
Batenburg in 1538 wist zijn aanhang zich met wisselend succes nog een tijd te 
handhaven.118  
De gematigde richting, onder leiding van Obbe en Dirck Philips en Menno Simons, 
moest niets van dit revolutionaire elan hebben en nam ook steeds meer afstand tot de 
veel mystiekere David Joris, die de doop vooral geestelijk opvatte en het daarom niet 
nodig achtte het geloof in uiterlijke vormen te belijden. Menno Simons richtte zich juist 
wel op de gemeente als de zuivere, zichtbare gemeenschap van gelovigen die zich 
bewust afscheiden van de zondige wereld en lijdzaam wachten op het wereldeinde. Een 
zichtbare gemeente dus geplaatst tegenover de meer spiritualistische visie van de 
Davidjoristen volgens welke je ook in het geheim je geloof kunt belijden, onzichtbaar 
voor de wereld om je heen.119  
De overheden maakten geen onderscheid tussen de verschillende doperse richtingen, 
zodat niet alleen de revolutionaire groepen leden onder de vervolgingen. Zowel de 
Batenburgers als de Davidjoristen en de meer gematigde dopers rond Dirck en Obbe 
Philips en Menno Simons waren hun leven niet zeker in de jaren na 1535. 
In 1538 en opnieuw in 1540, 1542 en 1544 vonden grote processen plaats tegen 
Batenburgers, waarna de rol van deze groep zo goed als uitgespeeld was. Ook in 
Waterland, vooral rond Purmerend had men kennis gemaakt met de strooptochten van 
Batenburgse bendes. Echte aanhang had de sekte hier evenwel niet weten te verwerven, 

                                                 
115 Archief Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, inv. nr. 745, opgemaakt in 1864. 
116 Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 388-395; Mellink, ‘Prereformatie en de 
vroege reformatie’, pp. 153-155; Horst, ‘De strijd om het fundament des geloofs’, pp. 25-30; Mellink, ‘De 
beginperiode van het Nederlands Anabaptisme’, pp. 38-39; Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden, pp. 148-150, 157-168.  
117 dat wil zeggen 31 maart 1538 
118 Jansma, ‘Misdaad in de 16e eeuw in de Nederlanden’, pp. 40-56. 
119 Voor een uitgebreide beschrijving van de opvattingen en het leven van Menno Simons en de 
verschillen tussen Menno Simons en zijn doperse en spiritualistische tegenstanders: zie Zijlstra, Om de 
ware gemeente en de oude gronden, hoofdstuk 7 en 8, pp. 170-214. 
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gezien het feit dat slechts één herdoopte, Lambert Jacobsz, afkomstig uit Purmerend, in 
1540 het leven liet in verband met pogingen tot kerkroof en Egmond en in 
Schellingwoude.120 
Purmerend wordt enkele jaren later ook in verband gebracht met de Davidjoristen. Zo 
verklaarde voormalige priester Quirijn Pietersz in 1545 tegenover zijn ondervragers dat 
'Jan Ruijsch (en) Symon Ruijsch, beijde van Purmereijnde (...) zijn van Davids Joryszs 
secte'.121 Verder horen we niets over deze of andere aanhangers van David Joris in 
Waterland. Uiteindelijk zou ook deze sekte vanaf ca. 1544 vrijwel verdwijnen, als 
gevolg van de vervolgingen en het vertrek van de leider zelf naar Bazel. 
 
Het was juist in deze vroege jaren ‘40 dat de invloed van Menno Simons geleidelijk aan 
toenam, niet alleen in Friesland maar ook in Holland. Simons was aanvankelijk vooral 
via zijn geschriften actief maar trad vanaf 1540 ook daadwerkelijk op de voorgrond om 
als oudste de verdrukte gelovigen te bemoedigen, met als grootste verdienste, aldus Van 
der Zijpp, dat hij de doperse beweging daardoor van de ondergang heeft gered.122 
Simons verbleef vanaf 1542 buiten de Nederlanden, maar hield via zijn geschriften en 
reizen contact met zijn geloofsgenoten in eigen land. Zo zou hij in 1542 of 1543 heel 
Noord-Holland bezocht hebben123 en ook nadien nog diverse reizen gemaakt hebben, 
ondermeer in 1555 in Waterland.124 Menno Simons en Dirk Philips konden hun taken 
van oudsten al spoedig niet meer alleen af en stelden daarom rond 1542 mede-oudsten 
aan die ieder een bepaald gebied toegewezen kregen. Zo was Gilles van Aken, die na 
zijn aanstelling tot oudste in 1542 eerst in Waterland en later in Brabant werkzaam. In 
1551 werd Lenaert Bouwens als oudste aangesteld. Hij heeft in vrijwel alle Nederlandse 
gewesten gewerkt en vele tienduizenden gedoopt.125 Ondanks alle vervolgingen, die tot 
zeker 1555 duurden, ontwikkelden zich zo weer kernen van gedoopte volgelingen, maar 
de beweging kende geen massaal karakter meer en ook van gewelddadigheden was geen 
sprake meer.126 
 

Dissidenten in Waterland 

Verschillende bronnen berichten over doperse aanhangers en andere religieuze 
dissidenten in Waterland. De al genoemde Quirijn Pietersz, verhoord in verband het niet 
laten dopen van zijn kind en met de verkoop van 'wel 25 boecken, gemaict bij Menno 
Symonis'; was naar eigen zeggen bij vrienden in Edam geweest. In een later verhoor 
meldde hij bovendien dat 'een Ariaen genoempt een houtsager, woonende tot Edam 
mede es van hoerlieden verstant, dan en weet nyet oft hij (het) teycken heeft'.127  

                                                 
120 Mellink, De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, pp. 399-416; over Lambert Jacobsz: 
Mellink, Documenta Anabaptistica, II , nrs. 22-23, pp. 20-23. 
121 Mellink, Documenta Anabaptistica, II, nrs. 48 en 52, pp. 52-57, 61-62. 
122 Van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, pp. 45-47. 
123 S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden, dl I, pp. 18-19. 
124 Horst, ‘De strijd om het fundament des geloofs’, p. 37. Zijlstra noemt deze reizen niet. Bij hem lezen 
we alleen over reizen naar Friesland in 1541, naar het gebied tussen Rijn en Maas in de jaren 1544-1546 
en een laatste bezoek vanuit Noord-Duitsland in 1557. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden, pp. 179-183. 
125 Zijlstra, idem, pp. 179-180. 
126 Mellink, ‘De beginperiode van het Nederlands Anabaptisme’, p. 38. 
127 Mellink, Documenta Anabaptistica, II, nrs. 48 en 50, pp. 52-59; Deze Quirijn Pietersz was afkomstig 
uit Kruiningen en bracht ook in Zeeland boeken van Menno Simons aan de man. Zijn optreden vormt een 
illustratie voor de blijvende onderlinge contacten van dopers in Holland en Zeeland, ook of dankzij de 
felle vervolgingen. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 124-127. 
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Dat nu ook in Edam religieuze dissidenten te vinden waren, blijkt voorts uit de arrestatie 
en verhoren van enkele inwoners in 1546, als zijnde besmet 'metter gereprobeerde 
secten'. Het waren Dierick Pietersz Smid of Smuel, Simon Poort, substituut van de 
schout binnen Edam, Cornelis Rembrantsz (pastoor te Koedijk128), Jacob Gelderman 
Smid, Griete Willems, huisvrouw van Melis Adriaensz en twee inwoners van Axwijk: 
Jacob Heynesz en Jan Diericxs.129 Dirck Pietersz Smid werd door het Hof van Holland 
tot de brandstapel veroordeeld, omdat hij langdurig niet ter kerke is geweest 'alsoe hy 
seyde in den Evangelie nyet te vinden dat in der kercke eenighen dienst Goidts gedaen 
werde'. In plaats daarvan had hij diverse malen in zijn eigen huis en op de dijk buiten 
Edam ‘in heymelicken conventiculen ende vergaderinghe aen eenige zyne complicien 
de heylige scrifturen gelesen'.130 
Zijn medestander Jacob Elbertsz alias de Geldersman eindigde eveneens op de 
brandstapel. Uit zijn verhoor wordt duidelijk dat ook hij op aanraden van Dirck Pietersz, 
al twee jaar lang niet ter biecht of eucharistie geweest was, aangezien men daar 
afgoderij bedreef, namelijk dat 'den Heere des hemels gemaict werdde van meel, water 
ende van hontsmeer'131 en 'indien hij soude moeten geloven dat onder 'theylige 
sacrament 'tlichaem Christi was, soe mosten allen d'apostelen logenachtich wesen'. Net 
als Pietersz voegde Geldersman hier aan toe 'dat hij oick nyet houdt van den vagevier 
ende andere ceremonien van der heylige kercke'.132  
Het is opvallend dat in beide verhoren niet gesproken wordt over de volwassendoop, 
alleen over de eucharistie, de biecht en het vagevuur. Beide mannen zijn, samen met 
Andries Smuel, te vinden in de martelaarsspiegel van Tieleman van Braght en door hem 
in de doopsgezinde traditie ingelijfd. Een deel van tekst van het verhoor van Andries en 
Dirck Pietersz Smuel zoals opgenomen door Van Braght, komt overeen met dat van 
Geldersman zoals genoteerd in de sententiën van het Hof van Holland. Het lijkt er dus 
op dat hier toch slechts sprake is van twee in plaats van drie personen.133 Een ander 
verschil is dat in de veel uitgebreidere tekst bij Van Braght, wel gesproken wordt over 
het thema van de doop. De verhoorde(n) antwoordde(n) hierbij in doperse zin door te 
verwijzen naar Marcus 16:16 (doop op belijdenis), zonder dat precies duidelijk wordt of 
de betrokkene(n) de volwassendoop zelf onderging(en).134 
Samengevat meen ik te kunnen stellen dat het hier om twee mannen gaat die weliswaar 
voor hun geloof gestorven zijn, maar niet zondermeer in de doperse traditie geplaatst 
mogen worden.135 Dit zou ook overeen komen met de opmerking van Quirijn Pietersz 

                                                 
128 Met dank aan dr. A.C. Duke voor deze inlichting, op basis van het Nationaal Archief 
Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen 4466, fo. 96v-97. Mr. Jan van Tessel, pastoor te Purmerland zou 
ook van ketterse neigingen verdacht zijn (Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen 4464, fo. 82v). 
129 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 334 (14 januari 1546). 
130 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 337 (22 mei 1546); zie ook: Woltjer, ‘Het 
conflict tussen Willem Bardes en Hendrick Dirckzoon’, p. 181; en Hofman, Het kerkje op de kaasmarkt, 
pp. 10-14. 
131 Soortgelijke verwijzingen naar hondensmeer in verband met de hostie zijn te vinden in het verhoor van 
Gerryt Luyttyes, door het Hof van Friesland in 1539 (Mellink, Documenta Anabaptistica, I, nr. 80, pp. 
58-60) en in het verhoor van een ketterse schoolmeester uit Asperen in 1566, te vinden in: Duke, ‘An 
enquiry into the troubles in Asperen, 1566-1567’, pp. 218-220. 
132 Archief Doopsgezinde gemeente Amsterdam, inv. nr. 338 (22 mei 1546). 
133 Dit vermoeden wordt bevestigd door de rekeningen van de rekenkamer: Nationaal Archief 
Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen 4466, fo. 84-84v (inlichting van dr. A.C. Duke). 
134 Van Braght, Het bloedig tooneel, dl II, pp. 75-80. 
135 Dit zou ook gelden voor Jan Jacobsz Reyers uit het naburige Middelie, in 1548 beschreven als een 
‘groot secramentarius’, Nationaal Archief Grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen 4468, fo. 34v. 
(aanvulling van dr. A.C. Duke). 
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dat hij niet wist of Ariaen de Houtsager het teken van de doop had ontvangen en met 
twee andere notities over Edam. Anneke Boens, een herdoopte, vertelde in 1549 aan 
haar ondervragers in Edam wel bij anderen in huis gewoond te hebben, welke echter 
'wel ter kercken ghinghen ende waren nyet van den sinne van haer die spreect'.136 Ook 
de Leidenaar Cornelis Albrechtsz, herdoopt te Haarlem, verhoord in 1552, kende in 
Edam niemand 'van zijnen sinne wesende'.137 
Zoals beschreven speelde Edam geen rol in de doperse woelingen in de jaren ‘30. Gelet 
op de arrestaties kende Edam waarschijnlijk wel een dissidente kern in de jaren ‘40 en 
‘50, maar het is dus de vraag of dit een doperse groep was. Daarnaast zijn er enkele 
signalen die erop wijzen dat het katholieke leven in Edam in deze jaren extra 
geactiveerd werd, mogelijk als reactie op die kritische geluiden. Zo hield men vanaf 
1552 of 1553 niet alleen op zaterdag een lof (gaude) ter ere van Maria, maar ook op 
vrijdagavond. Voorts liet de in 1547 aangestelde pastoor zich niet, zoals zijn 
voorgangers door een vice-cureit vervangen, maar vestigde zich ter plaatse. Deze 
Meynart Johannesz bleef zijn kudde leiden tot aan zijn verbanning in juni 1572.138  
De overige, schaarse berichten attenderen op doperse geluiden in Monnikendam en 
Landsmeer. De van doperse sympathieën verdachte Dirck Jacobsz van Ransdorp, sinds 
jaren woonachtig te Amsterdam, beweerde tijdens zijn verhoor in 1545, zowel te 
Monnikendam als elders juist tegen het anabaptisme onderwezen te hebben.139 Cornelis 
Albrechtsz (1552) kende in Edam geen, maar in Monnikendam wel diverse mensen van 
'synen sinne'.140  
Ten slotte zijn er de vonnissen tegen Jacob Claesz van Landsmeer en zijn echtgenote 
Cecilia Hieronimus van Wormer. Beiden zijn in 1549 in Amsterdam terechtgesteld in 
verband met hun herdoop en het hardnekkig vasthouden aan deze dwaling, ondanks alle 
onderricht. Van hen weten we dat ze niet aldoor te Landsmeer woonachtig geweest zijn, 
maar dat Jacob daar in ieder geval naar school geweest is en dat hij in Waterland 
niemand 'van zijnen sinne' kende, uitgezonderd ene Barbara, wonende te Landsmeer die 
al eens om haar geloof vastgezeten had te Monnikendam maar vandaar ontsnapt was.141  
 
Het zijn de enige signalen van doperse activiteit in Waterland, in deze jaren ‘40 en ‘50. 
Jaren gekenmerkt door zware vervolgingen in het hele land en door toenemende 
verdeeldheid binnen doperse kringen, over het wezen van de gemeente: in hoeverre 
moet de ware gemeente gekenmerkt worden door zuiverheid, heiligheid, en hoe 
verhoudt die heiligheid zich tot de eis van de eenheid van de gemeente. Oudsten als 
Menno Simons, Dirck Philips en vooral Lenaert Bouwens stelden de zuiverheid boven 
de eenheid: de gemeente is de gemeenschap der heiligen, geheiligd in Jezus Christus en 
afgezonderd van 'de wereld' en de zonde. In het verlengde hiervan stond de keuze voor 
tucht, ban en mijding als middelen om de gemeente zuiver te houden en de zondaar via 
uitsluiting tot inkeer te brengen. Over de mate van strengheid van de tucht en over de 

                                                 
136 Mellink, Documenta Anabaptistica, II, nr. 66, pp. 80-82. 
137 Mellink, Documenta Anabaptistica, II, nr. 199, pp. 202-205. 
138 Driessen, ‘Waterland VII. Edam vóór de Hervorming’, pp. 148-149, 156-165; De voorganger van 
Meynart Johannesz was pastoor Floris Egbertsz. Hij verruilde in 1546 Edam voor Amsterdam en het was 
deze felle pastoor, met wie de gearresteerde en veroordeelde Edammers in aanvaring waren gekomen. Na 
zijn vertrek zou de rust in Edam teruggekeerd zijn, volgens zijn Amsterdamse tegenstander schout 
Willem Bardes. Zie: Woltjer, ‘Het conflict tussen Willem Bardes en Hendrick Dirckzoon’, p. 181. 
139 Mellink, Documenta Anabaptistica, II, nr. 51, pp. 59-61. 
140 Mellink, Documenta Anabaptistica, II, nr. 199, pp. 202-205. 
141 Mellink, Documenta Anabaptistica, II, nrs. 136, 137, 138, 140, 142, pp. 144-150. Ook opgenomen in: 
Van Braght, Het bloedig tooneel, dl II, pp. 85-86.  
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vraag of de ban tijdelijk dan wel definitief diende te zijn, ontstonden aan het einde van 
de jaren ‘50 grote meningsverschillen. Een andere bron van conflicten vormde de 
positie van de oudsten. Toenemend gezag van de oudsten stond haaks op de notie van 
het algemeen priesterschap van de gelovigen en de afkeer van iedere vorm van 
hiërarchie.  
Op een bijeenkomst van oudsten in Franeker, in 1557, wist Lenaert Bouwens zijn strikte 
visie ten aanzien van ban en mijding en van de onmiddellijke en definitieve uitsluiting 
van zondaars, aan de anderen, zelfs aan de eigenlijk meer gematigde Menno Simons, op 
te leggen. Een opstelling die ervoor zorgde dat de meer gematigde groepen zich 
afscheidden, waarmee de eerste breuk in Menno’s groepering een feit was.142 
Uit de dooplijsten van Lenaert Bouwens weten we dat noch de vervolgingen, noch die 
onderlinge verdeeldheid het doopsgezinde geluid in Waterland tot zwijgen hebben 
gebracht. In alle verborgenheid zijn kleine groepen dopers blijven bestaan, kernen die 
weer voorzichtig te voorschijn kwamen nadat de vervolgingen in loop van de jaren ‘50 
in intensiteit afnamen143, zodat aanhangers zich weer durfden te laten dopen. 
Bijvoorbeeld door Bouwens en mogelijk ook door andere oudsten van wie geen 
dooplijsten bewaard gebleven zijn. Zo heeft Lenaert Bouwens in de jaren 1563-1565 19 
volgelingen gedoopt in Beets, 11 in Durgerdam, 15 in Edam, 27 in Landsmeer, 62 in 
Monnickendam, 36 of misschien zelfs 82 in Ransdorp, 14 in Watergang en 25 in 
Middelie. In de jaren tot 1563 was Bouwens wel elders actief, maar niet in Waterland.144 
 
 

1.5. De roerige jaren ‘60: tussen hoop en vrees 
 
Anders dan de dopersen, zijn de evangelisch-gezinden pas in de jaren ‘50 met 
tegenkerken gestart, en wel met name in de zuidelijke gewesten. Tot dan toe hoopten zij 
de bestaande kerk van binnenuit te kunnen hervormen. Men kwam wel bijeen in 
conventikelen, maar die waren bedoeld als aanvulling op de mis en niet als vervanging. 
De repressie was echter onverbiddelijk zodat in de jaren ‘30 en ‘40 verschillende van 
deze conventikelen in de Zuidelijke Nederlanden werden opgerold waardoor de 
evangelische beweging in de Nederlanden min of meer tot stilstand kwam in die jaren. 
Een deel van de hervormingsgezinden zal teruggekeerd zijn naar de katholieke kerk, 
waar in bepaalde gevallen nog vrij veel speelruimte was voor protestantiserende 
katholieken; anderen hielden zich zoveel mogelijk afzijdig van het officiële kerkelijke 
leven en sommige aanhangers zochten hun heil buiten eigen land en vonden onderdak 
bij de vluchtelingengemeenten in verschillende Duitse steden en in Engeland.145 

                                                 
142 Oosterbaan, ‘Vlekken en rimpels’, pp. 62-73; Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 
182-183. 
143 Zo werden in Amsterdam na 1553 voorlopig geen ketters meer terecht gesteld. Pas onder Alva vielen 
hier weer slachtoffers. Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, pp. 18-20; zie ook Zijlstra, Om de 
ware gemeente en de oude gronden, pp. 232-233. 
144 Vos, ‘De Dooplijst van Leenaert Bouwens’, pp. 64-71. Ook elders in het Noorderkwartier doopte 
Bouwens vooral in de jaren 1563-1565 en in mindere mate de jaren 1568-1582, volgens de gegevens uit 
de dooplijsten die door hem zelf in vijf tijdvakken zijn ingedeeld. De cijfers voor het laatste tijdvak: de 
jaren 1568-1582 betreffen alleen de Friese fractie, omdat Bouwens in 1567 uit de Vlaamse partij werd 
gebannen. Naast hem waren in deze periode nog minstens zes andere oudsten bij de Friezen actief, terwijl 
ook vanuit de andere facties oudsten de doop bediend zullen hebben, zeker in de jaren vanaf 1572. Maar 
van al die activiteiten zijn dus geen gegevens overgeleverd, zie Vos, pp. 40-43.  
145 Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, pp. 14-16. 
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Decavele tekent hierbij aan dat lang niet alle vluchtelingen om religieuze redenen de 
wijk namen. Vanuit welk motief men ook koos voor een verblijf elders, het 
kolonieverband aldaar vormde voor de meesten tevens het kerkverband en werd 
daardoor ook weer vluchthaven voor religieuze vluchtelingen.146 Juist deze laatste waren 
meestal de fanatiekste protestanten die met hun vlucht kozen voor een definitieve breuk 
met de katholieke kerk. 
Zoals door Pettegree uitvoerig beschreven, waren deze vluchtelingengemeenten zeer 
belangrijk voor de profilering van het protestantisme in de Nederlanden en vanuit deze 
kernen, in het bijzonder Londen en Emden werd intensief contact onderhouden met de 
achtergebleven geloofsgenoten in de Nederlanden. In Londen kregen de Nederlandse 
evangelisch-gezinden voor het eerst de kans om vrij van inmenging of gevaar een eigen 
gemeente op te bouwen en onder leiding van Johannes à Lasco en Marten Micron een 
eigen kerkorde en doctrine te ontwerpen naar Zwitsers model.147  
Met de dood van koning Eduard VI kwam een tijdelijk einde aan deze vrijheid: zijn 
katholieke opvolgster Mary wees in 1553 alle buitenlandse kerken de deur. De 
Nederlanders arriveerden na diverse omzwervingen in 1554 in Emden, dat al vroeg een 
reputatie van evangelische vrijheid had opgebouwd en waar à Lasco als 
superintendent148 in de jaren ‘40 de plaatselijke reformatie een stevige organisatorische 
basis had gegeven.149  
De terugkeer van Johannes à Lasco met in zijn spoor een groot gedeelte van die 
Londense gemeente zorgde voor een verschuiving in de Emdense gemeente. De 
kerkelijke organisatie werd herzien in duidelijk calvinistische richting met behulp van 
de complete, uit Londen meegenomen kerkorde en de daar gekozen standpunten 
aangaande de leer.150 Emden gold voortaan als voorbeeld van een gereformeerde politiek 
werkzaam in de praktijk. Het ideaal was echter niet de vestiging van een gezuiverde 
kerk in Emden, maar in de Nederlanden zelf. Vanuit de vluchtelingenkerken heeft men 
in de jaren ’50 en ‘60 daarom op allerlei manieren gepoogd leiding te geven aan de 
geloofsgenoten achtergebleven in de Nederlanden.  
In de Nederlanden speelde het calvinisme tot 1550 geen rol van betekenis, maar dit 
veranderde doordat deze beweging zich in Frankrijk en Duitsland snel verbreidde en 
protestanten onder calvinistische leiding overgingen tot de vorming van eigen 
ondergrondse tegenkerken. Zo organiseerden de calvinisten in Parijs in 1555 hun eigen 
gemeente en kort daarna ontstonden op vele andere plaatsen in Frankrijk en in het 
verlengde daarvan ook in de Zuidelijke Nederlanden dergelijke ondergrondse 
gemeenten ‘onder het kruis’. Caspar van der Heyden stichtte eind 1555 in Antwerpen de 

                                                 
146 Decavele, ‘Ontstaan van de evangelische beweging’, p. 48.  
147 A Lasco richtte zicht sterk op Straatsburg en Genève, al mag ook de invloed van Bullinger vanuit 
Zurich niet onderschat worden, aldus Boersma, Vluchtig voorbeeld, p. 9. Abels en Wouters geven een 
uitgebreide beschrijving van het ontstaan en de aard van het Laskiaanse tuchtmodel, de verdere 
uitwerking daarvan door Marten Micron en de wijze waarop dit model via de Emdense synode ingang 
vond in de Nederlanden. Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, dl. 2, pp. 25-31. 
148 Over het ambt van superintendent, in delen van het Duitse Rijk waar men het bisschopsambt afwees, 
aangesteld als een soort opzichter over de plaatselijke gemeenten, scholen, predikanten en leraren, zie 
bijvoorbeeld Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 51-53. 
149 Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, pp. 17-35; Luttikhuis, Een grensgeval, gaat ook uitgebreid in 
op die Londense kerkorde, maar besteedt opvallend genoeg nauwelijks aandacht aan de ontwikkelingen in 
Emden; zie pp. 48-56; Over de Londense vluchtenlingenkerk, vooral voor de tijd vanaf de jaren ‘60: zie: 
Boersma, Vluchtig voorbeeld. 
150 De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 103-106; Decavele, ‘Ontstaan van de evangelische 
beweging’, pp. 47-52; Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, pp. 35-38; zie ook: Selderhuis, Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 279-283. 
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eerste kruisgemeente in de Nederlanden.151 Deze gemeente zou in de daarop volgende 
jaren ontplooien tot voogdijkerk voor grote delen van Vlaanderen, Brabant, Zeeland en 
Holland en daarmee tot het zenuwcentrum van het gereformeerde protestantisme in de 
Nederlanden, zoals Marnef heeft laat zien.152 
Tot andere belangrijke centra zouden de Franstalige kruisgemeenten in Antwerpen, 
Doornik en Valenciennes uitgroeien, centra met veel contact met het Franse calvinisme, 
zeker na 1559 toen het vrije grensverkeer hersteld werd als gevolg van de vrede tussen 
Philips II en Frankrijk. Invloeden dus vanuit een land waar strijdbare calvinisten ieder 
compromis afwezen en die zich zo nodig met geweld verzetten tegen een door hen als 
tiranniek beschouwde overheid.153 Revolutionair elan was in de vroege jaren ‘60 ook te 
bespeuren in de gereformeerde centra in economisch moderne, hoogontwikkelde 
gewesten als Vlaanderen en delen van Brabant waar het calvinisme uitgroeide tot een 
massabeweging.154  
 
Van een massabeweging en van revolutionair elan was in de late jaren ’50, begin jaren 
‘60 in de Noordelijke Nederlanden beslist geen sprake. Hier waren geen ondergrondse 
kruisgemeenten gevestigd, hooguit was er sprake van groepjes hervormingsgezinden, 
die incidenteel bijeen kwamen en die in sommige plaatsen zoals Alkmaar en Enkhuizen, 
konden luisteren naar evangelisch-gezinde pastoors.155 Daarnaast hadden zich dus tegen 
alle onderdrukking in, kleine groepjes doopsgezinden weten te handhaven. 
Ondanks alle inspanningen vanuit Emden om ook in de noordelijke gewesten 
gemeenten te vestigen, vorderde dit proces in Holland maar traag, wat ik met Pettegree 
wil verklaren uit de aanwezigheid van een dopers alternatief en uit de relatieve 
tolerantie ten aanzien van dissidente geluiden binnen de katholieke kerk.156 De eerste 
signalen die duiden op het bestaan van een gereformeerde gemeente dateren uit 1558 
toen vanuit Amsterdam aan Emden om een predikant gevraagd werd.157 Een tweede 
bericht dateert uit 1559. De hervormingsgezinde vroegere pastoor van Enkhuizen en 
Alkmaar, Cornelis Cooltuyn, naar Emden gevlucht in 1558, onderhield van daaruit 
contacten met zijn vroegere plaatsgenoten. Het was Cooltuyn die in augustus 1559 aan 
zijn leerling Jan Arentsz te Alkmaar vroeg om die ‘gemenen van Hollant’ te leiden. We 
moeten hierbij niet aan gevestigde kerken denken, maar eerder aan groepjes 
evangelisch-gezinden, aangeraakt wellicht door de prediking van Cooltuyn zelf of van 
andere lokale, hervormingsgezinde voorgangers. Het gaat wat te ver om naar aanleiding 
van deze vraag aan Arentsz te denken aan een soort bovenlokale kerkelijke organisatie 

                                                 
151 Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, pp.16-17; Marnef, Antwerpen in de tijd van de 
Reformatie, p. 95. Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 284-288. 
152 Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, pp. 95-106. 
153 Over het recht van opstand: Bremmer, Reformatie en Rebellie pp. 11-24; Mout, ‘Armed resistance and 
Calvinism’, pp. 57-69; Sap, Wegbereiders der revolutie, pp. 69-80; Van Eijnatten, Van Lieburg, 
Nederlandse religiegeschiedenis, pp. 146-148. 
154 Zie daarover: Decavele, De dageraad van de Reformatie dl. II, Hoofdstuk 3, pp. 322-434 en Woltjer, 
Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, pp. 17-18, 90-95. 
155 Vis, Cornelis Cooltuyn, pp. 27-35, Vis, Woltjer, ‘De predikanten in Holland in 1566’, pp. 20-25. 
156 Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, pp. 78-81; zie ook Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en 
burgeroorlog, pp. 16-17, 89-102 over de te onderscheiden stromingen aan het begin van de jaren ’60 en 
de doorwerking van die verschillen in de jaren daarna. 
157 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl I, pp. 47-48; Vis, Cornelis Cooltuyn, p. 52: ‘De 
Amsterdammers spraken hun voorkeur uit voor Nicolaas Carinaeus, een in Edam geboren en in Emden 
woonachtige predikant’. Deze Carinaeus voldeed niet, omdat hij niet in staat was de Amsterdamse 
doopsgezinden partij te geven. 
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in Holland, waarbinnen de kernen van Amsterdam, Alkmaar en Enkhuizen dominant 
waren, zoals Vis suggereert.158 Daarvoor zijn de signalen tot 1566 te beperkt.159  
 

Kortstondige vrijheid 

Internationaal kwam het calvinisme in de jaren ‘60 in een periode van snelle expansie, 
dankzij de veranderende politieke situatie in Frankrijk en Engeland. Ook in de 
Nederlanden won het calvinisme snel aan kracht, waarbij de voormannen niet alleen op 
religieus maar ook op politiek terrein de leiding meer en meer aan zich trokken. In de 
loop van 1565 werd steeds duidelijker dat felle vervolgingen de aanval op de katholieke 
mis en clerus niet konden indammen en dat naar een politieke oplossing gezocht moest 
worden. In 1566 bereikten de spanningen een voorlopige climax door het samenkomen 
van de religieuze en politieke onvrede, culminerend in het Verbond van Edelen dat zich 
onder leiding van Hendrik van Brederode, Heer van Vianen, op 5 april tot de 
landvoogdes Margartha van Parma, wendde met het bekende Smeekschrift der edelen 
waarin afschaffing van de inquisitie en de ketterijplakkaten werd geëist. 
De daaropvolgende opschorting van de vervolgingen betekende voor de oppositie het 
sein om bovengronds te komen. De ballingen keerden terug en de hagenpreken 
verspreidden zich in hoog tempo vooral in de zuidelijke gewesten waarbij de massaliteit 
van de aanhang de gealarmeerde overheid machteloos deed staan. In augustus bereikte 
de spanning een nieuw hoogtepunt in de vorm van de beeldenstormen die aan weinig 
plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden voorbij gingen. Om een eind te maken aan de 
beeldenstormen was een resoluut optreden van de centrale regering nodig, maar die was 
intern sterk verdeeld. Uiteindelijk sloot Margaretha van Parma op 23-25 augustus een 
tijdelijk akkoord met de Hoge Edelen onder leiding van Oranje, Egmont en Horne. In 
afwachting van een definitief akkoord zouden de preken geduld worden op de plaatsen 
waar ze tot dan toe werden gehouden. Voorlopig werden de ketters niet meer vervolgd 
en konden de calvinisten en de dopers in het openbaar hun godsdienstoefeningen 
houden.  
Zoals Woltjer beschrijft was deze overwinning voor de gematigden slechts schijn. 
Margaretha voelde zich niet gebonden door dit afgedwongen akkoord en kwam in het 
najaar van 1566 sterker te staan, mede dankzij een ommekeer in de publieke opinie. Als 
gevolg van de beeldenstormen en de massaliteit van de aanhang, werden de protestanten 
niet langer bewonderd om hun moed, maar gevreesd om hun fanatisme. Door 
geldzendingen uit Spanje was Margaretha bovendien in staat om troepen te werven, 
zodat zij in december 1566 allereerst het opstandige Valenciennes belegerde. Binnen 
enkele maanden was zij weer heer en meester in het land en leek de burgeroorlog 
voorbij voor hij echt begonnen was. Desondanks werd vanuit Spanje Ferdinand Alvares 
de Toledo, hertog van Alva naar de Nederlanden gestuurd, om met harde hand orde op 
zaken te stellen. In augustus 1567 marcheerde hij Brussel binnen, werden de 
kettervervolgingen door de Raad van Beroerten ter hand genomen en was er voorlopig 
geen enkele speelruimte meer voor andersdenkenden binnen en buiten de katholieke 
                                                 
158 Vis, Jan Arentsz de mandemaker van Alkmaar, pp. 42-44; Vis, Cornelis Cooltuyn, pp. 52-53. In een 
later artikel is Vis minder stellig en houdt het bij de constatering dat er in Holland tot 1566 weinig sporen 
van een georganiseerde min of meer reformatorische protestantse beweging te vinden zijn, maar dat deze 
beweging zich in 1566 wel verrassend snel ontplooide. Vis, Woltjer, ‘De predikanten in Holland in 1566’, 
p. 20. zie ook Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, pp. 78-85 en de oudere studie over Cooltuyn: Paris, 
‘Cornelis Cooltuyn’, pp. 61-79. 
159 Een eerste bericht uit de regio van de latere classis Edam dateert uit 1564. In dat jaar liet schipper 
Jacob Sem uit Zuiderwoude zijn kind dopen in Emden, zie hierna pag. 57. 
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kerk. Zijn harde optreden en vergaande maatregelen op economisch, politiek en 
kerkelijk gebied leidden tot grote verontwaardiging en zouden zelfs gematigde 
katholieken in het kamp van zijn protestantse tegenstanders drijven.160  
 

Waterland en de Zeevang in de jaren ‘60 

Hoe verging het de gelovigen in Holland, met name in het gebied van de latere classis 
Edam in deze jaren van hoop en vrees? Informatie over de situatie in de jaren 1565-
1568 vinden we vooral in de verhoren van de Raad van Beroerten.161 Het is uiteraard 
zaak deze verhoren, waarin de meningen van lokale bestuurders en burgers van niet-
gereformeerde huize en van de lokale geestelijkheid staan opgetekend, met de nodige 
voorzichtigheid te benaderen. We weten immers niet hoe volledig en hoe objectief zij 
konden en wilden zijn. Bovendien is niet bekend of de verhoren compleet zijn 
overgeleverd.162 Zo ontbreekt bijvoorbeeld een dorp als Landsmeer, terwijl hier in ieder 
geval doopsgezinde geluiden gehoord moeten zijn. Toch is het een prachtige bron met 
informatie over de drie steden Edam, Monnickendam en Purmerend en over de dorpen 
Purmerland en Ilpendam gelegen bij Purmerend; over Katwoude, Middelie en 
Oosthuizen in de Zeevang, en over de Waterlandse dorpen Zuiderwoude, Uitdam, 
Ransdorp en Holysloot. Informatie die ons veel kan leren over de gang van zaken in 
deze jaren.  
 
Tot juli 1566 was het betrekkelijk rustig in het gebied boven het IJ. Dat de Emder 
pogingen tot gemeenteopbouw tot op dat moment nog maar weinig effect hebben gehad, 
moge blijken uit een notitie van de landvoogdes uit juli 1565 waaruit verhaald wordt dat 
er geen ketters gevonden waren, noch te Edam noch te Egmond. In Alkmaar was wel 
opgetreden tegen daar ontdekte ketters.163 Zoals al even aangehaald, was Jan Arentsz 
vanaf augustus 1559 niet alleen predikant van Amsterdam, maar preekte hij 
waarschijnlijk ook bij mensen thuis in zijn oude woonplaats Alkmaar en in Enkhuizen. 
Mogelijk waren hier dus al kleine, losjes georganiseerde gereformeerde kernen164 vanaf 
het begin van de jaren ’60, maar zo klein dat Arentz tot begin 1566 de enige predikant 
voor heel Noord-Holland was. 

                                                 
160 Voor een uitgebreide beschrijving en analyse zie bijvoorbeeld Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en 
burgeroorlog, pp.18-44; Van Deursen, De last van veel geluk, pp. 11-70. 
161 Gebruikt zijn de kopieën de Gerechtelijke stukken van de Raad van Beroerten, zoals aanwezig in de 
Kopieëncollectie A van het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem, inv. nr. 523. Voortaan afgekort tot 
Raad van Beroerten. Deze verhoren, waarvan de precieze datering ontbreekt, moeten zijn afgenomen rond 
april-juni 1568. De getuigen verwijzen namelijk geregeld naar Aswoensdag 1568 (dus: 3 maart 1568), 
terwijl blijkens de teksten sindsdien tenminste vier tot acht weken zijn gepasseerd. De veroordelingen 
zoals weergegeven door Marcus, Sententien en indagingen zullen daarom mijns inziens gedateerd moeten 
worden op 14 januari 1569 en niet op 14 januari 1568, zoals Marcus noteert. 
162 Woltjer, ‘De vonnissen van de Raad van Beroerten’, pp. 127-128. De gegevens vanuit de verhoren van 
de Raad van Beroerten zijn door mij vergeleken met de veroordelingen zoals weergegeven door Marcus, 
Sententien en indagingen en met de lijsten samengesteld door Verheyden, Le conseil des troubles. Na 
correcties voor dubbeltellingen leverde dit 21 extra namen op: 17 voor Edam, drie voor Monnickendam 
en één voor Purmerend.  
163 Van Schelven, De Nederduitsche vluchtelingenkerken, pp. 45-46; Vis, Jan Arentsz, de mandenmaker 
van Alkmaar, p. 32. 
164 In navolging van Rooze-Stouthamer spreek ik van een gereformeerde gemeente als er sprake is van 
een kerkenraad, die leiding geeft aan het gemeenteleven. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 
158-159. De ‘provinciale synode’ van Dordrecht, gehouden in juni 1574 legt de lat wat hoger: pas bij de 
eerste Avondmaalsviering kan er gesproken worden van een gereformeerde gemeente. Zie: Abels, 
Wouters, Nieuw en Ongezien, dl. 1, pp. 190-192.  
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Naast die notitie van de landvoogdes uit 1565, zijn slechts enkele gegevens 
overgeleverd over de situatie in Waterland en Zeevang tot medio 1566. Bij Vis lezen we 
hoe broeders uit Waterland zich op 31 mei 1566 tot Cooltuyn en de kerkenraad van 
Emden richtten met het verzoek om op te treden tegen David Kaura. Hij had zich in een 
herberg in Buiksloot uitgegeven voor inquisiteur en gedreigd enkele calvinisten 
gevangen te nemen.165 Verder zou Cooltuyn in de eerste helft van de jaren ’60 bezoeken 
aan kerken onder het kruis hebben gebracht en op die reizen ook in Edam, 
Monnickendam en Purmerend gepreekt hebben. Maar de bewijzen hiervoor zijn echter 
minimaal, zodat hier grote vraagtekens bij geplaatst moeten worden.166 
De situatie veranderde toen op 8 juli 1566 een groep vooraanstaande leden van de 
Amsterdamse gemeente, in navolging van Zuid-Nederlandse geloofsgenoten, besloot tot 
het organiseren van hagenpreken. De hiertoe aangezochte Jan Arentsz hield op 14 juli 
de eerste van een reeks preken, op veilige plaatsen in Holland: buiten de jurisdictie van 
de steden en op landgoederen, behorend tot de heerlijkheden van Hendrik van Bredero-
de, heer van Vianen. Arentsz werd hierin vanaf het begin bijgestaan door Pieter 
Gabrielsz (Amsterdam) en later ook door Pieter Cornelisz (Alkmaar) en de 
hervormingsgezinde geestelijke en latere predikant van Hoorn, Clement Martensz.167 
Deze laatste twee waren vooral in hun eigen woonplaats actief. Het aantal predikanten 
was dus maar klein en vanuit Holland werd daarom aan Emden verzocht om extra 
voorgangers. Waarschijnlijk als reactie hierop kwam een dozijn predikanten vanuit 
Friesland naar Holland. Vanuit Amsterdam coördineerde men, in overleg met Cooltuyn 
welke predikant waar heen zou gaan. Dit zal niet meer in de zomermaanden zijn 
geweest, maar in de periode van gemeenteopbouw, volgend op die van de 
hagenpreken.168  
 
De eerste preken van Arentsz in de buurt van Edam en Monnickendam vonden plaats bij 
Katwoude op 4 augustus, over Handelingen 2, en op 18 augustus over Lucas 9169 of 
19.170 Gabrielsz preekte kort daarvoor, op 1 augustus bij Buiksloot.171 Volgens Rogge 
zouden Arentsz en Gabrielsz zich eind juli/ begin augustus steeds schuilgehouden 
hebben in Waterland en vandaar per schuit gehaald zijn. Helaas wordt deze informatie 
niet met een bronvermelding ondersteund en is zij ook niet terug te vinden in de 
verhoren van de Raad van Beroerten.172   
Duke wijst erop dat het Noorderkwartier relatief rustig bleef tijdens deze roerige 
maanden, omdat de hagenpreken hier niet zozeer door de lokale bewoners geïnitieerd 

                                                 
165 Vis, Cornelis Cooltuyn, p. 58. Ook Pettegree verwijst naar dit contact tussen een mogelijke gemeente 
in Waterland en de kerkenraad van Emden in 1565, Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, 124-125. 
166 Zie daarover Vis, Cornelis Cooltuyn, p. 63. Medio maart 1566 was hij wel in Amsterdam en in 
diezelfde tijd heeft hij ook in Alkmaar gepreekt, zoals Vis aantoont. In juni was hij alweer terug in 
Emden. Gezien de reistijd kan hij niet veel tijd hebben gehad om ook nog elders in Holland te preken; pp. 
68-69; Pettegree en Van Nierop verwijzen beide naar die mogelijke preken van Cooltuyn in Edam, 
Monnickendam, Purmerend en elders in Noord-Holland. Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, p. 79 en 
Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 54-55. 
167 Rogge, ‘Jan Arentszoon’, p. 81; Van Vloten, ‘Noord-Holland in het geuzenjaar’, p. 150; Vis, Jan 
Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, pp. 41-60; Vis, Woltjer, ‘De predikanten in Holland in 1566’, pp. 
25-28, 38-42. 
168 Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, p. 125, Vis, Cornelis Cooltuyn, p. 70. Over de gebeurtenissen 
in Amsterdam in 1566-1567: zie ook: Van Nierop, Beeldenstorm en burgerlijk verzet. 
169 Vis, Jan Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, pp. 53-56. 
170 Rogge, ‘Jan Arentszoon’, p. 107. 
171 ‘Anteykeningen gedaen van Broer Hendrik van Biesten’, p. 534. 
172 Rogge, ‘Jan Arentszoon’, pp. 99-103; Vis, Jan Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, p. 54. 
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waren, maar vooral door de Amsterdamse gereformeerden die vanwege de scherpe 
maatregelen van hun eigen magistraat hun heil tot eind augustus 1566 buiten 
Amsterdam moesten zoeken.173 Een visie die in ieder geval de Edamse gereformeerden 
onvoldoende recht doet. 
 

Gereformeerden in Edam 

Binnen de regio Waterland/ de Zeevang komt de gereformeerde kern van Edam als 
sterkste en meest zelfbewuste naar voren uit de verhoren van de Raad van Beroerten. Zo 
wordt getuigd over de Edamse kooplui Jan Pietersz Wem of Man174 Laeckenkoper en 
Claes Gerritsz Gael, dat zij zich ten tijde van de beeldenstormen te Antwerpen 
bevonden en als eersten dat bericht te Amsterdam verspreid hebben, meebrengende 
'uuijt die zelve destructie een monster als stucken van zeeckere touchsteen die aen een 
outaer gestaen hadde en maeckende mitsdien veel rumoers'. Waarna ook in Amsterdam 
de vlam in de pan sloeg en vele beelden sneuvelden. Na aan arrestatie ontsnapt te zijn, 
zouden de beide mannen 'dat monster tot Edam medegebracht hebben' en werd er 
dikwijls 'bijden guesen ende volgeren der predicatien gedreijcht dat zij die beelden 
mede aldaer bestormen ende de kercken ten behouve haerder predicatien innemen 
zouden'.175  
Het bleef echter bij dreigementen want noch te Edam noch elders in de regio Waterland/ 
de Zeevang is het Amsterdamse voorbeeld gevolgd en bleven de beelden gespaard. In 
Edam werd de kerk dan ook 'bij nacht ende daghe bijden kerckmeesters ende andere 
goede catholycke luyden tot veel in getaele bewaert ende gewaeckt'.176  
Vanuit Edam was er niet alleen contact, via kooplui met Antwerpen en Amsterdam, 
maar ook met Emden. Jan Claesz Sloot of Slootemaecker en Jan Pietersz alias Schilder 
zouden 'inden eersten aenhef vande oproerten in Eemderlant’ geweest zijn om een 
predikant te halen.177 Werden de eerste preken nog buiten de jurisdictie van Edam, nabij 
Katwoude gehouden, gaandeweg hield men de bijeenkomsten dichter bij de 
stadsgrachten en ten slotte rond 30 september, vlak buiten de stadspoort.178 Dit verliep 

                                                 
173 Duke, Reformation and Revolt, pp. 149-150. In Amsterdam vond op 23 augustus 1566 de eerste 
beeldenstorm boven de grote rivieren plaats, gevolgd door een tweede op 26 en 27 september. Kort 
daarna, op 30 september sloot de magistraat een akkoord met de gereformeerden. Voortaan mochten zij 
gebruik maken van de Minderbroederskerk aan de Oudezijds Voorburgwal, in ruil voor de belofte 
niemand in woorden of daden te verontrusten en geen geweld meer te gebruiken. Arentsz en Gabrielsz 
werden de eerste voorgangers, samen met Nicolaas Scheltius. Op 15 december werd voor de eerste maal 
het Avondmaal gevierd in Amsterdam. Zie Vis, Jan Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, pp. 67-69, 
78-86; Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl I, pp. 51-67 en Van Nierop, Beeldenstorm en burgerlijk 
verzet, pp. 24-51. 
174 In het oorspronkelijke handschrift dat zich bevindt in het Algemeen Rijksarchief te Brussel staat zijn 
naam als Jan Pietersz Man gespeld, in de transcriptie die berust in het Rijksarchief te Haarlem als Jan 
Pietersz Wem. Hij werd op 30 juni 1572 benoemd tot schepen (waarbij zijn naam gespeld werd als Jan 
Pietersz Men), om vanaf 1573 deel uit te maken van de Vroedschappen. Oud Archief Edam, inv. nr. 64d. 
175 Raad van Beroerten, pp. 267-268, verhoor Jan Pietersz Aris Jan, poorter en kerkmeester te Edam; 
mogelijk waren er Edammers betrokken bij pogingen om op 24 augustus 1566 de St.-Laurenskerk te 
Alkmaar te bestormen. Van Vloten, ‘Noord-Holland in het geuzenjaar’, p. 309. Over Alkmaar, zie Vis, 
Jan Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, pp. 69-77. 
176 Van Vloten, ‘Noord-Holland in het geuzenjaar’, pp. 267-268. 
177 Raad van Beroerten, p. 262, verhoor oud-burgemeester Jeroen Claesz van Edam. Deze Jeroen Claesz 
was de vader van Jan Jeroensz, een van de hoofdpersonen in de studie van Van Nierop, Het verraad van 
het Noorderkwartier, pp. 186-187. 
178 Raad van Beroerten, p. 243, verhoor oud-burgemeester IJsbrant Maertensz van Edam; p. 274, verhoor 
Meynardus Johannesz, pastoor te Edam. 
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echter niet zonder problemen 'alsoe zyluyden tot drie off vier reysen bijden goeden 
catholycque burgheren aldaer verstoert werden’, zodat zij ‘vandaer vertrocken’ zijn, 
aldus de verklaring van pastoor Meynardus Johannesz.179  
De Edamse gereformeerden hebben daarna getracht om via een rekwest aan de 
magistraat een predikruimte binnen de stadsmuren te verwerven met het oog op de 
naderende winter, maar dit werd hen niet toegestaan door de overwegend katholieke 
burgemeesters en schepenen.180 De predikatiën bleven waar ze waren: ongeveer een 
halve mijl buiten de stad, onder de blauwe hemel. De aanhangers namen hun eigen stoel 
mee. Over de aard van deze diensten weten de getuigen, die er alleen van afstand naar 
gekeken hebben, weinig te melden behalve dat ze om 12 uur s’middags plaatsvonden.181 
 
Combineren we de gegevens uit de verhoren met de lijsten van veroordeelden zoals 
samengesteld door Marcus en door Verheyden, dan bestond de gereformeerde aanhang 
te Edam uit ten minste 43 personen, allen burgers van de stad, onder wie drie vrouwen, 
die zich ten tijde van de verhoren schuil hielden om aan arrestatie te ontkomen. 17 van 
hen werden door de ene of andere getuige met nadruk genoemd als leidinggevende. 
Daarnaast zal een aantal andere Edammers de diensten hebben beluisterd. Zo valt uit de 
verhoren op te maken dat 'boven tvierendeel vande gemeene burgerie deser stede van 
Edam de voors. predicatien nyet toegedaen (zijn) geweest, maer hebben hem die andere 
drie deelen althoes sinceerlicke ende catholyckelycken gedraghen.'182 
De aanhangers van de nieuwe leer hielden niet alleen hun predikatiën buiten de stad, 
maar kwamen ook binnen de stad zelf bijeen in privé-huizen waarbij het of om 
conventikelen ging of om consistorievergaderingen. Zo werden in het huis van de al 
genoemde Gael 'duytsche psalmen' gezongen en werd in het huis van Jan Claesz alias 
Kiereleysum (sic) een bijeenkomst gehouden waarbij iemand 'het woort alleen 
overluydt voerde, gelyck off hij gepredict hadde', aldus de oplettende buurman van Jan 
Claesz.183  
Tijdens de diensten zijn minstens zes kinderen gedoopt, waarvan er drie in een later 
stadium door de pastoor herdoopt zijn.184 Dat deze doopbediening enerzijds niet zonder 
verzet van katholieke zijde verliep en dat anderzijds de gereformeerden zelfbewust 
positie in deze kozen, blijkt bij de doop van het kleinkind van Elberich Reyners. Deze 
grootmoeder wilde het kind buiten de stadspoorten laten dopen, door de predikant van 
Alkmaar, Pieter Cornelisz alias Peeckelharinck het geen 'byden vrunden van tzelve kint 
ende eenige catholycque persoonen belet' werd. De plechtigheid werd daarop verplaatst 
naar het huis van Elberich waar het kind alsnog, in het bijzijn van in ieder geval acht 
leidinggevende mannen, werd gedoopt. Na afloop stuurde de predikant een door deze 
mannen mede ondertekende brief, aan pastoor Meynardus met daarin de dringende 
oproep het kind niet 'weeder te doopen omme nyet te incureren anabaptisinden, alsoe 
tzelve kint bij hem wel ende christelicken (als hy schreeff) gedoopt was'.185  

                                                 
179 Raad van Beroerten, p. 274, verhoor Meynardus Johannesz, pastoor te Edam. 
180 Raad van Beroerten, p. 277, verhoor van vier Edammers, allen schepen in 1566. Beide partijen 
beriepen zich op het akkoord tussen Margaretha van Parma en de hoge Edelen. 
181 Raad van Beroerten, p. 250, verhoor Dierick Heyndricx, dijkgraaf van de Zeevang, schout van Edam. 
182 Raad van Beroerten, p. 279, verhoor van vier Edamse poorters. 
183 Raad van Beroerten, pp. 262-263, verhoor van Jeroen Claesz oud-burgemeester te Edam in 1567 en 
vroedschaplid in 1568. 
184 Raad van Beroerten, p. 253, verhoor van Dierick Heyndricx, dijkgraaf van de Zeevang, schout van 
Edam; pp. 256-258, verhoor Meynardus Johannesz, pastoor te Edam. 
185 Raad van Beroerten, pp. 274-275, verhoor Meynardus Johannesz, pastoor te Edam; Over predikant 
Pieter Cornelisz van Alkmaar, net als Jan Arentsz mandenmaker van beroep geweest: zie Vis, Jan 
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De weloverwogen keuze voor de nieuwe leer blijkt ook uit het feit dat diverse 
aanhangers hun overleden kind(eren) of partner in ongewijde grond en zonder 
katholieke ceremoniën lieten begraven. Zelfs ging men zover dat op 13 november 1566 
vier mannen voor het gerecht verschenen met de eis voortaan hun doden in de kerk te 
mogen begraven, omdat immers 'huere ouders zoe wel gecontribueert hadden tot 
maeckinge (..) vande voors. kercke als deden die ouders vande catholycque'.186 Het zal 
niet verbazen dat dit werd afgewezen. 
Er zijn geen berichten over een eventuele Avondmaalsviering binnen de Edamse 
gemeente, wel was er een eigen armenzorg en werd er, ondanks een verbod daarop, in 
iedere dienst gecollecteerd.187 De al genoemde Elberich Reynersdr en Welmoet 
Thymansdr alias Meynerts traden op als 'uuytdeelsters onder de guesen', waarbij zij 
rondgingen met geld, kaas en boter. Alleen de eigen armen werden bedeeld, maar 
Elberich schroomde niet om ook andere armen een bedeling in het vooruitzicht te 
stellen, mits zij de predikatiën zouden bijwonen.188 Armenzorg in eigen kring dus en 
volgens katholieke tegenstanders ook gebruikt als middel tot bekering. De aanwezigheid 
van diaconessen in Edam is overigens opvallend omdat we die nergens anders in de 
regio van de latere classis Edam tegenkomen. Mogelijk koos men hiervoor naar 
Amsterdams voorbeeld.189 Edam is een van de weinige plaatsen waar men nog tot zeker 
1640 aan deze functie bleef vasthouden.190 Uit de kerkenraadsacta blijkt voorts dat 
Welmoet in 1596 toestemming kreeg om in verband met haar hoge leeftijd, af te treden 
als diacones.191 Zij zal waarschijnlijk direct na de overgang in 1572 haar functie hervat 
hebben. 
 
Edam kende dus een vrij grote, behoorlijk goed georganiseerde en zelfbewuste 
gereformeerde gemeente, die er weliswaar niet in slaagde concessies los te weken van 
de katholieke overheid, maar die wel een eigen invulling aan het godsdienstig leven 
wist te geven, met een goede armenzorg, diensten buiten en waarschijnlijk 
conventikelen binnen de stad, doopbedieningen en begrafenissen op de eigen manier, 
terwijl ook in minstens één geval de katholieke huwelijkssluiting van de hand werd 
gewezen.192 Mogelijk beschikte men ook over een eigen predikant, de ex-pastoor van 
Sybekarspel wordt in dit verband genoemd door een getuige uit Middelie; maar in ieder 
geval is Edam geregeld bezocht door rondreizende predikanten die voor kortere of 
langere tijd in Edam verbleven, zoals ene Gorttert uit Emden.193 

                                                                                                                                               
Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, pp. 40-41; over Alkmaar, zie ook Van Vloten, ‘Noord-Holland in 
het geuzenjaar’, pp. 303-318. 
186 Raad van Beroerten, pp. 253-254, verhoor van Dierick Heyndricx, dijkgraaf van de Zeevang, schout 
van Edam. 
187 Raad van Beroerten, p. 246, verhoor van Jonge Jan Claesz, oud-burgemeester in Edam in 1566 en 
burgemeester in 1568, p. 251, verhoor van Dierick Heyndricx, dijkgraaf van de Zeevang en schout van 
Edam. 
188 Raad van Beroerten, p. 272, verhoor van Pieter Pietersz pater van het Maria Magdalena Convent te 
Edam. 
189 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, p. 59. 
190 Kerkenraadsnotulen Edam, diverse vermeldingen vanaf 18.1.1596 tot en met 15.5.1639. 
191 Kerkenraadsnotulen Edam, 18.1.1596, 15.4.1596. Over deze Edamse diaconessen: zie: Geudeke, 
‘Mannenbastion of vrouwenbolwerk?’, pp. 67-69, 81-85. 
192 Raad van Beroerten, p. 257, verhoor van Meynardus Johannesz, pastoor te Edam 
193 Raad van Beroerten, p. 303, verhoor van Gerardus Christiani, pastoor te Middelie; ook aangehaald 
door Vis, Jan Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, p.54. Dit zou Evert Gorter uit Hoorn kunnen zijn, 
Vis, Woltjer, ‘De predikanten in Holland in 1566’, p. 40. 
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Tegenover deze gereformeerde gemeente stond een overwegend katholieke overheid, 
alleen de gemeentesecretaris194 koos voor de nieuwe religie; en een bevolking die voor 
driekwart uit trouwe katholieken zou bestaan. Katholieken die zich meer dan eens 
verzet hebben het opkomend calvinisme in hun stad. Enkele voorbeelden zijn al 
genoemd: de bescherming van het kerkgebouw, de verhindering van ten minste één 
doopbediening en verstoringen van gereformeerde diensten toen deze dicht bij de 
stadspoorten werden georganiseerd. 
Dat de tegenstellingen scherp waren, blijkt ook uit vernielingen, weliswaar door 
dronken gezellen, op het kerkhof, 195 uit de minachting van het Heilig Sacrament door 
enkele gereformeerden, gevolgd door een woordenwisseling met de pastoor196 en uit 
berichten dat de beide groepen diverse malen bijna met elkaar op de vuist gingen. 
Zo wordt met nadruk vermeld dat de gereformeerde aanhangers hun voorgangers zonder 
'eenighe extraordinaris wapen' en in hun 'gewoenlicke habiten' plachten te begeleiden,197 
maar de al vaker genoemde Claes Gerritsz Gael heeft zich minstens één maal met zijn 
'wachttabbaert' aan ter predikatie begeven,198 terwijl over Jan Claesz Sloot wordt verteld 
dat hij de predikant begeleidde en beschermde toen het gerucht ging dat burgers 'den 
predicant metten zijnen wilden verjaeghen ende verdrijven'.199 Bijna mis ging het op 15 
december, de dag waarop in Amsterdam de eerste gereformeerde Avondmaalsviering 
plaatsvond. Schout, schepenen en burgemeesters verzochten aan de gereformeerde 
leidslieden hun bijeenkomsten te staken, wat hen op een botte afwijzing kwam te staan: 
alleen als pastoor Meynardus Johannesz zijn diensten staakt, zal men dat van 
gereformeerde zijde ook doen. Daarop hebben nog diezelfde dag 'eenighe goede ende 
catholycke burgers (..) een clocken (..) geroert ende doen slaen' en uitgeroepen 'dat 
diegeenen (die de) (..) placcaten ende die catholycque religie voor wilden staen, hen op 
zeeckere plaetse soude vergaederen'.200 
Of het echt tot een treffen gekomen is, melden de bronnen niet, maar het beeld is 
duidelijk: de groepen stonden tegenover elkaar en de spanningen waren af en toe te 
snijden, maar desondanks lieten de gereformeerden zich niet afschrikken. 
Waarschijnlijk voelden zij zich gesterkt door de ontwikkelingen in Amsterdam, Hoorn, 
Alkmaar, Enkhuizen en verder weg in Antwerpen, plaatsen waar men dankzij de handel 
en waarschijnlijk ook via de rondreizende predikanten contacten mee onderhield. 
 

De gereformeerde leer uitgedragen in Purmerend 

De Edamse gereformeerden waren, met wisselend succes, ook buiten de eigen 
woonplaats actief bij de verbreiding van de nieuwe leer. Zo werd in Purmerend in de 
'eerste aanhef vande oproerten' op de markt gepreekt door Jan Davidsz, voormalig 

                                                 
194 Mr. Jan Claesz van Poelgeest; Raad van Beroerten, p. 254, verhoor van Dierick Heyndricx, dijkgraaf 
van de Zeevang en schout van Edam.  
195 Raad van Beroerten, p. 245, verhoor van IJsbrant Maertensz, oud-burgemeester te Edam in 1567 en 
burgemeester in 1568; p. 246, verhoor van Jonge Jan Claesz oud-burgemeester te Edam in 1566 en 
burgemeester in 1568. 
196 Raad van Beroerten, p. 254, verhoor van Dierick Heyndricx, dijkgraaf van de Zeevang en schout van 
Edam. 
197 idem. 
198 Raad van Beroerten, p. 262, verhoor van Jeroen Claesz, oud-burgemeester te Edam in 1567, 
vroedschaplid in 1568. 
199 Raad van Beroerten, p. 268, verhoor van Jan Pietersz Aris Jan, poorter en kerkmeester. 
200 Raad van Beroerten, pp. 252-253, verhoor van Dierick Heyndricx, dijkgraaf van de Zeevang en schout 
van Edam. 
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pastoor van Zuiderwoude en Ilpendam; in het bijzijn van velen 'wesende de selve al 
meest Amsterdammers ende Edammers'. Deze openlijke bijeenkomst werd gevolgd 
door een drietal diensten in de grote kerk, alvorens de lokale overheid een en ander 
durfde verbieden. Predikant en aanhang weken daarop uit naar het nabijgelegen gehucht 
Nek, waar de diensten werden voortgezet in een reeds lang verlaten kapelletje.201  
Noch hier noch in de grote kerk werden beelden geschonden. De gereformeerde 
aanhang ter plaatse was ook maar beperkt in omvang: de tegenstanders wisten slechts 
zeven namen te noemen. Desondanks werd wel enige graad van organisatie bereikt en 
verwierf men in de wintermaanden zelfs permissie om af en toe in een school in 
Purmerend zelf diensten te mogen houden.202 
Ook zouden er collecten voor de armen gehouden zijn, zijn er ten minste drie kinderen 
gedoopt en heeft men 'opte nyeuwe maniere met sanck van duytsche psalm' begraven 
ene Jan Pietersz, zonder consent van zijn nagelaten weduwe; een kind, een oudere 
vrouw en een 'oude maecht', die de pastoor niet in gewijde grond wilde laten begraven 
aangezien zij 'zonder sacrament gestorven was, welcke nochtans nyet yegenstaende zy 
(..) inder kercke bij eenighe guesen' begraven werd, aldus het relaas van pastoor Petrus 
Heyndrici Vaessen.203De gereformeerden kregen of namen hier dus wat meer ruimte dan 
in Edam en begroeven hun doden gewoon in de kerk. Interessant in dit verband is de 
vraag wat hen hierbij ten diepste motiveerde: de gereformeerde wijze van begraven, of 
toch vooral het begraven van hun dierbaren in gewijde grond, ondanks tegenwerking 
van de pastoor. 
Als predikanten waren in Purmerend, naast de al genoemde Jan Davidsz, actief 
Harmannus 'eenen verloopen monnick ordens H. Augusti' en Gerrit Zwiers, eveneens 
een voormalige monnik die te Nek met een ex-begijntje getrouwd zou zijn. Niet bekend 
is of ook anderen te Purmerend actief geweest zijn, maar er is in ieder geval regelmatig 
gepreekt tot ongeveer april/mei 1567, toen ook hier de prediking gestaakt werd.204  
 

Vanuit Edam naar Middelie 

Minder succesvol waren de pogingen om vanuit Edam, ditmaal in samenwerking met 
geloofsgenoten uit Hoorn, in het naburige Middelie de gereformeerde prediking op gang 
te brengen. De plaatselijke pastoor, Gerardus Christiani, was ten tijde van het oproer al 
meer dan een jaar absent, als reactie op het weinig devote gedrag van zijn 
gemeenteleden die zich 'zoe rebellich ende hartnackich aen stelden'. Toen op een 
zondag ook zijn plaatsvervanger afwezig was, verschenen wel '300 personen zo van 
Hoorn als van Edam' te Middelie, ontfutselden de sleutel van de kerk van pastoors 
dienstmeid en lieten 'zeecker vreemde predicant', genaamd Gorttert, woonachtig te 
Hoorn, 'wesende een gortmaecker van ambacht' tot tweemaal toe voorgaan in de kerk. 
De klokken werden daarbij gewoon geluid. Het bleef door ingrijpen van de 

                                                 
201 Raad van Beroerten, p. 280, verhoor van Heyndrick Pietersz, vroedschap te Purmerend in 1567, 
burgemeester in 1568; p. 282, verhoor van Pieter Maertensz, vroedschap en burgemeester te Purmerend; 
p. 284, verhoor van Petrus Heyndrici Vaessen, pastoor te Purmerend; p. 286, verhoor van Claes Pietersz 
Maerts, oud-burgemeester te Purmerend in 1566, vroedschaplid in 1568; p. 287, verhoor van Pieter 
Jacobsz Croon, oud-burgemeester te Purmerend in 1566, vroedschaplid in 1568. 
202 Raad van Beroerten, p. 284: verhoor van Petrus Heyndrici Vaessen, pastoor te Purmerend. 
203 Idem. 
204 Idem; Jan Davidsz zou Jan Davidsz Koppinga of Copinus kunnen zijn, en Hermannus, Hermannus of 
Hermes Bakkereel. Predikanten die door bemiddeling van Cooltuyn vanuit Oost-Friesland naar Holland 
waren gekomen. Rogge, ‘Jan Arentszoon’, p. 111; Vis, Cornelis Cooltuyn, p. 70. 
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kerkmeesters bij deze beide diensten en ook hier bleven alle beelden en ornamenten in 
tact.205 
De verhoorden wisten slechts twee namen te noemen van plaatsgenoten die mogelijk 
uitgeweken zouden zijn omwille van de religie, gecombineerd met hun gewone werk als 
zeevarende. De respons voor 'die gueserie ofte calvinus leeringhe' was derhalve beperkt, 
maar daarentegen zou, volgens de klagerige pastoor, 'wel die meeste helfte vande 
gemeynte met heresie van menno geinfecteert' zijn,206 wat waarschijnlijk de verklaring 
vormt voor de geringe respons op de Edamse pogingen om hier een gereformeerde 
gemeente op te richten, terwijl de onvrede over de katholieke leiding ter plaatse toch 
groot geweest moet zijn. 
 

Van Edam naar Ransdorp en Holysloot 

Mogelijk eveneens vanuit Edam ‘geïnfecteerd’ was pastoor Lambert Garbrantsz 
Valckenaer, die ten tijde van de 'oproerten' de parochie van Ransdorp bediende en 
'begonnen zoude hebben het blat omme te slaen ende op calvinus maniere te prediken'. 
Dit werd hem niet in dank afgenomen door schout en kerkmeesters die hem de toegang 
tot de kerk ontzegden. Lambert wist zijn prediking nog enige tijd voort te zetten in een 
woonhuis vlakbij de kerk, maar moest uiteindelijk toch een veilig heenkomen zoeken in 
Emden. De ondervraagden wisten geen verklaring te geven voor het gedrag van hun 
pastoor die maar weinig parochianen voor zijn nieuwe visie wist te winnen, gezien het 
feit dat ten tijde van de verhoren, verder niemand het dorp omwille van de religie had 
verlaten.207 
Valckenaer koos dus openlijk voor de gereformeerde leer, wellicht geïnspireerd door de 
ontwikkelingen elders, waarbij de gedachten enerzijds gaan naar Emden, zijn 
vluchtbestemming en anderzijds naar het nabij gelegen Amsterdam of naar Edam, 
omdat wij hem daar in oktober 1583 als predikant tegenkomen. Die carrière was 
overigens slechts van korte duur: in november 1584 werd hij ontslagen om vervolgens 
te Wormer/ Jisp beroepen te worden, waarna opnieuw ontslag volgde in 1585.208 In de 
jaren 1590-1594 werd hij financieel (mede) ondersteund door de Edamse diaconie.209 Of 
hij een groot prediker was weten we niet, wel weten we dat het niet-celibataire leven 
hem zwaar viel: in de acta van de Particuliere Synode van Noord-Holland lezen we hoe 
in 1589 werd voorgesteld hem weer tot het ambt toe te laten, nu hij vijf jaar boete had 
gedaan in verband met grof overspel.210 

                                                 
205 Raad van Beroerten, pp. 303-304, verhoor van Gerardus Christiani, pastoor te Middelie; p. 304, 
verhoor van Jan Pauwelsz, inwoner van Middelie; p. 305-306, verhoor van Pieter Lambertsz, inwoner van 
Middelie en kerkmeester; pp. 306-307, verhoor Pieter Jansz Coster te Middelie. 
206 Raad van Beroerten, p. 304, verhoor van Gerardus Christiani, pastoor te Middelie. 
207 Raad van Beroerten, p. 307, verhoor van Jan van Rosendael, pastoor te Ransdorp sinds 1567; p. 308, 
verhoor van Moen Jansz, schout te Ransdorp en Holysloot; p. 309: verhoor van Jacob Heymesz en Claes 
Dircx, beide schepen te Ransdorp en Holysloot. 
208 Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
209 Uitgaafboek diaconie Edam, 1590-1594. 
210 Acta van de Noord-Hollandse synode, 30.5.1589. De Staten van Holland lieten weten tegen het 
toelaten van overspeligen in een openbaar ambt te zijn, waarop de synode nuchter vaststelde dat er dan 
heel wat meer predikanten van de kansel geweerd zouden moeten worden. De zaak werd naar de classes 
terugverwezen en Valckenaer kreeg enige financiële steun toegezegd vanuit de synode. Op de 
vergadering van 25.6.1590 kwam de zaak opnieuw aan de orde en staakten de stemmen. De financiële 
ondersteuning werd verlengd. Uiteindelijk werd hij in 1591 weer tot de dienst toegelaten, mits buiten 
Holland, met daarbij de vaststelling dat hij steeds gezond in de leer is geweest. Acta 2.7.1591. Zijn 
misstap heeft nog lang nageklonken in gereformeerde kring: zie Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 
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Keren we terug naar Ransdorp en Holysloot. Noch in het ene, noch in het andere dorp 
zijn in 1566-1567 beelden gebroken of pogingen daartoe aangewend, maar uit voorzorg 
had men niettemin de kerkjuwelen en beelden tijdig weggeborgen 'omme alsoe te voor 
comen die insolentie bij eenighe vreempde luyden zouden hebben moghen aengerecht 
werden'.211 Verder meldden de getuigen dat in Holysloot nooit enige 'vreemde 
predicatien' hadden plaatsgevonden. Te Ransdorp was nog wel twee maal gepreekt door 
'vreempde luyden, deene wesende een zwingliaen doende zijn sermoen opt lant onder 
den blauwen hemel ende dander wesende een mennoniste die predickte op zeeckere 
leedighe werffve'. Schout en schepenen wisten daarbij aan te geven dat in beide 
gevallen de predikers uit zichzelf naar Ransdorp gekomen waren en dus 'nyet 
aengehaelt (..) bijden luyden vande voors. dorpen'. Het kan zijn dat de zij hun 
dorpsgenoten de hand boven het hoofd wilden houden, maar logischer lijkt het te 
veronderstellen dat de beide plaatsen zelf geen gereformeerde kern omvatten en dat van 
buitenaf gepoogd is hier verandering in aan te brengen.212  
Aan doopsgezinde zijde lag dit iets anders. Ransdorp telde verschillenden 'die mennoos 
leeringhe aenhangen de welcke hem nochtans al stilhouden' zodat de pastoor niet weet 
of ze 'eenighe heymelicke ofte onbehoorlicke vergaderinghe maecken'. Dat hij deze 
aanvulling geeft, wijst erop dat zij dit eerder wel gedaan hebben en er op dit punt dus 
reden tot zorg was.213 Dit komt overeen met gegevens uit andere bronnen. Zo verklaarde 
Clara Jansdr bij haar verhoor te Amsterdam in 1575, dat zij 12 of 13 jaar tevoren in 
Ransdorp gedoopt was, door Dirck Philips uit 'Oestland', die zij tevoren nog nooit 
gezien had.214 Ook Lenaert Bouwens was tussen 1563 en 1565 in Ransdorp actief en 
heeft daar 36 of mogelijk zelfs 82 personen gedoopt.215 Wat overigens niet wil zeggen 
dat al deze personen ook daadwerkelijk in Ransdorp zelf woonden. Het is goed 
mogelijk dat ook geïnteresseerden van elders, bijvoorbeeld uit Amsterdam op deze 
bijeenkomsten afkwamen om zich te laten dopen.  
Maar het lijkt terecht te constateren dat Ransdorp een doopsgezinde gemeente omvatte, 
waarschijnlijk behorend tot de Vlaamse richting, aangezien Bouwens na zijn breuk met 
Dirck Philips in 1567, deze gemeente niet opnieuw aangedaan heeft.216 Een gemeente 
waarvan de leden zich in 1568 stilhielden, maar waar we kort daarna alweer van horen 
als in 1569 Thijs Juriaensz, vermaner van Ransdorp, in Muiden wordt geëxecuteerd, na 
een jaar tevoren gearresteerd te zijn in die zelfde plaats.217  

                                                                                                                                               
pp. 78-79. Niet bekend is wat Valckenaer tussen 1567 en 1583 heeft gedaan. 
211 Raad van Beroerten, p. 308, verhoor van Moen Jansz, schout te Ransdorp en Holysloot. 
212 Raad van Beroerten, pp. 308-309, verhoor van Moen Jansz, schout te Ransdorp en Holysloot; pp. 309-
310, verhoor van Jacob Heymesz en Claes Dircx, beide schepen te Ransdorp en Holysloot. In dit laatste 
verhoor is sprake van ‘zekere vreemde calvinisten’ in plaats van de ‘zwingliaen’ waar de schout over 
spreekt. 
213 Raad van Beroerten, p. 307, verhoor van Jan van Rosendaal, pastoor te Ransdorp sinds 1567. De drie 
andere getuigen maken zich eveneens bezorgd over het feit dat diverse dorpsgenoten ‘menno oft zijn 
leeringe toegedaen zijn’. Raad van Beroerten, pp. 309-310 
214  Mellink, Documenta Anabaptistica, dl II, nr. 301. 
215 Vos, ‘De Dooplijst van Leenaert Bouwens’, pp. 64-71. Het zou gaan om 82 dopelingen te Ransdorp of 
om 36 dopelingen te Ransdorp en 46 te Weesp. Dit is uit de dooplijst niet duidelijk op te maken. 
216 Hofman vermeldt in zijn studie over de doopsgezinden in Waterland, dat Ransdorp in de 17e eeuw een 
Vlaamse gemeente omvatte, die in 1649 vacant was en vermoedelijk al in de 16e eeuw bestond. Dit komt 
overeen met bovenstaande, door Hofman niet verwerkte gegevens. Hofman, Doopsgezinden in 
Waterland, p. 20; Voor de twist, over de gestrengheid van tucht en banpraktijk, tussen Bouwensz en 
Philipsz en de daaruit volgende scheuring tussen de Friese en Vlaamse doopsgezinde richtingen, zie 
bijvoorbeeld Ten Doornkaat Koolman, Dirk Philips, pp. 131-156 en Zijlstra, Om de ware gemeente en de 
oude gronden, pp. 286-298. 
217 Mellink, Documenta Anabaptistica, dl II, nr. 273, pp. 292-293: Clement Hendricx maakt melding van 
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In Ransdorp zien we dus een soortgelijk patroon als in Middelie: gereformeerden van 
elders, wellicht Edam, probeerden de calvinistische leer te planten, in dit geval via een 
hagenpreek en de lokale pastoor, maar boekten daarbij weinig succes omdat de doperse 
concurrentie ter plaatse te sterk was. 
 

Gereformeerden in Ilpendam, Purmerland, Zuiderwoude en Uitdam 

Niet alleen Edam omvatte een gereformeerde gemeente, waarvan de leden ook buiten de 
eigen stadsgrenzen actief was om de nieuwe leer te verbreiden, ook Ilpendam en 
Zuiderwoude kenden zo’n actieve kern, zij het dat deze veel kleiner en minder goed 
georganiseerd waren dan die van Edam, zodat hier nog niet van echte gemeenten 
gesproken kan worden. 
Allereerst Ilpendam. Anders dan in Ransdorp wisten de hervormingsgezinde pastoors 
hier wel een gedeelte van hun gemeenteleden warm te krijgen voor de nieuwe leer. Jan 
Davidsz, voormalig pastoor van Zuiderwoude en van Ilpendam, kwamen we al tegen op 
het marktplein van Purmerend. Van hem werd verteld dat hij vijf à zes jaren tevoren 
naar Emden was gevlucht218, zodat hij Ilpendam rond 1560 verlaten zal hebben en die 
gemeente dus al eind jaren ‘50 in contact gebracht had met hervormingsgezinde 
geloofsopvattingen.  
Zijn opvolger Jan IJsbrantsz van Nichtevecht stond in diezelfde hervormingsgezinde 
traditie, want over hem wordt gezegd dat hij 'ipso visitatius marie 1566' in de kerk 'heeft 
begonnen het blat omme te keeren ende calvinus leeringe aenrechten, verworpende alle 
oude ordonnantie der heyliger kercken'. Als getuige pastoor Gerhardus Royer hier 
inderdaad de juiste datering heeft gegeven, zou dat betekenen dat Jan IJsbrantsz al op 2 
juli 1566 openlijk koos voor de nieuwe leer. Dit lijkt echter wat al te vroeg als we 
bedenken dat de eerste hagenpreek in Holland op 14 juli gehouden werd. Spoedig na 
zijn keuze voor de gereformeerde leer werd Van Nichtevecht de toegang tot de kerk 
ontzegd, maar dat belette hem niet zijn prediking ter plaatse nog een tijd voort te zetten, 
eerst op het kerkhof, later in een woonhuis.219 
Als de informatie van Driessen correct is, zou de opvolger van Jan IJsbrantsz, pastoor 
Gerardus Royer, rond 1569 naar ter Winkel vertrokken zijn en daarmee dezelfde zijn als 
Gerrit Jansz Royer, welke op 31 maart 1573 op de Synode van Alkmaar verscheen met 
het verzoek toegelaten te worden tot de predikdienst.220 Ook deze pastoor koos dus voor 
de gereformeerde leer, ondanks zijn klachten geuit tegenover de Raad van Beroerten in 
1568 over het slappe optreden van de kastelein van Purmerend. Hierdoor bleef het voor 
de gereformeerden in Ilpendam mogelijk om Jan van Nichtevecht, na zijn vlucht uit het 
dorp in het geheim te ontmoeten en te onder steunen. Pastoor Royer beklaagde zich er 
tevens over dat in 1568 nog altijd diverse aanhangers van de nieuwe leer weigerden om 
hun kind door hem te laten dopen, terwijl zij daarbij nog 'dagelicx groote schandalen 

                                                                                                                                               
de executie van Thijs Juriaensz in Muiden, in 1569 via de vuurdood. Thijs Juriaensz is ook opgenomen in 
de martelaarsspiegel van Van Braght, Het bloedig tooneel, dl II, pp. 480-489, inclusief de brieven die 
Juriaensz vanuit de gevangenis schreef, onder meer aan geloofsgenoten in Edam, pp. 485-489. 
218 Raad van Beroerten, p. 280, verhoor van Dierick Jacobsz, vroedschaplid en burgemeester te 
Purmerend; p. 284, verhoor van Petrus Heyndrici Vaessen, pastoor te Purmerend. 
219 Raad van Beroerten, pp. 312-313, verhoor van Gerhardus Royer, pastoor te Ilpendam, sinds eind 1566. 
220 Driessen, ‘Waterland III. Het ambacht Purmerland’, pp. 175-176; Acta van de Noord-Hollandse 
synode, 31.3.1573. Royer was slechts één jaar predikant in ter Winkel: in 1574 werd hij ontslagen. Van 
Lieburg, Repertorium, dl. I. 
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selicheyt ende schamperheyt bedreven (als hij) langes den dorpe gaet metten heylighen 
sacramente'.221 
De kritiek van Jan van Nichtevecht op de katholieke instellingen en zijn keuze voor het 
calvinisme sloten blijkbaar goed aan bij de gevoelens van in ieder geval een deel van 
zijn parochianen, zodat te Ilpendam wel een gereformeerde kern ontstond, waar dat te 
Ransdorp niet gebeurde. Een belangrijk verschil tussen deze beide dorpen is dat er in 
Ilpendam volgens de pastoor geen doopsgezinden te vinden waren.222 
 
Purmerland behoorde net als Ilpendam tot de heerlijkheid Purmerend en viel doordoor 
eveneens onder de jurisdictie van de kastelein van Purmerend. Net als zijn collega 
klaagde Embertus Theodorici, pastoor van Purmerland sinds 1567, over het weinig 
doortastende optreden van de kastelein waardoor in 1568 nog steeds 'bij nacht ende 
ontijden aldaer int heymelick dagelicx gepredickt wert zoe bijden calvinisten als 
mennonisten alsoe een yegelick aldaer vrijelick compt woenen met wat seckten hij oick 
besmet es'.  
De gereformeerde leer was vanuit Ilpendam naar Purmerland gebracht door Jan van 
Nichtevecht, terwijl ook ene heer Pauwels in privé-huizen preekte. De vrijheid voor de 
gereformeerden ging hier zo ver dat in 1568 enkele aanhangers de nieuwe leer nog 
steeds openlijk beleden, onder wie burgemeester Jan Dircx alias Roothooft.223 
Katholiek Purmerland had niet alleen te lijden onder de opkomst van de gereformeerde 
en doopsgezinde stromingen ter plaatse, maar ook onder de plundering van de kerk door 
de voortvluchtige troepen van Hendrick van Brederode, heer van Vianen, in het voorjaar 
van 1567.224 Een catastrofe die men in Purmerend had weten af te wenden door 
eensgezind optreden van burgerij, overheid en schutterij.225 In Purmerland lukte dit dus 
niet. Was de bevolking hier te verdeeld om de katholieke kerk te kunnen beschermen? 
 
De derde plaats waar Jan IJsbrantsz optrad als predikant is Zuiderwoude, ook al 
genoemd als één van de parochies waar Jan Davidsz aan verbonden was geweest.226 
Zuiderwoude kende een kleine maar zeer actieve kern van in ieder geval zes mannen die 
omwille van hun geloof in 1568 voor langere of kortere tijd de wijk moesten nemen. 
Eén van hen, Jacob Sem, een schipper, had al in 1564 contacten met de gereformeerden 
in Emden. Van hem wordt verteld dat hij zijn hoogzwangere vrouw meenam naar 
Emden om het kind speciaal daar geboren te laten worden, zodat het daar gedoopt zou 
kunnen worden.227 Zijn tweede kind werd in de zomer van 1567, door ingrijpen van zijn 
zwager, de kerkmeester Floris Claesz, door de pastoor gedoopt, wat de 
familieverhoudingen ongetwijfeld niet ten goede gekomen zal zijn.228 

                                                 
221 Raad van Beroerten, pp. 312-313, verhoor van Gerhardus Royer, pastoor te Ilpendam, sinds eind 1566; 
ook aangehaald door Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 60-61, als voorbeeld van het 
feit dat ondanks de harde repressie in 1567-68, de orde niet geheel terug keerde in het Noorderkwartier, 
mogelijk doordat de geïsoleerde ligging van het land effectief optreden van justitie ook nu onmogelijk 
maakte.  
222 Raad van Beroerten, pp. 312-313, verhoor van Gerhardus Royer, pastoor te Ilpendam, sinds eind 1566. 
223 Raad van Beroerten, pp. 313-314, verhoor van Embertus Theodorici, pastoor te Purmerland sinds 
1567. 
224 Idem. 
225 Raad van Beroerten, p. 280, verhoor van Dierick Jacobsz, vroedschaplid en burgemeester te 
Purmerend; p. 281, verhoor van Pieter Maertensz, vroedschaplid en burgemeester te Purmerend. 
226 Raad van Beroerten, p. 293, verhoor van Johannes Johannisz, pastoor te Zuiderwoude. 
227 Raad van Beroerten, pp. 298-299, verhoor van Frans Fransz, schout te Zuiderwoude en Uitdam. 
228 Raad van Beroerten, p. 295, verhoor van Floris Claesz, oud-kerkmeester te Zuiderwoude. 
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Men had vanuit Zuiderwoude niet alleen contact met Emden, maar ook met de 
gemeente in Amsterdam, met name met Jan Arentsz.. Zo liet Jan Willemsz zich in de 
Amsterdamse Minderbroederskerk door Arentsz in het huwelijk bevestigen; voorts werd 
een poging ondernomen om Arentsz naar Zuiderwoude te halen in verband met de doop 
van het kind van Claes Jansz Melis. Dit laatste mislukte omdat diens vrouw het kind 
inmiddels door de pastoor had laten dopen.229 
De drie meest actieve leden, de broers Pieter en Willem Jansz Groetes en de zoon van 
Willem, de al genoemde Jan Willemsz, hadden het hooihuis van Pieter, gelegen naast de 
kerk, ingericht als predikhuis. Tevens werd er soms gepreekt op de werf van Willem. 
Telkens wanneer er een predikant bereid gevonden was om naar Zuiderwoude te komen 
om daar een dienst te leiden, trokken deze mannen erop uit om dit in het eigen dorp en 
de omringende plaatsen aan te kondigen en de bevolking te manen toch vooral te komen 
luisteren. Jan Willemsz ging hierbij in zijn ijver zelfs zover dat hij ook Johannes 
Johannesz, de pastoor van Zuiderwoude tot twee of drie maal hiertoe vermaande. 
Uiteindelijk heeft Willem Bogaert, de baljuw van Monnickendam, de broers Pieter en 
Willem het 'buyrschap' van Zuiderwoude ontzegd, waarop beiden naar Ilpendam 
vertrokken. Hun huizen werden door hun kinderen echter gewoon aangehouden, zodat 
zij ook in 1568 nog regelmatig ter plaatse werden gesignaleerd.230 
De organisatiegraad van de gereformeerde kern te Zuiderwoude bleef vrij gering. Er 
was geen consistorie, geen eigen armenzorg, er werd niet gecollecteerd, en er werd ter 
plaatse ook niet gedoopt of gehuwd in eigen kring. Men was afhankelijk van de komst 
van predikanten van elders die per schip gehaald werden, zoals de al genoemde Jan 
IJsbrantsz en 'eenighe andere vreempde luyden' uit Friesland.231 
 
Uitdam, gelegen op een uur gaans van Zuiderwoude, viel kerkelijk deels onder 
Ransdorp en deels onder Zuiderwoude en beschikte niet over een eigen kerkgebouw. 
Wel stond er een kapelletje bediend door een zekere heer Gijsbrecht. Volgens diverse 
getuigen aanvankelijk goed katholiek, maar aangezet door lieden vanuit Zuiderwoude 
begon hij 'het blat omme te slaen, nyet willende missen ende andere gewoenlicke 
diensten doen', wat hem door de kerkmeesters niet in dank werd afgenomen. Het zal 
ook geen groot succes geweest zijn, gezien de aantekening van burgemeester Pieter 
Aertsz Bruyn van Uitdam dat Gijsbrecht wel heeft 'gepoocht die nyeuwe maniere van 
predicken te volgen', maar 'dat tzelve qualicken met hem lucken wilde alsoo hij een 
slecht ongeleert man was'. Na door de kerkmeesters uit de dienst ontslagen te zijn, 
vertrok Gijsbrecht naar Friesland, waar hij in het huwelijk trad en zijn verdere dagen 
sleet als schoenmaker.232 
 

De gereformeerde leer vanuit Zuiderwoude verbreid te Monnickendam 

Deze poging om vanuit Zuiderwoude de gereformeerde predikatiën ook in Uitdam te 
stimuleren was dus geen groot succes. Beter verliep het in Zuiderwoude zelf, 
waarschijnlijk dankzij het feit dat hier geen doopsgezinden te vinden waren, en in 

                                                 
229 Raad van Beroerten, pp. 293-194, verhoor van Johannes Johannisz, pastoor te Zuiderwoude. 
230 Raad van Beroerten, pp. 293-194, verhoor van Johannes Johannisz, pastoor te Zuiderwoude; p. 298, 
verhoor van Frans Fransz, schout te Zuiderwoude en Uitdam. 
231 Raad van Beroerten, p. 293, verhoor van Johannes Johannisz, pastoor te Zuiderwoude. 
232 Raad van Beroerten, p. 299, verhoor van Frans Fransz, schout te Zuiderwoude en Uitdam; pp. 299-
300, verhoor van Pieter Aertsz Bruyn, burgemeester te Uitdam; pp. 300-301, verhoor van Symon 
Symonsz Uitdam, kerkmeester te Zuiderwoude. 
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Monnickendam. Volgens Mr. Albert Willemsz, chirurgijn te Zuiderwoude, waren het 
namelijk de leden van de familie Groetes die te Monnickendam de 'gueserie ende 
vreemdicheyt' hebben ingebracht.233 Of dit inderdaad het geval was, laat zich moeilijk 
bewijzen, maar ongetwijfeld zullen de broers ook Monnickendam aangedaan hebben bij 
hun tochten langs naburige plaatsen om aan te kondigen dat er weer een dienst in 
Zuiderwoude gehouden zou worden. 
De Monnickendamse bevolking kon vanaf eind augustus ook dichter bij huis terecht. 
Volgens de verhoren startten toen de predikatiën op de kloosterdijk, tussen het klooster 
Galilea minor en Monnickendam om gaandeweg steeds dichter bij de stadspoorten 
georganiseerd te worden. Graag hadden de aanhangers hun nieuwe leer binnen de stad, 
in de grote kerk laten verkondigen, maar dat stonden de burgemeesters toch niet toe.234 
De gereformeerde gemeente te Monnickendam was duidelijk kleiner dan die te Edam, 
maar wist toch een behoorlijke graad van organisatie te bereiken. Vlak onder de 
stadsmuren werd een soort tent van zeildoek gebouwd, waar dagelijks en 'somtijts twee 
ofte driemael op een dach'235 gepredikt werd vanaf een speciaal daartoe getimmerde 
preekstoel. De toehoorders zaten op banken en zongen psalmen uit 'duystsche 
psalmboucken' die door Bart Kistenmaker te koop werden aangeboden. Deze Bart of 
Bartholomeus, pas sinds drie jaar in Monnickendam woonachtig, werd in de verhoren 
als een der vurigste aanhangers geduid. Van hem wordt ook verteld dat hij diverse 
malen contact gezocht zou hebben met Hendrick van Brederode.236  
Een andere overtuigde aanhanger, evenmin van Monnickendamse afkomst, was Mr. 
Claes van Naerden, schoolmeester te Monnickendam die 'al voor date vande oproerten 
op zekere kersnacht inde kercke verthoont heeft zeeckere boucxken inhoudende 
diversche schandaleuse propoosten jegens die geestelickheyt' en die ten tijde van de 
troebelen 'op straete somtijts plach te staen disputeren'.237 De andere tien met naam ge-
noemde en in 1568 deels voortvluchtige aanhangers van de nieuwe leer waren wel allen 
Monnickendamse burgers en in twee gevallen zelfs burgemeester. Zij zorgden ervoor 
dat de predikanten werden ingehaald, verzorgd en naar de predikplaats begeleid. Een 
van die predikanten, een naamloze ex-priester uit Friesland bleef zelfs een maand lang 
logeren bij een van hen.238 Andere genoemde voorgangers waren Hermannus, 
waarschijnlijk dezelfde die in Purmerend actief was, en ene Reyners, predikant uit 
Friesland.239 
Voor zover de getuigen wisten, zou er nooit in het openbaar binnen de stad gepreekt 
zijn, maar kapelaan Jan Hendricksz van Naerden sloot niet uit dat dit soms wel 
heimelijk 's nachts gebeurd kon zijn.240 Ook wordt verhaald van vergaderingen, in het 
bijzijn van een predikant ten huize van een van de aanhangers.241 Dit zouden dus 
conventikelen of consistorievergaderingen geweest kunnen zijn. 

                                                 
233 Raad van Beroerten, p. 297, verhoor van mr. Albert Willemsz, chirurgijn te Zuiderwoude. 
234 Raad van Beroerten, pp. 240-241, (tweede) verhoor van broeder Franciscus Martini, pater van 
Mariëngaarde. 
235 Raad van Beroerten, p. 233, verhoor van Johannes Hendrici, kapelaan te Monnickendam; p. 242, 
verhoor van Jan van Neck, burgemeester te Monnickendam. 
236 Raad van Beroerten, p. 230, verhoor van Jan van Neck, vroedschaplid en kerkmeester te 
Monnickendam; pp. 231-232, verhoor van mr. Wilhelmus Johannesz Reerserus, pastoor te 
Monnickendam; p. 234, verhoor van Symon Cornelisz, schepen te Monnickendam. 
237 Raad van Beroerten, p. 237, verhoor van Pieter Aemsz, poorter en in 1566/67 kerkmeester. 
238 Raad van Beroerten, p. 233, verhoor van Johannes Hendrici, kapelaan te Monnickendam. 
239 Raad van Beroerten, p. 242, verhoor Willem Boogaert, baljuw van Waterland en de Zeevang. 
240 Raad van Beroerten, p. 241, (tweede) verhoor van Johannes Hendrici of Jan Heyndricx, kapelaan te 
Monnickendam. 
241 Raad van Beroerten, p. 236, verhoor van Jan Roelantsz, schout te Monnickendam. 
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Anders dan in Edam en Purmerend was er in Monnickendam geen sprake van 
armenzorg of van collecten tijdens de diensten. Ook te Monnickendam werd geen 
Avondmaal gevierd, wel heeft een van de aanhangers, burgemeester Cornelis Jacobsz 
Elmers, op 15 december de Avondmaalsviering in Amsterdam bijgewoond.242 Ten 
minste twee kinderen zijn gedoopt buiten de stadspoorten waarbij volgens getuigen de 
vaders de kinderen 'zelffs in huer handen (hielden) ter wijle zij tvoors. doopsele 
ontvingen'. Eén van beide kinderen is naderhand door de kapelaan herdoopt.243 Voorts 
werd de katholieke geestelijkheid minstens drie maal gepasseerd bij een begrafenis, 
waarbij Sem Jansz aangeduid werd als 'des guese graefmaecker'. Sem heeft ondermeer 
zijn eigen vrouw op pinkstermaandag 1567 begraven 'inde kercke sonder eenighe 
priester ofte andere ceremonyen der heyliger kercke daer toe te gebruycken'.244 We 
zitten daarmee al op 19 mei 1567 terwijl de diensten overal in de regio rond eind 
april/begin mei waren gestaakt. Sem Jansz was dan ook een zeer overtuigd aanhanger 
van de gereformeerde leer en had al eens in een dispuut met een doopsgezind 
plaatsgenoot laten weten het breken van beelden  als een goddelijke opdracht te 
beschouwen.245 Desondanks zijn ook in Monnickendam, net als overal elders in 
Waterland en Zeevang geen beelden beschadigd of kerken bestormd, anders dan door de 
voortvluchtige troepen van de heer van Brederode. 
 
 

Monnickendam vergeleken met Edam 

Naast alle overeenkomsten zijn er ook duidelijke verschillen zichtbaar in de religieuze 
ontwikkelingen te Monnickendam vergeleken met die in Edam. Allereerst was de 
gereformeerde gemeente te Monnickendam beduidend kleiner dan die te Edam en zijn 
er vanuit Monnickendam geen pogingen ondernomen om die nieuwe leer ook elders te 
verbreiden. Voorts waren de gereformeerden in Monnickendam minder zelfbewust. Zo 
stuurden zij bijvoorbeeld geen rekwesten naar de lokale overheid om bepaalde rechten 
op te eisen. Anderzijds was het verzet van overheidswege in Monnickendam zwakker 
en waren in ieder geval twee burgemeesters betrokken bij de gereformeerde activiteiten. 
Ook het verzet van katholieke zijde was hier veel minder sterk dan in Edam, zodat in 
Monnickendam de tegenstellingen minder op de spits werden gedreven. 
Een en ander laat zich vanuit drie omstandigheden verklaren. Allereerst vanuit de 
positie van de lokale clerus. De Edamse katholieke schare werd vanaf 1547 geleid door 
pastoor Meynardus Johannesz die blijkens de verhoren246 goed op de hoogte was van 
wat er speelde. Hij bleef ook in 1572 de katholieke kerk trouw en werd daarop uit de 
stad verbannen, gevolgd door een groep parochianen die Edam eveneens verlieten 
richting Amsterdam.247 Ook de 33-jarige Pieter Pietersz, pater van het St. Maria 

                                                 
242 Raad van Beroerten, p. 242, verhoor Willem Boogaert, baljuw van Waterland en de Zeevang. 
243 Raad van Beroerten, p. 231, verhoor van verhoor van broeder Franciscus Martini, pater van 
Mariëngaarde; p. 232, verhoor van Johannes Hendrici, kapelaan te Monnickendam. 
244 Raad van Beroerten, p. 233, verhoor van Johannes Hendrici, kapelaan te Monnickendam; p. 234, 
verhoor van Symon Cornelisz, schepen te Monnickendam. 
245 Raad van Beroerten, p. 235, verhoor van Symon Cornelisz, schepen te Monnickendam; ook 
aangehaald door Duke, Reformation and Revolt, p. 137. 
246 Raad van Beroerten, pp. 255-258, 274-275. 
247 Haan, ‘Pastoors der St. Nicolaas-kerk te Edam’, p. 4; Driessen, ‘Waterland VII, Edam’, pp. 159-162. 
Meynardus stierf in 1573 te Amsterdam en werd daar op 1 augustus in de Nieuwe Kerk begraven. 
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Magdalena convent komt uit de verhoren naar voren als iemand die goed geïnformeerd 
was over het lokale reilen en zeilen.248 
Hoe anders was de situatie in Monnickendam waar de zeventig jaar oude pastoor mr. 
Wilhelmus Johannesz Reerserus nauwelijks enige informatie wist te geven aangezien hij 
in verband met zijn ouderdom 'onder het volck nyet veel verkeert'.249 Een zelfde excuus 
vinden we in het verhoor van Franciscus Martini, als pater verbonden aan het stedelijke 
vrouwenklooster Mariëngaarde.250 De enige die wel op de hoogte was, was de dan 34-
jarige kapelaan Johannis Hendrici251, die zijn getuigenis in 1571 bij de landgang van de 
watergeuzen op Monnickendam met de dood zou bekopen.252 
Tegenover twee welingelichte en betrokken Edamse geestelijken stonden dus twee 
geïsoleerd levende Monnickendamse geestelijken, aangevuld met een kapelaan, 
verbonden aan het vrouwenklooster. Een tweede verschil vormde de houding van de 
lokale overheid. Waar de Edamse magistraat eenduidig koos voor het katholicisme en 
tegen concessies aan de gereformeerden253, waren hun Monnickendamse collegae 
verdeeld, gezien het feit dat twee burgemeesters voor de gereformeerde richting kozen. 
Ten slotte verschilde de kracht van de doopsgezinde gemeente van Monnickendam 
aanzienlijk van die te Edam. Hoewel er in de verhoren van de Raad van Beroerten 
weinig te lezen valt over de doopsgezinden te Monnickendam, afgezien van de 
woordenwisseling tussen gereformeerde Sem Jansz en een doopsgezinde plaatsgenoot; 
is hiervoor al aangetoond dat Monnickendam een lange doopsgezinde traditie kende. 
Dat de felle vervolgingen deze gemeente niet gebroken hebben, blijkt uit het feit dat 
Lenaert Bouwens tussen 1563 en 1565 62 volgelingen heeft gedoopt in 
Monnickendam.254 Volgens sommige studies beschikte de doopsgezinde gemeente van 
Monnickendam al in 1565 over een eigen leraar in de persoon van Pieter Willemsz 
Bogaerts.255  
De eerste berichten over doopsgezinden in Edam vinden we in diezelfde dooplijsten van 
Bouwens, die hier tussen 1563 en 1565 15 personen doopte. In de verhoren van de Raad 
van Beroerten wordt door twee getuigen gememoreerd, hoe de baljuw in 1568 gepoogd 
heeft een of meer doopsgezinden te arresteren.256 Bovendien hoorden we al hoe Thijs 

                                                 
248 Raad van Beroerten, pp. 270-273. 
249 Raad van Beroerten, pp. 231-232. 
250 Raad van Beroerten. pp. 231. 
251 Raad van Beroerten, pp. 232-233. 
252 Voor een uitgebreide beschrijving van deze landgang, zie: Van Vloten, Nederlands Opstand, dl. I, pp. 
172-173, 317-319; Appel, De slag op de Zuiderzee, pp. 13-16 en Van Nierop, Het verraad van het 
Noorderkwartier, p. 70, voor een analyse van deze gebeurtenis.  
253 Dit blijkt ook uit diverse uitgaven van de stedelijke overheid ter bescherming van de pastoor en ten 
behoeve van de katholieke kerk, in de jaren 1567-1572. Oud Archief Edam, inv. nr. 184, 
thesaurierrekeningen 1538-1572, f. 262, 323-328, 332-340.  
254 Vos, ‘De Dooplijst van Leenaert Bouwens’, pp. 64-71. 
255 Ten Doornkaat Koolman, Dirk Philips, p. 148 houdt het op 1567, het Biografisch Lexicon op 1565: 
Biografisch Lexicon, dl III, p. 45: “Pieter Willemsz Bogaert, overleden augustus 1606, doopsgezind leraar 
te Monnickendam ca. 1565. Raakte in 1567 betrokken bij de strijd tussen de Friese en Vlaamse 
doopsgezinden en koos daarin voor de Friese richting. Na de komst van Alva tijdelijk uitgeweken naar 
Emden.” Andere auteurs zijn voorzichtiger, maar komen toch wel uit op 1572 of eventueel enkele jaren 
eerder, zie bijvoorbeeld Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden, dl 1, pp. 84-85. In het 
Archief van de Doopsgezinde gemeente Amsterdam bevinden zich enkele stukken uit mei 1572, waaruit 
blijkt dat Pieter Willemsz Bogaert op verzoek van Willem van Oranje een collecte hield onder de 
doopsgezinden, ter ondersteuning van de Opstand. Inv. nrs 421, 422 en 517.  
256 Raad van Beroerten, p. 268, verhoor van Jan Pietersz Aris Jan, poorter en kerkmeester; pp. 269-270, 
verhoor van Claes Jansz Schoenmaecker, poorter en schepen. Ook In de brief van predikant Pieter 
Cornelisz aan pastor Meynardus Johannesz werd gewezen op de aanwezigheid van doopsgezinden, als 
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Juriaensz, doopsgezind leraar uit Ransdorp, in februari 1569 vanuit zijn cel een brief 
schreef aan zijn Edamse geloofsgenoten om hen te bemoedigen. Er zal dus pas vanaf ca. 
1565 een kleine doopsgezinde kern in Edam geweest zijn en niet veel eerder gezien ook 
een notitie uit 1565 van de hand van Nicolaas van Nieuwland, bisschop van Haarlem. 
Hierin wordt verhaald dat men na examinatie van onder meer de vroedvrouwen ter 
plaatse, begrepen heeft dat in Edam geen kinderen ongedoopt werden gehouden.257  
 
Samengevat kende Edam in 1566 enerzijds een katholieke kerk waarbinnen niet veel 
ruimte voor hervormingsgezinden geweest zal zijn en anderzijds een nog zwakke 
doopsgezinde traditie, zodat de religieuze onvrede hier vooral in gereformeerde richting 
gekanaliseerd werd. In Monnickendam was de positie van de katholieke gemeenschap al 
ver voor 1566 ondermijnd door de aanwezigheid van een sterke doopsgezinde 
gemeente, door de verdeeldheid van de lokale overheid en door de zwakte van de clerus 
ter plaatse. Men zal hier minder behoefte hebben gevoeld aan een religieuze 
koerswisseling in gereformeerde richting, wat in een kleinere gereformeerde gemeente 
resulteerde. Dat er toch een open oor te vinden was voor dit gereformeerde geluid naast 
dat sterke doopsgezinde, kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat deze gemeente 
hier al zo gevestigd was, dat er wellicht hoge eisen gesteld werden aan nieuwe leden. 
Voor dit laatste zijn geen bewijzen in de bronnen te vinden, maar het feit dat Bouwens 
hier velen gedoopt heeft, kan wijzen op een grote aanhang voor de juist door hem verte-
genwoordigde strenge stroming binnen het doperdom. 
 

Zunderdorp, Katwoude en Oosthuizen 

Ten slotte aandacht voor de laatste drie dorpen uit de regio Waterland/ de Zeevang, die 
ter sprake komen in de verhoren van de Raad van Beroerten, te weten Zunderdorp, 
Katwoude en Oosthuizen. In Zunderdorp zijn geen beelden vernield of vreemde 
predikatiën gehouden, wat niet hoeft te verwonderen aangezien pastoor Gualterius 
Filius Aemilii hier in een adem aan toevoegde dat ter plaatse velen 'mette ketterie van 
menno besmet' waren. Diverse kinderen werden ongedoopt gehouden en mogelijk 
vergaderden de doopsgezinden er 'bij nachte ende ontijden'.258 Een zelfde beeld dus als 
in Middelie en Ransdorp. 
Katwoude is al even genoemd in verband met de daar gehouden hagenpreken door Jan 
Arentsz in augustus 1566. Daarnaast is er in het veld buiten Katwoude eenmaal door 
doopsgezinden gepreekt. Op de dorpelingen lijkt het allemaal weinig indruk gemaakt te 
hebben, want de getuigen wisten slechts één plaatsgenoot te noemen, die het calvinisme 
was toegedaan.259  
Ook in Oosthuizen was de respons gering. Eén echtpaar had hun kind in Nek laten 
dopen door een gereformeerde predikant, maar door ingrijpen van hun 'vrunden' is het 
kind later alsnog door pastoor IJsbrant Jacobi gedoopt. Voorts was er ter plaatse één 
doopsgezinde die bleef weigeren zijn kind te laten dopen, ondanks alle aandrang van 
overheidswege. De pastoor vermeldde verder met nadruk dat in het algemeen alles 
gebleven was als te voren en dat de dreigende plundering van de kerk door de 
voortvluchtige troepen van de heer van Brederode, door bemiddeling van schout en 

                                                                                                                                               
extra reden om het door Cornelisz gedoopte kind niet te herdopen. Raad van Beroerten, p. 275, verhoor 
van Meynardus Johannesz. 
257 Opgenomen in: Kleyntjes, ‘Verslag over den Godsdienstigen Toestand’, pp. 71-72.  
258 Raad van Beroerten, p. 310, verhoor van Gualterus Filius Amelii, pastoor te Zunderdorp. 
259 Raad van Beroerten, p. 301, verhoor Cornelis Jansz, inwoner van Katwoude. 
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baljuw afgewend kon worden. Alleen de ramen van de pastorie en het huisraad van de 
pastoor moesten het ontgelden.260  
 

Voorlopig einde aan de vrijheid van religie 

In al die plaatsen waar gereformeerde prediking plaatsvond, kwam hieraan uiterlijk eind 
april, begin mei 1567 een einde toen ook in Amsterdam de predikatie werd gestaakt en 
de grote uittocht van gereformeerde predikanten en leiders, in het voetspoor van de 
politieke top begon. Allen op zoek naar veiliger oorden buiten bereik van de 
oprukkende Spaanse troepen en de Raad van Beroerten. 
De leiders van de gereformeerde gemeenten van Edam, Monnickendam, Purmerend en 
van Zuiderwoude werden door de Raad van Beroerten veroordeeld tot verbanning in 
verband met hun rol in de 'troubelen'. De meeste waren tijdig gewaarschuwd261 en 
wisten aan hun arrestatie te ontkomen, toen rond 3 maart 1568, Aswoensdag Willem 
Bogaert, de baljuw van Waterland en de Zeevang op last van de hertog van Alva, hun 
huizen binnenviel en hun bezittingen confisqueerde. Sommigen vertrokken naar Emden, 
maar de meesten combineerden hun werk in de scheepvaart met het wachten op betere 
tijden. Een aantal van hen werd binnen één à twee maanden daarna alweer gesignaleerd.  
De gereformeerde opmars was hiermee echter wel tijdelijk gestuit. Hoe tijdelijk blijkt 
bijvoorbeeld uit de terugkeer van Dirck Jansz. Pontgroot in Edam in mei of juni 1568, 
met hoopvolle berichten uit Groningen waar hij contact had gehad met het op dat 
moment zegevierende leger der geuzen. Graaf Lodewijk liet de Edamse getrouwen via 
Pontgroot weten dat zij 'goeden moet zouden (moeten) hebben, belovende hemluyden 
rasch te comen verlossen'.262 Hoe de verpletterende nederlaag bij Jemmingen op 21 juli, 
inwerkte op de wachtende, zich nog deels schuilhoudende gereformeerden in onze regio 
vermelden de bronnen helaas niet. Dat mannen als Pontgroot en zijn medevluchtelingen 
desondanks trouw bleven aan hun keuze voor de gereformeerde leer en het opstandige 
kamp, blijkt uit de aanstelling van zeker 11 van hen in een Edamse overheidsfunctie bij 
de wetsverzetting in juni 1572.263 
Iets van de woede en teleurstelling over de nederlagen is terug te zien in de al genoemde 
landgang van de watergeuzen op Monnickendam in de nacht van 2 op 3 maart 1571. 
Volgens ooggetuigen wisten zeker 300 geuzen Monnickendam binnen te dringen, onder 
wie 12 tot 14 burgers uit de stad die al enige tijd voortvluchtig waren. Tijdens de actie 
werden vijf gevangenen bevrijd, het huis van de baljuw van Waterland, Wolphert 
Michielsz geplunderd en de kerk opengebroken om vandaar alle waardevolle 
voorwerpen mee te nemen. De beelden en altaren bleven wederom gespaard. Voorts 
werden de huizen van 72 burgers 'zoe van rijcken als armen' geplunderd en werd 
kapelaan Jan Hendricx meegenomen 'den welcken (God betert) wij verstaen dat zeer 
deerlyck om hals geholpen is'.264  
 
Net als in de jaren ’30-’50 vielen er in deze jaren dodelijke slachtoffers te betreuren aan 
doopsgezinde zijde, zoals de vermaner Thijs Juriaensz uit Ransdorp. Toch verstomde 

                                                 
260 Raad van Beroerten, pp. 302-303, verhoor van IJsbrant Jacobi, pastoor te Oosthuizen sinds 1563. 
261 Volgens Pieter Bor waren zij gewaarschuwd door de schout van Monnickendam, Bor,Oorspronk, 
begin en vervolgh, dl 1, p. 230.  
262 Raad van Beroerten, pp. 271-272, verhoor van Pieter Pietersz, pater van het St. Maria Magdalena 
Convent in Edam. 
263 Oud Archief Edam, inv. nr. 64 a en d; Costerus Wzn, De Geschiedenis van de stad Edam, p. 8. 
264 zie noot 245. 
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ook hierdoor het doopsgezinde geluid niet. Zo verhaalde Pieter Pietersz Beckgen bij zijn 
verhoor in 1569, hoe een leraar in een schuit ergens in Waterland uit de Heilige Schrift 
vermaande265 en ook in andere verhoren komen we berichten tegen over personen, die 
varende door het Waterland geestelijke liederen zongen.266 Willem Jansz uit Waterland 
gaf in dat zelfde jaar onder zware martelingen toe, zes of zeven jaar tevoren gedoopt te 
zijn en sindsdien ook wel eens zelf een vermaning gehouden te hebben voor vier of vijf 
van zijn broeders. Beide mannen moesten hun overtuiging met de dood bekopen.267 
Dit zou Leenaert Bouwens er niet van weerhouden om in de periode 1568-1582 
opnieuw door Holland te reizen en ook nu velen te dopen, onder meer in Axwijk (8), 
Beets (10), Edam (6), Monnickendam (6) en Purmerend (2). Deze aantallen liggen 
beduidend lager dan in de jaren 1563-1565, maar omdat het nu alleen doopbedieningen 
in de Friese fractie betreft, zal het totale aantal doopbedieningen aanmerkelijk hoger 
geweest zijn.268  
 

De zwijgende meerderheid 

Ondanks al deze getallen en berichten over gereformeerden en doopsgezinden in de 
jaren ‘60, moeten we vooral niet vergeten dat het slechts om kleine groepen ging. Voor 
Edam weten we dat velen de katholieke kerk zelfs letterlijk verdedigden, net zoals in 
Purmerend gebeurde en dat van Oosthuizen werd getuigd dat alles daar bij het oude 
bleef. Maar hoe was het in de andere plaatsen? Volgens Van Nierop bleef in het 
Noorderkwartier, net als elders de overgrote meerderheid van de bevolking ‘katholiek’, 
met daaraan toegevoegd de vraag wat we ons daarbij moeten voorstellen. De bronnen 
vermelden immers nauwelijks iets over de spiritualiteit van die zwijgende katholieke 
meerderheid.269 Zij vormden de grote middengroep waar Woltjer als één van de eersten 
op geattendeerd heeft. Afwachtend, staande langs de zijlijn, nieuwsgierig wellicht, maar 
zonder al duidelijk partij te willen of durven kiezen. Een positie die deze groep nog 
jarenlang bleef betrekken zowel op politiek als op religieus gebied.270 Hoe weinig de 
bronnen ook over deze groep vertellen, we mogen hem niet uit het oog mogen verliezen. 
Maar wie wel koos, koos bewust hetzij voor de gereformeerde, hetzij voor de 
doopsgezinde richting, afhankelijk van welk geluid het eerst gehoord werd. Waar de 
doopsgezinden sterk vertegenwoordigd waren, was meestal geen oor meer voor de 
gereformeerde leer en omgekeerd lieten de gereformeerde voorgangers geen 
gelegenheid onbenut om te ageren tegen de katholieken én tegen de doopsgezinden.271 

                                                 
265 Mellink, Documenta Anabaptistica, dl II, nrs. 259, 260, pp. 275-277. 
266 Mellink, Documenta Anabaptistica, dl II, nr. 263, pp. 278-279. 
267 Mellink, Documenta Anabaptistica, dl. II, nrs. 268, 270, 278, pp. 287-290, 295-296. Jansz vertelde 
zijn ondervragers tevens drie tot vier keer het Avondmaal gevierd te hebben, samen met 30 tot 40 andere 
doopsgezinden en dat hij de kant van Dirck Philips gekozen had in diens twist met Lenaert Bouwens. Zie 
ook: Van Braght, Het bloedig tooneel, dl II, pp. 490-492; Clara Jansdr, afkomstig uit Ransdorp, 
woonachtig in Edam, gedoopt door Dirck Philips in 1562/ 63, verklaarde in 1575 dat zij ruim vijf jaar 
daarvoor een Avondmaalsviering bijwoonde in of bij Hoorn en dat zij vier jaar geleden ’s nachts een 
vermaning in Amsterdam had bezocht. Mellink, Documenta Anabaptistica, dl. II, nr. 301, p. 319. 
268 Helaas maakt de dooplijst geen onderscheid in doopbedieningen voor en na 1572. Vos, ‘De Dooplijst 
van Leenaert Bouwens’, pp. 64-71; Gerrit Cornelisz verhaalde in 1571 van doopbedieningen in de buurt 
van Landsmeer, vooral door Lenaert Bouwens. Niet duidelijk is wanneer dat precies was: in de jaren 
1563-1565 of tussen 1568 en 1571. Mellink, Documenta Anabaptistica, dl II, nr. 285, pp. 301-304. 
269 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 61-62. 
270 Woltjer, Friesland in de Hervormingstijd, pp. 90-103, 144-188; Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en 
burgeroorlog, pp. 17, 56-59. 
271 Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij Vis, Jan Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, p.55 (Jan 
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Zo kon immers het onderscheid duidelijk gemaakt worden tussen richtingen die beiden 
uit een zelfde geestelijk klimaat voortkwamen en die voor de nieuwsgierige toehoorder 
ongetwijfeld sterk op elkaar leken. 
 

Factoren die de kracht van het gereformeerde geluid bepaalden 

Binnen de regio van de latere classis Edam zijn er dus duidelijke lokale verschillen 
zichtbaar, in de mate waarin de gereformeerden van zich lieten horen. Welke factoren 
waren daarbij van belang en waarom kwam het in deze regio bijvoorbeeld nergens tot 
een beeldenstorm? 
Als kernen van waaruit het gereformeerde geluid het duidelijkste klonk, ook gelet op de 
ijver om vandaar uit de leer elders te verbreiden, komen Edam, Ilpendam en 
Zuiderwoude naar voren. Plaatsen van waaruit men contacten onderhield met 
gereformeerde centra als Emden, Amsterdam en Antwerpen en vooral plaatsen waar de 
doopsgezinde stroming nauwelijks of niet vertegenwoordigd was. 
Vanuit deze drie plaatsen werden Monnickendam, Purmerend/ Nek en Purmerland met 
redelijk succes beïnvloed. In deze plaatsen, waar wel doopsgezinden waren te vinden, 
slaagden de gereformeerden er in een soort gemeente te vestigen met een lage of iets 
hogere organisatiegraad. Dit kan vooral verklaard worden uit de opstelling van de lokale 
overheden en gerechtsdienaren en uit het feit dat de doopsgezinden er blijkbaar niet in 
geslaagd waren voor allen die zich in de moederkerk niet meer thuis voelden, een goed 
alternatief te bieden. Wellicht een gevolg van de strikte tuchtopvatting in doperse kring?  
In een viertal andere plaatsen slaagden de gereformeerden er niet in voet aan de grond te 
krijgen, zo zij dit al geprobeerd hebben. Voor Ransdorp/ Holysloot, Zunderdorp en 
Middelie klonk steeds het zelfde verhaal: weinig tot geen gereformeerde aanhangers 
terwijl de doopsgezinden ter plaatse sterk vertegenwoordigd waren. De drie plaatsen 
Uitdam, Katwoude en Oosthuizen bleven uiteindelijk alle drie min of meer onberoerd in 
deze roerige jaren. 
De factoren die de kracht van het gereformeerde succes bepaalden, zijn dus allereerst de 
aan- of afwezigheid van een doopsgezinde kern ter plaatse en voorts de aanwezigheid 
van een aantal plaatsgenoten, eventueel onder leiding van de lokale pastoor272, die zich 
aangetrokken voelden tot die nieuwe leer als antwoord op hun onvrede met de 
katholieke leer en gebruiken. Het optreden van de lokale overheid maakte in praktijk 
niet veel verschil. Een unanieme magistraat wist al evenmin een vuist te maken als een 
verdeelde en uiteindelijk zullen beiden in deze verwarde maanden vooral op rust uit 
geweest zijn.  
 
Een beeldenstorm bleef uit in alle hier onderzochte steden en dorpen, ondanks de 
dreiging daartoe in Edam en een losse verwijzing ernaar in Monnickendam. Waarom 
bleef het bij dreigementen waar elders de vlam in de pan sloeg? Waarom bleef men hier 
genoegen nemen met geringe concessies en werd niet met geweld om een kerkgebouw 
gevraagd, zoals in Amsterdam en Alkmaar? 
                                                                                                                                               
Arentsz preekte op 21 augustus over het pausdom en het doopsel en ging daarbij fel tekeer tegen de 
doopsgezinden) en bij Van Vloten, ‘Noord-Holland in het geuzenjaar’, dl I, p. 148 (over een nachtelijk 
dispuut tussen doopsgezinden en gereformeerden op 3 augustus 1566, onder leiding van Clement 
Martensz van Hoorn). Zie ook noot 152. 
272 Vis en Woltjer merken op dat het in de Hollandse steden vooral leken waren die het initiatief namen 
om protestantse preken te organiseren, terwijl het in de dorpen vooral de priester was die vernieuwingen 
invoerde. Vis, Woltjer, ‘De predikanten in Holland in 1566’, pp. 41-42. Dit beeld gaat voor de regio van 
de latere classis Edam, dus maar deels op. 
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Om dit te begrijpen moeten we ons allereerst realiseren dat anders dan bijvoorbeeld in 
West-Vlaanderen het calvinisme in de Waterlandse regio nog beslist geen 
massabeweging was. Dus kon er ook geen sprake zijn van een soort burgerlijke 
revolutie waarbij het proletariaat het vuile werk mocht opknappen, een verklaring die 
oudere historici van historisch-materialistische huize voor de beeldenstormen gaven.273 
Het is ook zeer de vraag of er sprake was van scherpe sociale tegenstellingen in de hier 
onderzochte plaatsen, waardoor de keuze voor de gereformeerde richting en de ijver 
waarmee dat gebeurde langs sociaal-economische weg verklaard zou kunnen worden.274  
Diverse leidslieden van de gereformeerde kernen waren werkzaam in handel en 
scheepvaart. Economische sectoren waarin met name de Zeevang en Waterland het 
binnen Holland bijzonder goed deden in de jaren vanaf ca 1514 tot 1567/68. De terugval 
die de economie hier doormaakte, deed zich niet zozeer vlak vóór de Opstand voor, 
maar vooral in de jaren na 1567 tot ca. 1578. De doorvoer naar Amsterdam, de visserij 
op de buitenwateren en de Oostzeehandel werden in deze jaren grotendeels lam gelegd 
als gevolg van de oorlog, de zeeblokkades door de watergeuzen en de afwezigheid van 
velen die elders een veilig heenkomen hadden gezocht.275 
In de verhoren van de Raad van Beroerten is af te toe wel sprake van een leegstaande 
werf in 1566-1567, maar zijn er verder geen signalen van een economische terugval 
waardoor bijvoorbeeld een juist in de jaren daarvoor sterk opkomende middenklasse 
getroffen zou zijn, zoals H. van der Wee betoogt voor de Zuidelijke Nederlanden.276 
Verschillende voortvluchtigen waren in de jaren 1566-1568 op pad in verband met hun 
nering of scheepvaart, zodat van diverse verdachten niet eens met zekerheid verteld kon 
worden of ze voortvluchtig waren of absent in verband met hun werkzaamheden.  
Ook op sociaal niveau zullen de leidinggevenden in de gereformeerde kringen niet veel 
ondergedaan hebben voor de leidinggevenden in politieke kringen. Juist omdat diverse 
gereformeerden ook politiek aanzien genoten, uitte een enkele getuige zich bitter over 
het feit dat juist zij voor de nieuwe leer kozen gezien de uitstraling die dat volgens hen 
had op sociaal zwakkeren.277  
 
Blijven, zeker voor de leidslieden, vooral de religieuze factoren over om hun keuze voor 
de nieuwe leer te verklaren. De afkeer van de katholieke mis en clerus, aangevuld door 

                                                 
273 Romein, ‘Het vergruisde beeld’, en de reactie daarop van Woltjer, ‘Het beeld vergruisd?’. Zie ook: 
Van Deursen, De last van veel geluk, pp. 50-52, waar hij schrijft: “De tijd is wel voorbij dat de 
beeldenstorm beschreven werd als het werk van een verpauperde, hongerende massa, die misleid en 
gemanipuleerd werd door de burgerij, zodat ze haar woede niet koelde op de rijken die werkelijk schuldig 
waren aan hun ongeluk, maar op kerken en kloosters.” 
274 Van der Wee betoogt hoe de economische bloei in de Zuidelijke Nederlanden plotseling stokte in de 
jaren ’60, waardoor de opkomende middenklasse werd gefrustreerd en geradicaliseerd. Van der Wee, ‘De 
economie als factor’, pp. 55-70. Marnef sluit zich in zijn studie over Antwerpen, deels bij deze verklaring 
aan, maar noteert daarbij als kanttekening dat moeilijk valt te reconstrueren vanuit welke motivatie de 
middengroepen kozen voor het calvinisme. Maar in ieder geval speelden naast religieuze ook sociaal-
economische en politieke factoren een duidelijke rol bij de overgang van vele Antwerpenaren naar het 
protestantse geloof. Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie, pp. 131-141. Abels en Wouters 
wijzen op verslechterde economische omstandigheden in Delft in de jaren ’60, als één van de 
verklaringen voor de beeldenstorm in die stad. Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl. I, pp. 40-44. 
275 Van der Woude, Het Noorderkwartier, pp. 393-395. 
276 Van der Wee, ‘De economie als factor’, pp. 61-70. Uit de verhoren blijkt wel dat ook ambachtslieden 
goed vertegenwoordigd waren onder de aanhangers van de nieuwe leer, maar ook van hen wordt nergens 
getuigd dat zij met economische tegenslagen geconfronteerd zouden zijn in of vlak voor 1566. 
277 Zie bijvoorbeeld: Raad van Beroerten, p. 260, verhoor van Jan Claesz Oude Brouwer, lid van de 
vroedschap van Edam in 1566. Oude Brouwer verwijt Mr. Jan Claesz Poelgeest, stadssecretaris, dat hij 
door zijn keuze voor de nieuwe leer, anderen een slecht voorbeeld heeft gegeven.  
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de geestdrift van anderen, in gemeenten als Emden, Antwerpen en Amsterdam; de 
stimulans van hagenpredikers en van eigen plaatsgenoten of leiders uit buurtgemeenten; 
zorgden ervoor dat er kleine gereformeerde kernen ontstonden. Deze gelovigen kozen 
voor een breuk met de moederkerk, net zoals een aantal anderen al eerder gedaan had 
door te kiezen voor de doopsgezinde richting.  
De mate waarin zij anderen tot die zelfde keuze wisten te inspireren, hing vooral af van 
de kracht van de concurrentie van doopsgezinde zijde en van de mate waarin de lokale 
clerus er in geslaagd was ‘feeling’ met de eigen parochianen te houden. Uit de verhoren 
van de Raad van Beroerten blijkt dat de duur van de verbintenis daarbij waarschijnlijk 
niet doorslaggevend was, wel het elan van de pastoor. Zoals aangetoond vormde de 
opstelling van de lokale overheid slechts tot op zekere hoogte een factor van belang om 
de kracht van de gereformeerde kern ter plaatse te kunnen verklaren. Mede omdat de 
magistraten weinig konden uitrichten, zolang de lokale gerechtsdienaren niet of 
nauwelijks bereid waren op te treden tegen gereformeerde en doperse bijeenkomsten en 
leidslieden, zoals tot maart 1568 het geval lijkt te zijn geweest. 
 
De economische malaise die er in de jaren 1531-1534 voor zorgde dat de doperse 
beweging tijdelijk tot een massabeweging kon uitgroeien, was nu in Waterland en de 
Zeevang niet voelbaar. De gereformeerde beweging bleef daardoor in de jaren ‘60 een 
minderheidsbeweging in deze regio, wel in staat om een zekere organisatiegraad te 
bereiken, maar niet sterk genoeg om met geweld concessies af te durven dwingen. De 
leiders namen genoegen met de beperkte mogelijkheden hen geboden om hun nieuwe 
leer te belijden en uit te dragen.  
Hierin verschilden de ontwikkelingen in de Edamse regio met die in Alkmaar, 
Amsterdam en bijvoorbeeld op Walcheren. Rooze-Stouthamer laat voor Middelburg en 
Vlissingen zien, dat de gereformeerden hier de beeldenstorm grondig hadden voorbereid 
en dat de plaatselijke kerkenraden in het centrum van de actie stonden. Zij wensten 
kerkgebouwen te verkrijgen voor hun eredienst en daartoe moesten die gebouwen eerst 
gezuiverd worden afgodsbeelden. In andere steden als Veere en Zierikzee was van 
goedvoorbereide acties geen sprake en werden rekwesten om een ‘gereinigd’ 
kerkgebouw door de lokale overheid eenvoudig ter zijde gelegd, zonder dat er verder 
iets gebeurde. In de twee steden waar de beeldbreking wel werd voltooid, beschikte men 
al enkele jaren vóór 1566 over een gereformeerde gemeente. In beide steden fungeerde 
dezelfde persoon als predikant en hij kan waarschijnlijk als drijvende kracht achter de 
beeldenstorm op Walcheren beschouwd worden.278  
 
Amsterdam had vanaf 1558 een eigen gereformeerde gemeente en predikant en ook in 
Alkmaar mogen we dankzij de inspanningen van Jan Arentsz al vóór 1566 al een 
gereformeerde gemeente veronderstellen. Niet duidelijk is in hoeverre in deze steden, 
net als in Zeeland, de kerkenraad daadwerkelijk leiding gaf aan de plaatselijke 
beeldenstorm,279 al is voor Alkmaar wel bekend dat predikant Pieter Cornelisz zich een 
overtuigd stormer toonde, terwijl Jan Arentsz mogelijk in Amsterdam bij de 

                                                 
278 Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, pp. 153-159, 225-236. 
279 Voor Amsterdam, zie: Van Nierop, Beeldenstorm en burgerlijk verzet, pp. 38-44. Van Nierop wijst 
erop dat alle maatschappelijke klassen bij de beeldenstormen betrokken zijn geweest en dat religieuze, 
sociale en politieke motieven alle drie een rol hebben gespeeld in de beeldenstormen in Amsterdam, maar 
wel in verschillende mate bij de verschillende groepen stormers en bij de verschillende beeldenstormen. 
Er waren aanvoerders uit de vermogende burgerij afkomstig, maar dat wil nog niet zeggen dat de stormen 
van te voren beraamd waren. 
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beeldenstormen aanwezig was.280 Ook in Delft sneuvelden beelden in 1566 en ook voor 
deze gemeente geldt dat hier al enkele jaren voor dien de fundamenten voor een 
gereformeerde gemeente waren gelegd. Geïnspireerd door de hagenpreken van Pieter 
Gabrielsz en de ontwikkelingen in Antwerpen, eiste men ook hier met geweld eigen, 
gezuiverde kerkgebouwen op, wat uiteindelijk resulteerde in de beschikbaarstelling van 
het minderbroederklooster voor gereformeerde diensten.281 
De mate van organisatie en daarmee het zelfbewustzijn van de lokale gereformeerde 
leiders was dus van doorslaggevend belang bij het opeisen van een eigen kerkgebouw 
en in het verlengde daarvan het met geweld zuiveren van dat gebouw. Processen die 
versterkt konden worden door economische factoren, met als gevolg dat ook de 
kerkenraden door de feitelijke gebeurtenissen konden worden overvallen. 282 
In Monnickendam, Purmerend en de dorpen in de Zeevang en Waterland, was, mede 
door de doopsgezinde concurrentie van een dergelijk krachtig gereformeerd bewustzijn 
geen sprake in het najaar van 1566, zodat hier nergens met geweld een kerk werd 
toegeëigend en alle beelden in tact bleven. En zelfs in Edam was de gereformeerde 
gemeente in de maanden tussen augustus 1566 en mei 1567 nog niet sterk genoeg om 
een kerkgebouw te eisen én te krijgen.  

                                                 
280 Vis, Jan Arentsz de mandenmaker van Alkmaar, pp. 67-75 
281 Net als in Amsterdam moest ook in Delft het minderbroederklooster er aan geloven. De 
minderbroeders hadden zich zeer gehaat gemaakt bij de hervormingsgezinden door hun voortdurende 
preken tegen de nieuwe leer en door geruchten dat zij de inquisitie steunden. Een economische crisis 
wakkerde bovendien de volkswoede aan, waarbij alle agressie zich tegen dit klooster richtte. Abels, 
Wouters, Nieuw en ongezien, dl. 1, pp. 40-44.  
282 Zie ook Duke, Reformation and Revolt, pp. 134-137. Duke wijst op veelzijdigheid van het fenomeen 
beeldenstorm en op het feit dat de verschillende deelnemers door verschillende motieven werden geleid. 
Hij gaat daarbij voorbij aan de eventuele aanwezigheid van doopsgezinden als medebepalende factor voor 
de mate waarin gereformeerden met succes de religieuze onvrede wisten te kanaliseren. 
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Hoofdstuk 2: 

Ballingschap en nieuw begin (1567-1585/90) 
 
 
De relatieve vrijheid van godsdienst en de hoop op een eigen, erkende plaats in de 
Nederlandse samenleving, was voor gereformeerden en doopsgezinden dus maar van 
korte duur geweest. De uittocht van voorgangers en leiders van beide richtingen vanaf 
eind april 1567 luidde een tweede periode van ballingschap in.  
Hoe verging het met name de gereformeerde ballingen in de jaren 1567-1572 en welk 
stempel heeft deze tweede periode van ballingschap gedrukt op de aard en structuur van 
de Nederlandse gereformeerde kerk? Welke rol speelden het convent van Wezel en de 
synode van Emden daarbij en hoe zag de kerkorde eruit die in Wezel werd voorbereid 
en in Emden uitgewerkt en vastgesteld? Kortom: hoe werd het karakter van de 
Nederlandse gereformeerde kerk in deze jaren gedefinieerd? Vragen die in de eerste 
paragraaf centraal staan. 
Daarna wordt de blik gericht op het verloop van de politiek/ militaire strijd in Holland 
vanaf 1572. Vervolgens komen de eerste provinciale en nationale synoden in de 
opstandige gebieden zelf aan de orde. In hoeverre werden de ideeën van Wezel en 
Emden overgenomen en op welke punten aangepast aan de nieuwe omstandigheden? 
Ten besluite worden de wederopbouw van de kerkelijke organisatie en de toepassing 
van deze ideeën in de praktijk, in Noord-Holland en uiteraard vooral in het gebied van 
de classis Edam behandeld voor de jaren 1572-1585/90. 
 
 

2.1. Opnieuw in ballingschap; het convent van Wezel en de synode van Emden 
 
De uittocht van gereformeerde en doopsgezinde leiders was in maart 1568 grotendeels 
voltooid. De vluchtelingengemeenten in Engeland en het Duitse Rijk kregen duizenden 
emigrés binnen hun deuren en kwamen aldus opnieuw in beeld als vluchthaven en 
uitvalsbasis. Zoals Pettegree laat zien, is er een zeker geografisch patroon in de diaspora 
te herkennen. Vanuit Vlaanderen en Brabant vertrok men vooral naar gemeenten in het 
Rijnland, de Palts en deels naar Engeland en vanuit de Noordelijke Nederlanden vormde 
Emden de logische bestemming, hoewel ook hier wel Brabanders en Vlamingen te 
vinden waren. De totale omvang van de uittocht wordt door Pettegree met veel 
voorzichtigheid geschat op 30 tot 60.000 personen, waarvan er zo'n 4000, voornamelijk 
uit Holland, in Emden arriveerden.1 Onder deze 4000 bevond zich in ieder geval een 
aantal vluchtelingen uit Waterland en de Zeevang, want ook vanuit deze regio was de 
blik op Emden gericht. 
Binnen de diverse vluchtelingengemeenten werden verschillende oplossingen gekozen 
om deze emigrés een plaats te geven in de gemeenschap en binnen het lokale kerkver-
band. Zo genoten de vluchtelingengemeenten in de Palts, in plaatsen als Heidelberg en 
Frankenthal, een grote mate van zelfstandigheid, maar maakten wel deel uit van de 
Pfaltzer Landeskirche en werden geacht zich te houden aan de Paltser kerkorde. Ook in 
Wezel werd de vluchtelingengemeente veel vrijheid gegund, maar hier bepaalde de 
stedelijke overheid dat de sacramenten alleen door de stadspredikanten bediend 

                                                 
1 Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, pp. 147-151. 
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mochten worden. De vluchtelingen werd wel een eigen kerkenraad toegestaan, maar 
geen eigen predikant.2 In Engeland genoten de vluchtelingengemeenten intern veel 
vrijheid, maar waren vanaf 1560 ondergebracht in de Engelse episcopale kerk en 
geplaatst onder de bisschop van Londen, wat hun handelingsvrijheid naar buiten toe 
beperkte.3 
In Emden kregen de Walen wel toestemming zichzelf te organiseren, maar werd aan de 
Nederlandstalige vluchtelingen de vorming van een eigen gemeente niet toegestaan. 
Tegen de vorming van een eigen diaconie werd geen bezwaar aangetekend, integendeel, 
de hulp van deze diakenen was hard nodig om de nood onder de deels berooide 
instroom op te vangen. De nieuw-ingekomenen werden onderverdeeld in naties naar 
provincie van herkomst. Deze naties vormden, zeker voor de sterk vertegenwoordigde 
Hollanders een soort informele gemeentestructuur en werden als zodanig ook wel 
geraadpleegd door de Emdense kerkenraad.4  
 
Niet alleen kerkrechtelijk maar ook inhoudelijk verschilden de diverse 
vluchtelingengemeenten van elkaar. Door de snellere opkomst en ontwikkeling van het 
gereformeerd protestantisme in de Zuidelijke Nederlanden, vergeleken bij de 
ontwikkelingen in de noordelijker provincies, waren de verhoudingen in het zuiden 
eerder uitgekristalliseerd. Het waren vooral die strijdbare calvinisten uit het zuiden, die 
hun stempel drukten op vluchtelingengemeenten als Heidelberg, Frankenthal, Wezel en 
Londen. De meer gematigde noordelingen kozen voor Emden, wat niet alleen goed 
bereikbaar was, maar waar het geestelijke klimaat ook wat 'rekkelijker' was dan in de 
meeste andere vluchtelingengemeenten.5  
Er was nog een duidelijk verschil tussen Emden en de andere vluchtelingengemeenten 
in het Duitse Rijk. In al die ballingsoorden werd de opstandgedachte met kracht levend 
gehouden6, maar in Emden werd men veel directer met de politieke en militaire strijd 
geconfronteerd. Emden vormde namelijk ook het toevluchtsoord voor de verdreven 
troepen van Hendrick van Brederode en fungeerde in 1567-1568 in feite als 
hoofdkwartier van de geuzen. Na de nederlaag van Lodewijk van Nassau in Jemmingen 
in juli 1568, dreigde Alva om die reden zelfs door te stoten naar Emden. Aanleiding 
voor de stad en de Oost-Friese autoriteiten om voortaan een meer neutrale opstelling te 
kiezen, maar pas eind 1570 waren de watergeuzen echt niet meer welkom te Emden.7 
Waar de precieze gereformeerden in de andere vluchtelingengemeenten kozen voor een 
duidelijke scheiding tussen kerk en politiek, maakten vooral de Hollanders in Emden dit 
onderscheid niet op diezelfde manier.8  
 

                                                 
2 Hollweg, ‘Die Nachwirkungen’, pp.143-144. 
3 Boersma, Vluchtig voorbeeld, pp. 15, 19-28. 
4 Nauta, ‘Emden als toevluchtsoord van ballingen’, pp. 20-21, Pettegree, Emden and the 
Dutch Revolt, pp. 152-155. 
5 Woltjer, ‘De politieke betekenis van de Emdense synode’, pp. 26-32, 41-42. Over de 
verschillen in opvatting tussen de gematigde Emdense kerkenraad en de sterk 
dogmatische en polariserende kerkenraad van Antwerpen, zie: Vis, Woltjer, ‘De 
predikanten in Holland in 1566’, pp. 42-45. 
6 Groenveld, De kogel door de kerk? p. 107. 
7 De Meij, De watergeuzen in de Nederlanden, pp. 5-12, 29-34, 48-52; Pettegree, 
Emden and the Dutch Revolt, pp. 156-167. 
8 Pettegree, idem, pp. 178-179. 
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Om de keuzes gemaakt op het convent van Wezel en de Synode van Emden goed te 
begrijpen, is het niet alleen van belang om de geschetste verschillen tussen de 
vluchtelingengemeenten in het oog te houden, maar moet ook gewezen worden op de 
problemen in de Londense vluchtelingengemeente en op de ontwikkelingen in Frankrijk 
in de jaren ‘60. 
Zo was in Frankrijk een stroming in opkomst die zich verzette tegen de synodaal-
presbyteriale kerkordening en tegen de uitoefening van de tucht door de kerken. Deze 
stroming onder leiding van Jean Baptiste Morelli werd door de opeenvolgende Franse 
synoden tussen 1562 en 1572 scherp veroordeeld, maar wist desondanks ook buiten 
Frankrijk gehoor te vinden, bijvoorbeeld in de Nederlandse vluchtelingengemeenten.9  
Binnen de Londense vluchtelingengemeente woedde vanaf 1564 een langdurige en 
bittere strijd rond de bevoegdheden van de kerkenraad; rond de vraag naar de 
christelijke vrijheid en de mate waarin de kerkenraad het geweten van de gelovigen mag 
binden in 'middelmatige' kwesties, dat wil zeggen zaken die niet tot de kern van het 
geloof behoren; en ten slotte rond de relatie tussen kerk en overheid.10 In 1568 werd 
deze gemeente bovendien verscheurd door twist nadat predikant Godfried van Winghen 
de beeldenstormers had veroordeeld en het gebruik van geweld bij de bevrijding van 
gevangen protestanten in de Nederlanden afwees.11 
Het waren deze en andere verschillen tussen en binnen de vluchtelingengemeenten en 
de ondergrondse gemeenten in de Nederlanden zelf die vroegen om een antwoord en het 
waren vooral de preciezen onder de Nederlandse ballingen die hierin het voortouw 
namen. Zij onderkenden het belang van een hechte kerkelijke organisatie op basis van 
een door allen gedeelde geloofsbelijdenis12 en wilden daarom een algemene synode 
bijeen roepen, naar Frans voorbeeld, waar in 1559 een eerste nationale synode 
plaatsvond.13  
 

Het convent van Wezel 

Ter voorbereiding kwamen 36 gereformeerden, niet allen predikant, bijeen in Wezel. De 
datering, plaats en status van deze bijeenkomst die de boeken is ingegaan als het 
convent van Wezel, is nog altijd onderwerp van discussie. Van dit convent zijn alleen de 
acta bewaard gebleven en deze zijn gedateerd op 3 november 1568.14 Er is niets bekend 
over de voorbereiding van deze vergadering en evenmin zijn verwijzingen naar deze 
bijeenkomst te vinden in de acta van de synode van Emden. Als gevolg hiervan is de 
afgelopen decennia meermalen de vraag opgeworpen of dit convent inderdaad in Wezel 

                                                 
9 Hollweg, ‘Die Nachwirkungen’, pp.143-144. 
10 Groeters, ‘Der Weseler Konvent’, pp. 96-103. 
11 Boersma, Vluchtig voorbeeld, pp. 85, 200. Begin jaren ’60 waren er ook conflicten 
rond de opstelling tegenover de dopers. Zie pp. 26-28. 
12 Over de gereformeerde catechismi en confessies uit de jaren ’50 en ‘60, zie 
Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse Belijdenisgeschriften, pp. 1-40 en Heijting, 
De catechismi en confessies, met name pp. 31-33, 43-49, 57-64.  
13 Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, p. 312.  
14 Opgenomen in Rutgers, Acta der Nederlandsche synoden der 16e eeuw, pp. 1-41. Hier 
is gebruikt gemaakt van de Nederlandse vertaling van een aantal artikelen, van de hand 
van D. Nauta opgenomen in Documenta Reformatoria, dl I, pp. 181-191; en van de 
Duitse vertaling uit 1968, van alle artikelen door Groeters, in Groeters, Die Beslüsse des 
Weseler Konvents. 
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heeft plaatsgevonden en niet bijvoorbeeld in Antwerpen in 1567, zoals gesuggereerd 
door J.P. van Dooren.15 Of toch in Wezel, maar pas in de zomer van 1571, zoals 
Boersma aannemelijk heeft trachten te maken.16 Dat het laatste woord hier nog niet over 
is gezegd, blijkt in twee recent verschenen handboeken over religie- en 
kerkgeschiedenis. Van Eijnatten van Van Lieburg typeren het convent van Wezel als 
“een vooroverleg van een groepje predikanten in het voorjaar van 1571 (dat) door een 
misverstand als ‘het convent van Wezel in 1568’de geschiedenis (is) ingegaan”.17 
Selderhuis is minder stellig en houdt het er, op dat “veel erop (wijst) dat in de Duitse 
stad Wezel in 1568 de eerste vergadering ter voorbereiding van een gereformeerd 
kerkverband in de Nederlanden heeft plaatsgevonden”.18 
Alle auteurs zijn het er wel over eens dat het hoofddoel van Wezel de voorbereiding van 
een eerste generale synode was.19 Het convent had zelf niet de status van een synode, 
omdat hier geen officiële vertegenwoordigers van gemeenten bijeen waren, maar had 
wel een representatief karakter omdat, zoals Nauta stelt de aanwezigen vooraanstaande 
gereformeerden waren die spraken met gezag.20 En ze spraken vol geloofsmoed. Hoewel 
de politieke situatie alles behalve hoopvol was, kwamen deze mannen onder leiding van 
Petrus Datheen en Herman Moded bijeen vanuit het vaste vertrouwen dat God de deur 
voor het evangelie in de Nederlanden opnieuw zou openen en dat daarom nu vast 
plannen gemaakt dienden te worden voor de inrichting van dat nieuwe huis. Men was 
zich daarbij bewust van het feit dat de gemaakte regelingen slechts een voorlopig 
karakter zouden dragen, tot dat een generale synode in het bevrijde vaderland de 
definitieve besluiten zou nemen.21 
De opstellers van de artikelen streefden ernaar richtlijnen te geven waarlangs het 
kerkelijke leven zich behoorde te ontwikkelen om zo in de verstrooide en verschillend 
georiënteerde gemeenten de eenheid in leer, ceremoniën en tucht te bewerkstelligen, in 
gebondenheid aan de gereformeerde geloofsleer.22 Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de 

                                                 
15 Van Dooren, ‘Der Weseler Konvent 1568’, pp. 41-55. Onder meer aangehaald door 
Bremmer, Reformatie en Rebellie, pp. 63-64.  
16 Boersma, Vluchtig voorbeeld, pp. 197-206. Zie hierover Marnef, Antwerpen in de tijd 
van de Reformatie, pp. 190-191. Van Booma en Van der Gouw hebben uit opmerkingen 
in de acta van de Nederlandse gereformeerde vluchtelingengemeente te Wezel, 
geconcludeerd dat het convent inderdaad in Wezel heeft plaatsgevonden. Maar over het 
moment waarop dat geschiedde geven ook zij geen eenduidig antwoord. Van Booma, 
Van der Gouw (eds), Communio et mater fidelium, pp.16-17, 153 (art 4).  
17 Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, p. 154. 
18 Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, p. 312; Ook Van den Broeke 
concludeert voorzichtig dat het convent waarschijnlijk in Wezel plaatsvond in 1568, met 
daarbij als kanttekening dat dit vraagstuk bij de onderzoeker een zekere verlegenheid 
oproept en hier niet opgelost kan worden. Van den Broeke, Een geschiedenis van de 
classis, pp. 62-63. 
19 Daarnaast zouden de problemen in Londen een rol gespeeld hebben in de tot 
standkoming van deze vergadering en waren de acta wellicht als vredesdocument voor 
die gemeente bedoeld. Zie daarover: Goeters, ‘Der Weseler Konvent’, pp. 104-108. 
20 Nauta, ‘Wesel (1568) en Emden (1571)’, p. 54. 
21 Artikelen van het convent van Wezel, Cap. I: 3; Hollweg, ‘Die Nachwirkungen’, p. 
141; Van der Linde, ‘Vierhonderd jaar Convent van Wezel’, pp. 224-225. 
22 Artikelen van het convent van Wezel, Inleiding; Nauta, ‘Wesel (1568) en Emden 
(1571)’, pp. 53-56; Woltjer, ‘De politieke betekenis van de Emdense synode’, pp. 42-
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kerkelijke structuur, omdat een gemeente niet op zichzelf hoort te staan, het tweede, 
vierde en vijfde hoofdstuk aan de ambten, het derde aan de leer, het zesde aan de 
sacramenten, het zevende aan de huwelijkswetgeving en het achtste aan de tucht.  
 
Onder invloed van kerkorden opgesteld in Genève, Londen en de Palts, de Franse 
synoden en de synoden gehouden in de Zuidelijke Nederlanden vanaf 156223, koos men 
in Wezel voor een synodaal-presbyteriale kerkorde en voor uitoefening van de tucht 
door de kerk zelf, als wezenlijk onderdeel van de gemeente. Aanhangers van de Franse 
stroming die de synodaal-presbyteriale orde zagen als een bedreiging van de 
zelfstandigheid van de lokale gemeente, vonden in Wezel derhalve geen gehoor.24 
Tevens werd dus gekozen voor de kerkelijke tucht als kenmerk van de kerk. 
Tegenstanders daarvan pleitten ervoor de bestraffing van openbare zonden over te laten 
aan de overheid, omdat zij beducht waren voor een zeer strikte tuchtoefening door de 
kerk, waardoor er geen ruimte meer zou zijn voor afwijkende meningen.25 Maar ook 
deze geluiden vonden geen weerklank in Wezel.  
Mede als reactie op de problemen in de Londense gemeente, vormen de woorden 
noodzakelijkheid en nuttigheid kernbegrippen in de Wezelse artikelen. Noodzakelijk 
zijn die zaken die door Christus zelf zijn ingesteld of in Gods Woord gegrondvest staan 
en aldus tot het wezen van de kerk behoren, zoals de doop, het Avondmaal en de 
ambten. De overige zaken zijn middelmatige kwesties ('adiaphora') en op die punten 
werd aangegeven wat nuttig is, maar liet men de definitieve invulling over aan de 
gemeenten, zoals bijvoorbeeld het zittend of staande vieren van het Avondmaal.26  
Voor wat betreft de organisatiestructuur leggen de Wezelse artikelen veel nadruk op de 
onderlinge samenwerking, wat deels vanuit de tijdsomstandigheden begrepen kan 
worden, maar vooral ook vanuit het wezen van de kerk: gemeenten kunnen alleen 
sámen gemeente zijn, met daarbij direct de aanvulling dat men elkaar niet mag 
overheersen.27 Die structuur bestaat in de acta van Wezel uit drie lagen: kerkenraad, 
classis en synode. Voor het praktische kerkelijke leven legt men daarbij grote nadruk op 
de classis. Het convent van Wezel heeft de classis niet uitgevonden, zoals Van den 
Broeke benadrukt, maar wel als vergadering van gemeenten, in de Nederlandse situatie 
geïntroduceerd. In Emden en Londen was wel sprake van coetusvergaderingen, maar 
daarmee werden bijeenkomsten van predikanten uit nabijgelegen gemeenten bedoeld. 
Ouderlingen maakten in die vorm geen deel uit van de bovenlokale vergaderingen.28 In 

                                                                                                                                               
43.  
23 Knetsch attendeert op de sterke samenhang tussen het Nederlandse en het Franse 
gereformeerde kerkrecht en laat zien hoe de vroegste synodes gehouden in de Zuidelijke 
Nederlanden enerzijds veel aan de Franse ‘discipline ecclésiastique’ hebben ontleend en 
anderzijds ook hun eigen antwoorden gaven op de vragen die hen werden gesteld. Deze 
lijn werd doorgetrokken in Wezel en Emden. Knetsch, ‘Een vroege gereformeerde 
kerkorde in de Nederlanden’, pp. 75-96 en Knetsch, ‘Church Ordinances’, pp. 187-205. 
24 Over die verschillende opvattingen, zie bijvoorbeeld Van ’t Spijker, ‘Stromingen 
onder de reformatorisch gezinden te Emden’, pp. 59-63. 
25 Woltjer, ‘De politieke betekenis van de Emdense synode’, pp. 40-42. 
26 Artikelen van het convent van Wezel, Cap. I: 9-11; Goeters, ‘Der Weseler Konvent’, 
pp. 88-90. 
27 Artikelen van het convent van Wezel, Cap. I: 5-8; Jacobs, ‘Die Kirche in Weseler 
Konvent’, pp. 121-123. 
28 Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 57-59, 62-63. Zie ook 
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de opzet van Wezel was dus wel een bovenlokale rol voor deze ambtsdragers 
weggelegd. Als taken voor de classis werden daarbij vastgesteld: overleg over zaken 
van algemeen belang en over twijfelgevallen (Cap. I: 2); opzicht op de roeping en 
verkiezing van nieuwe predikanten en onderzoek naar diens leer en levenswandel (Cap. 
II: 1-1029); het uitoefenen van de kerkelijke tucht over ambtsdragers (Cap. IV: 12 en 
VIII: 16-18); het behandelen van appèlzaken van gemeenteleden op het gebied van de 
tucht (Cap. VIII: 11) en het doen van onderzoek naar de verhoudingen in de gemeenten 
(Cap. VIII: 11, 19-20). Taken die de classis sindsdien in feite steeds behouden heeft.30 In 
Wezel sprak men zich echter niet uit over de indeling van de classes, omdat men dat als 
een taak van een volwaardige synode beschouwde. (Cap. I: 5) 
 
Naast nadruk op het belang van een kerkorde en op de synodaal-presbyteriale opbouw, 
legde men in Wezel ook een sterk accent op de lekendienst in de gemeente via de 
verschillende ambten. In navolging van Calvijn en Bucer werd gekozen voor het 
vierledige ambt: predikanten, doctores, ouderlingen en diakenen. Daarnaast is ook 
sprake van profeten31, van diaconessen (Cap. V:10), van functionarissen belast met het 
beheer van de kerkelijke financiën (Cap. V: 12 en 15), van schoolmeesters en cantors 
(Cap. II: 32). Op deze wijze werden dus vele gemeenteleden betrokken bij het 
gemeentewerk, met erkenning van de verscheidenheid van gaven en van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.32  
De zorg voor de ware leer komt tot uitdrukking in de gedeelten over de opleiding van de 
predikanten (Cap. I: 1-2), over de taken en beoordeling van voorgangers, doctores en 
profeten (Cap. II: in het bijzonder art. 8) en in de gedeelten over de prediking, de 
geloofsbelijdenis, de catechismus en het catechismusonderricht, waarbij voor de 
Nederlandstalige gemeenten de Heidelbergse en voor de Franstalige de Geneefse 
catechismus werd aanbevolen. (Cap. II, 22-24 en Cap. III). 33 De sacramenten: doop en 
Avondmaal, dragen eveneens bij tot de eenwording van de gemeente in Christus, die 
ook via de prediking en de catechese wordt bevorderd. De doop dient daarom 
nadrukkelijk te midden van de gemeente bediend te worden en is net als het Avondmaal 
onlosmakelijk verbonden met de verkondiging van het Woord (Cap. VI: 1-5).34 Tot het 
Avondmaal worden alleen die gelovigen toegelaten die belijdenis van hun geloof 
hebben afgelegd en zich onderwerpen aan de tucht.  
 

                                                                                                                                               
Luttikhuis, Een grensgeval, pp. 60-61. 
29 In de artikelen wordt hierbij als kanttekening genoteerd dat de classis deze taken moet 
gaan uitoefenen, zodra dit door een synode bevestigd zal zijn en de classisindeling in 
praktijk functioneert. Zie Cap. II:3 en II:10. 
30 Dankbaar, ‘Von Wesel (1568) bis Dordrecht (1618-1619)’, pp. 81-83. 
31 Hiermee werden lekenuitleggers bedoeld, met als taak het geven van schriftuitleg in 
de gemeente, naar de gaven hen verleend. Over die verschillende ambten: Artikelen van 
het convent van Wezel, Cap. II; 16-20. 
32 Nordholt, ‘Der Weseler Konvent’, pp. 126-128. 
33 Over de keuze van de belijdenisgeschriften zie: Bakhuizen van den Brink, De 
Nederlandse Belijdenisgeschriften, pp. 1-40 en Heijting, De catechismi en confessie, dl. 
1, pp. 219-231, over de Nederlandse geloofsbelijdenis en pp. 232-279 over de 
Heidelbergse Catechismus (deels ook over edities verschenen ná het convent van 
Wezel). 
34 Nordholt, ‘Der Weseler Konvent’, p. 135. 
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Van convent naar synode 

In het verlengde van eerdere synoden gehouden in de Zuidelijke Nederlanden vanaf 
1562 werden zo in Wezel voorbereidingen getroffen voor een eigen Nederlandse 
kerkorde en werden richtlijnen opgesteld om te komen tot een hechte kerkorganisatie. 
Beide behoefden verdere uitwerking en bekrachtiging door een synode. Dat die synode 
er inderdaad kwam in oktober 1571 was mede te danken aan het feit dat ook Willem van 
Oranje zijn volle autoriteit aan die plannen verleende. De Prins onderkende de kracht 
van een verenigde en eensgezinde kerk voor de Nederlandse zaak. Zo'n organisatie kon 
fungeren als bindmiddel in die heropgerichte Nederlandse staat en via zo'n organisatie 
kon de Opstand financieel en moreel ondersteund worden. De ideeën van de Prins ten 
aanzien van die eensgezinde kerk weken echter af van die van de precieze calvinisten. 
Oranje wenste een vereniging van de gereformeerde gemeenten met die van de 
Augsburgse confessie om te komen tot een ruime volkskerk. Een ideaal met een politiek 
kantje, omdat langs deze weg ook gehoopt werd op bondgenootschappen in het Duitse 
Rijk.  
De kerkelijke zaak werd zo tevens een politieke zaak, iets waar de rekkelijken, met 
name de Hollanders geen bezwaar tegen hadden, maar wat door de preciezen scherp 
werd afgewezen. Zij voelden noch voor een samengaan met de lutherse kerken, noch 
voor het in dienst stellen van de kerkelijke werkzaamheden in politieke dienst: de kerk 
hoort een geestelijk ambt uit te oefenen, onafhankelijk van iedere inmenging in of door 
de politiek.35 
Die zo gewenste generale synode werd op 4 oktober 1571 in Emden geopend door Ds. 
Gaspar van der Heijden. Tijdens de voorbereidingen hielden de Hollanders zich 
afzijdig. Zij waren geen voorstander van een dergelijke synode en het kostte veel moeite 
hen toch zover te krijgen, dat ook zij vertegenwoordigd waren op die vierde oktober. 
De tegenstellingen tussen de rekkelijke Hollanders en de precieze calvinisten uit de 
andere vluchtelingengemeenten zijn op volgende al even genoemde punten terug te 
voeren. Allereerst werd er van Hollandse zijde, in aansluiting bij de Franse kritiek, 
anders gedacht over de wenselijkheid van een kerkverband en daarmee over de waarde 
en betekenis van een synode. Men vreesde een aantasting van de bewegingsvrijheid van 
de lokale kerkenraden. Voorstanders van een hechte kerkelijke organisatie zagen in dit 
independentisme een bedreiging van de eenheid van de kerk als het ene Lichaam van 
Christus.  
Vervolgens plaatsten de rekkelijken een vraagteken bij het uitoefenen van tucht door de 
kerkenraden. In de derde plaats stelden de rekkelijken zich zeer kritisch op ten aanzien 
van de keuze voor de gereformeerde geloofsbelijdenis als het fundament voor het geheel 
der kerk. Die keuze zou immers de weg naar een bredere volkskerk, samen met de 
lutheranen, afsluiten. En ten slotte hadden de Hollanders, zoals gezegd, veel minder 
bezwaar tegen een duidelijke steun van kerkelijke zijde voor de politiek-militaire zaak 
en tegen een nauwe band tussen kerk en staat.36  
 

                                                 
35 Woltjer, ‘De politieke betekenis van de Emdense synode’, pp. 43-46; Bremmer, 
Reformatie en Rebellie. pp. 64-68; Boersma, Vluchtig voorbeeld, pp. 205-206; Van 
Deursen, De last van veel geluk, pp. 67-70. 
36 Hollweg, ‘Die Nachwirkungen’, pp. 152-154; Woltjer, ‘De politieke betekenis van de 
Emdense synode’, pp. 46-49; Van ’t Spijker, ‘Stromingen onder de reformatorisch 
gezinden te Emden’, pp. 54-62; Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, pp. 178-183. 



 

 hoofdstuk 2/ pag. 77 
  

De kerkorde van Emden 

Hoewel er in de acta van de synode van Emden nimmer naar het convent van Wezel 
wordt verwezen, is noch hier noch op de latere nationale synoden gehouden in de 
Nederlanden zelf, afgeweken van het fundament zoals te Wezel is gelegd: de synodaal-
presbyteriale structuur blijft steeds onaangetast, hoewel de drie-lagige vorm sinds 
Emden met een vierde is uitgebreid: tussen de classis en de nationale synode is de 
provinciale synode geschoven. Voorts blijven de gereformeerde geloofsbelijdenis en 
catechismus de basis vormen voor de verkondiging, het onderricht en het handelen der 
kerk. Drie van de vier ambten worden onverkort gehandhaafd, de kerkelijke tucht blijft 
gelden als een wezenlijk kenmerk van het gemeente-zijn. Doop en Avondmaal blijven 
de enige sacramenten en men maakte te Emden evenzeer onderscheid tussen de 
noodzakelijke en de middelmatige dingen als de broeders te Wezel gedaan hadden.37  
 
In het eerste en laatste artikel van de Emdense Synode38 wordt direct afgerekend met de 
kritiek op de synodaal-presbyteriale ordening. In artikel 1 legde men vast dat geen kerk 
over een andere kerk, geen ambtsdrager over een andere ambtsdrager mag heersen, om 
zo het antihiërarchische karakter van de gekozen vorm te benadrukken. Niet heersen 
over elkaar, maar ook: niet optreden onafhankelijk van elkaar. Om dit te verankeren, 
bepaalt artikel 53 dat de kerkorde alleen gewijzigd kan worden door een nationale 
synode. Geen enkele kerkenraad of classis kan op eigen initiatief veranderingen in de 
kerkorde aanbrengen, maar anderzijds ligt die kerkorde niet tot in lengte van dagen vast. 
De artikelen kúnnen gewijzigd worden "soo de nutticheydt der Kercken vereyschet".39 
In de acta wordt deze structuur uitgewerkt in de artikelen 6 tot en met 12 en in de 
toegevoegde hoofdstukken II (over de classicale vergaderingen)40, III (over de 
provinciale synode) en IV (over de generale synode).  
De door Wezel uitgesproken wens dat een wettige synode de Nederlandse provincies in 
classes zal verdelen, werd door Emden gehonoreerd. In artikel 10 wordt een 
classisindeling gegeven voor de vluchtelinggemeenten in het Duitse Rijk en in artikel 
11 voor de gemeenten onder het Kruis in de Nederlanden. Het was een voorlopige 
indeling, gemaakt met het oog op de situatie van dat moment. Het feit dat "die 
Ghemeente van Amsterdam, van Delft ende andere Hollandsche, Overijsselsche ende 
West-vriessche Kercken" tot één classis werden samengevoegd, is daarbij mijns inziens 
eerder een verwijzing naar het geringe aantal gemeenten onder het Kruis in de 
Noordelijke Nederlanden, dan een gevolg van de goede onderlinge verbindingen over 
water, zoals Luttikhuis stelt.41  

                                                 
37 Dankbaar, ‘Von Wesel (15680 bis Dordrecht (1618-1619)’, pp. 86-87. Met betrekking 
tot dit laatste punt: zie acta van de Synode van Emden, art. 19-21 en particuliere kwestie 
nr. 2. 
38 In druk uitgegeven door Rutgers, Acta der Nederlandsche synoden der 16e eeuw, pp. 
42-119. 
39 Acta van de Synode van Emden, art. 1 en art. 53; zie hierover bijvoorbeeld Kamphuis, 
Zo vonden wij elkaar, pp. 51-70 en Plomp, ‘De Kerkorde van Emden’, pp. 89-91. 
40 Zie hierover bijvoorbeeld Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 64-
66. 
41 Luttikhuis, Een grensgeval, p. 61; zie ook: Duke, Reformation and Revolt, p. 202: “Of 
a classical framework before that year (=1572) there is not a shred of evidence: indeed the 
vagueness of the classical divisions proposed at the national synod of Emden in 1571 
shows that no supra-consistorial organisation then existed.” 
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Ten opzichte van de bepalingen van het convent van Wezel, heeft de classis er in 
Emden een taak bij gekregen. In elke vergadering zal de voorzitter 'een ofte meer 
quaestiën van de hooftstukken, daar in dat tusschen ons en de Papisten verschil is 
voordraagen, om alzoo ondertusschen malkanderen te scherpen en tot studeeren op te 
wekken'.42 
Dat men zich duidelijk wilde onderscheiden van alle niet-gereformeerde stromingen 
blijkt ook uit de artikelen 2 tot en met 5, waarin alle nadruk gelegd wordt op de eenheid 
van de leer en op de verbondenheid met de Franse zusterkerken. Om een en ander tot 
uitdrukking te brengen dienen alle predikanten zowel de Nederlandse als de Franse 
Geloofsbelijdenis te ondertekenen. Vervolgens werd vastgesteld dat in de 
Nederlandstalige gemeenten de Heidelbergse Catechismus gebruikt behoord te worden 
en in de Franstalige de Geneefse, waarbij wel ruimte werd gelaten om eventueel andere 
varianten te gebruiken 'den Woorde Gods gelijckformigh zijnde'.  
Om deze eenheid van leer en belijden te bewaken, volgden nauwkeurige aanwijzingen 
voor kerkenraad en classis omtrent het beroepen en examineren van predikanten43 en 
aangaande het nemen van maatregelen tegen indringers en scheurmakers.44  
Vanuit de synode van Emden werd alles in het werk gesteld om tegen alle verdrukking 
in, de zuivere religie en de gereformeerde kerkelijke organisatie weer op te richten en 
uit te bouwen in het vaderland. De classes ‘onder ‘t Cruys’ kregen daarom de opdracht 
om in al die plaatsen waar nog geen prediking plaats vond of waar nog helemaal geen 
gereformeerde kern te vinden was, de invoering van de ware leer en de gereformeerde 
kerkelijke organisatie te bevorderen. Het was aan de classes om steeds nauwgezet de 
stand van zaken te onderzoeken in alle steden en dorpen binnen de eigen regio ‘ofte 
daeromtrent gheleghen’. Ook ten aanzien van armlastige gemeenten, niet in staat een 
eigen predikant te onderhouden, kreeg de classis een taak: aan haar de opdracht 
oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld door gemeenten samen te voegen.45  
Deze en andere bepalingen getuigen van een grote geloofsijver en van de hoop op een 
spoedige politieke en religieuze bevrijding van het vaderland. 
 

Wezel en Emden vergeleken 

De Emdense artikelen sloten nauw aan bij die van Wezel, al zijn er ook diverse 
verschillen tussen beide documenten aan te wijzen. Het is vooral opvallend dat men in 
Wezel meer oog had voor de verschillende talenten binnen de gemeente. Zo wordt in 
die acta aandacht besteed aan het ambt van doctor, aan de profeten, de diaconessen, de 
kerkmeesters, de taak van schoolmeesters of cantors in de kerkdiensten en de zorg van 
predikanten, schoolmeesters en ouders samen voor de geloofsopvoeding van de 
kinderen. Zaken waar in de Emdense acta niet over gesproken wordt, maar die deels wel 
in latere kerkorden terugkeren. Een ander verschil is dat de Wezeler orde toe stond dat 
een kerkenraad zo nodig zonder predikant bijeenkwam, wanneer deze afwezig was.46 
Hiervan is in de Emdense acta geen sprake meer. 

                                                 
42 Acta van de Synode van Emden, Cap. II art. 5. 
43 Acta van de Synode van Emden, art. 13 16, 18. 
44 Acta van de Synode van Emden, art. 17, 43. 
45 Acta van de Synode van Emden, art. 35-42. Deze bepalingen werden vooral door de 
tijdsomstandigheden ingegeven en zijn in latere kerkorde grotendeels verdwenen. 
46 Artikelen van het convent van Wezel, Cap. IV: 10-11. 
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In de Emdense kerkorde wordt kortom minder ruimte gegund aan de eigen inbreng van 
gemeenteleden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de veelheid van genadegaven; ten 
gunste van vastgelegde structuren waarbinnen de ambtsdragers de leiding hebben en 
waarbij ondanks de gelijkheid der ambten, aan het ambt van predikant toch enig extra 
gewicht werd toegekend.47 
Ondanks deze verschillen dragen beide documenten een duidelijk calvinistisch stempel, 
zodat geconcludeerd kan worden dat de preciezen zowel in Wezel als in Emden bereikt 
hebben wat ze nastreefden: hun programma van een hechte kerkelijke organisatie 
gebaseerd op de eenheid van de leer en gedragen door een strikte tuchtoefening, werd 
verheven tot norm voor de (aanstaande) Nederlandse kerk.48 
 

Kerk en politiek 

De aanwezige Hollanders als Jan Arentsz en Pieter Gabriël hebben de acta van Emden 
mede ondertekend. Toch zullen zij teleurgesteld zijn geweest over het resultaat van de 
synode en dit zelfde moet voor Willem van Oranje gegolden hebben. In de tekst wordt 
namelijk met geen woord gerept over twee zaken die hem nu juist zo na aan het hart 
lagen: toenadering tot de lutheranen en kerkelijke steun voor de politiek-militaire strijd. 
De synode koos voor de gereformeerde belijdenis als het enige fundament van de ware 
kerk en voor een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de overheid.49  
Desondanks was de vraag naar de aard van de kerk in het Protestantse Nederland ook na 
Emden niet definitief beslist. De synode koos wel voor een scherpomlijnd calvinisme in 
plaats van voor een brede volkskerk, maar die discussie was daarmee nog niet afgerond. 
Integendeel, dit twistpunt zou de gemoederen in de Republiek nog lang bezig houden. 
Of zoals Woltjer stelt: van gereformeerde zijde is wel gestreefd naar een volledig 
zelfstandige kerk, maar de winst van de preciezen op dit punt was op langere termijn 
bezien verre van volledig. De overheid zou zich heel wat meer met kerkelijke zaken 
gaan bemoeien dan de preciezen lief was.50  
 
Geen neergeschreven steun voor de politieke strijd, maar ook geen politieke 
onverschilligheid, zoals blijkt uit artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, over 
het ambt van de overheid. Hierin wordt vastgesteld dat de overheid door God is 
ingesteld niet alleen 'om acht te nemen ende te waken over de Policie, maer ooc de hant 
te houden aan den Heyligen kerckendienst, om te weyren ende uyt te royen alle 
afgoderie ende valschen godsdienst, om het rijcke des Antichrists te gronde te werpen 

                                                 
47 Deze verschillen brengen Knetsch er toe om, met de nodige slagen om de arm 
‘Wezel’ tot een soort afsluiting van de episode ‘onder het Kruis’ te betitelen, om 
daarmee een behoorlijke tijdspanne tussen Wezel en Emden voor mogelijk te houden. In 
Emden zouden de broeders, onder invloed van het Franse kerkmodel aangestuurd 
hebben op een hechte synodale structuur, waarvan de gemeenten wel zelfstandige maar 
niettemin goed ingevoegde onderdelen vormden. In Wezel was men, net als in de jaren 
daarvoor veel meer op de basis gericht omdat de mogelijkheden toen nog ontbraken om 
een topstructuur op te bouwen. Knetsch, ‘Een vroege gereformeerde kerkorde’, pp. 95-
96.  
48 Woltjer, ‘De politieke betekenis van de Emdense synode’, p. 47. 
49 Hollweg, ‘Die Nachwirkungen’, pp. 154-156; Plomp, ‘De Kerkorde van Emden”, pp. 
107-108. 
50 Woltjer, ‘De politieke betekenis van de Emdense synode’, pp. 47-49. 
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ende het Coninckrijcke Jesu Christi te voorderen, ‘t Woord des Evangelij over al te 
doen prediken, op dat God van een yegelijk geeert ende gedient werde, gelijc Hy in syn 
woort gebiedt’. Deze overheid behoorde men trouw belasting te betalen en ‘gehoorsaem 
te zyn in allen dingen, die niet en strijden tegen Godts woort’.51  Dergelijke notities over 
de ware overheid zullen van gereformeerde zijde ongetwijfeld op Willem van Oranje 
zijn toegepast, al heeft men dit te Emden niet willen uitspreken. 
Tot besluit van deze paragraaf kan nog gewezen worden op steun voor de Opstand uit 
een andere hoek. Over de doperse leiders in ballingschap is nauwelijks iets bekend, 
maar uit wat er is overgeleverd blijkt dat men ook aan die kant niet in lijdzaamheid 
heeft willen afwachten. Uit een briefwisseling van mei 1572 tussen de doopsgezinde 
leraar Pieter Willemsz Bogaerts, gevlucht vanuit Monnickendam naar Emden en 
Willem van Oranje, komt naar voren hoe Bogaerts, op verzoek van Oranje en met 
gevaar voor eigen leven, 1060 carolus gulden inzamelde onder zijn geloofsgenoten 'tot 
vorderinghe vande zelve gemeyne zake'.52  
Inmiddels had de militaire strijd in de Nederlanden zelf, in de tijd gelegen tussen de 
synode van Emden en genoemde briefwisseling, een beslissende wending doorgemaakt 
waardoor eerder dan gehoopt inderdaad de deur voor de gereformeerde leer, met in haar 
kielzog de doopsgezinde stroming werd heropend.  

2.2. Het tij gekeerd: de politiek-militaire en kerkelijke ontwikkelingen tussen 1572 
en 1588 
 
Na diverse mislukte aanvalspogingen kregen de opstandelingen op 1 april 1572 de wind 
in de zeilen door de even onverwachte als succesvolle inname van Den Briel door de 
watergeuzen, onder leiding van de Luikse edelman Willem van Lumey, graaf van der 
Mark. Een toevalstreffer, mede mogelijk gemaakt doordat Alva zijn troepen in dit 
voorjaar concentreerde langs de Franse en Duitse grenzen na geruchten over invallen 
van die kant. Het kustgebied van Holland en Zeeland bleef hierdoor vrijwel 
onbeschermd achter, zoals al eerder het geval was geweest, bijvoorbeeld bij de landgang 
op Monnickendam. Alva rekende op de steun van de lokale bevolking en bleef dat tot 
zeker enkele maanden na de val van Den Briel doen. Ten onrechte: de bevolking in 
Holland en Zeeland was door Alva's stringente maatregelen in de jaren vanaf 1567 dan 
wel niet pro-geus geworden, maar in ieder geval wel anti-Spaans. In de ene na de andere 
stad overwon daardoor de angst voor de Spaanse overheersing de vrees voor de 
gewelddadige geuzen en koos men de zijde van de opstandelingen. Teruggekeerde 
ballingen speelden hierbij een belangrijke rol: zij slaagden erin steun te verwerven voor 
de opstand onder de ontevreden bevolking.53 
Deze keuze, deels met geweld afgedwongen, kan mede verklaard worden uit de slechte 
economische omstandigheden in de jaren voorafgaand aan 1572. De landgangen van de 
geuzen zorgden voor veel schade, maar meer nog hun blokkades en kaapvaart, waardoor 
de handel op de Oostzee gevoelige klappen kreeg, terwijl ook het Kanaal geregeld 

                                                 
51 Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de Nederlandse vertaling zoals 
vastgesteld door de Dordtse Synode van 1618-1619, zoals opgenomen in Bakhuizen van 
den Brink, De Nederlandse Belijdenisgeschriften, p. 141; zie ook  Van ’t Spijker, 
‘Stromingen onder de reformatorisch gezinden te Emden’, pp. 68-74. 
52 Archief Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, inv. nrs. 421, 422, 517. 
53 Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, pp. 48-53; Van Nierop, Het verraad 
van het Noorderkwartier, pp. 63-83.  
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geblokkeerd werd door kapers. Voorts zorgden overstromingen (de Allerheiligenvloed 
in 1570), garnizoensinkwartieringen, extra belastingen, verhoogde uitgaven voor de 
versterkingen van de steden en de misoogsten van 1571 voor grote economische 
problemen in de Nederlanden. Een economische malaise die ook sterk gevoeld werd in 
Waterland en de Zeevang.54 Voorbeelden van die verhoogde uitgaven ter verdediging 
van de eigen stad zijn bijvoorbeeld te vinden in de tresoriersrekeningen van Edam. In 
reactie op de landgang op Monnickendam werd vooral in 1571 en 1752 veel geld 
uitgegeven aan de versterking en bewaking van de stadwallen en aan extra munitie.55 
Uitgaven die enerzijds een extra belasting voor de Edamse bevolking betekenden en 
anderzijds laten zien dat in ieder geval de katholieke overheid van deze stad zeer 
beducht was voor de komst van de geuzen.  
Na de opmars van de geuzen in Zuid-Holland volgde die van jonkheer Dirck Sonoy met 
zijn mannen in het Noorderkwartier en van Jeronimus Tseraerts in Walcheren. Eind mei 
koos Enkhuizen de kant van de Prins en op 2 juni werd Sonoy hier ingehaald als 
luitenant-gouverneur van de Prins van Oranje. Vanuit Enkhuizen wist Sonoy Hoorn en 
Medemblik te veroveren. Nadat Hoorn zwichtte op 19 juni, beheerste Sonoy grote delen 
van het Noord-Hollandse platteland en de steden Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar en 
Medemblik, terwijl ook Haarlem inmiddels de zijde van de opstandelingen had geko-
zen. 
De eerste zeer bescheiden poging om Monnickendam te veroveren, eindigde met de 
arrestatie van vier aanslagplegers. Ook Edam verzette zich tegen de komst van het 
geuzenleger, maar werd, waarschijnlijk met hulp van binnenuit overrompeld en wel zo 
onverwacht dat de notities in het tresoriersboek abrupt eindigen op die 26e juni 'daer 
door de grooten haest niet van geschreven mocht werden'.56 Kort daarna lieten ook 
Monnickendam en Purmerend de geuzen binnen, omdat hier net als in Edam weinig 
hoop bestond dat men zonder regeringsgarnizoen de rebellen buiten de stad zou kunnen 
houden.57 Heel Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam en Zaandam heeft 
zich dan gesteld aan de zijde van Willem van Oranje en zijn luitenant-gouverneur ter 
plaatse Sonoy.  
 

Politieke en religieuze ontwikkelingen in Edam, Monnickendam en Purmerend 

Het was Oranjes opdracht aan Sonoy deze gebieden, met Gods genade, te bevrijden van 
de tirannie en te herstellen in haar oude vrijheden, rechten en privileges. Daarbij was de 
instructie gevoegd om zich er vanaf het begin voor in te zetten dat aldaar het rechte 
Woord van God zou worden verkondigd, 'mits ook toelatende het exercitie van Religie 
den selven woorde Gods conform, indien de ingezetenen (..) of eenige vandien 't selve 

                                                 
54 Van der Woude, Het Noorderkwartier, pp. 393-395. De Meij, De watergeuzen in de 
Nederlanden, pp. 270-305. 
55 Oud Archief Edam, inv. nr. 184, folio nrs. 340-342 (Pasen 1571-juni 1572). 
56 Oud Archief Edam, inv. nr. 184, dd. 26 juni 1572; Van Vloten, Nederlands Opstand 
tegen Spanje, dl II, pp. LXXX-LXXXI: [Die van Amsterdam melden (16 July), dat “die 
rebellen onse nabuerstede van Eedam (niet sonder voorgaende resistentie van den 
goedwilligen binnen derselver stede vallende) ingenomen hebben, ende de stede van 
Monnickendamme.” (..)]; Driessen, ‘Waterland VII: Edam’, pp. 183-185. 
57 Voor een uitgebreide beschrijving en analyse van het verloop van de Opstand in 
Noord-Holland in 1572, zie: Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 72-
81. Zie ook Van Vloten, Nederlands Opstand tegen Spanje, dl II, pp. 26-30.  
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begeren, sonder nochtans te gedogen dat die van de Roomse kerke eenig overlast 
gedaen worde, of dat sy belet worden in d'exercitie van haerlieden Religie ter tijd en 
wijlen wij anders daer op sullen geordonneerd hebben, of dat de noodwendigheid en 
snelligheid andersins mochte vorderen'.58 
Religievrijheid dus, maar in praktijk durfden trouwe katholieken niet af te wachten of de 
rebellen hen inderdaad ongemoeid zouden laten, of dat ook zij slachtoffer zouden 
worden van de sterke antikatholieke gevoelens van de geuzen en de terugkerende 
gereformeerde ballingen. Velen vluchtten daarom naar het regeringsgezind gebleven 
Amsterdam.  
Ook vanuit Edam vond een uittocht plaats: pastoor Meynardus Johannesz verliet de 
stad, samen met een aantal trouw gebleven parochianen59, onder wie de meeste 
magistraatsleden.60 De resterende katholieke leden van de vroedschap en schepenen 
werden op 30 juni vervangen door gereformeerde Edammers. Mr. Jan Claesz van Poel-
geest, de enige overheidsfunctionaris die in 1566 de kant van de gereformeerden koos, 
keerde terug in zijn oude functie van secretaris en ook tien andere mannen, ons bekend 
uit de verhoren van de Raad van Beroerten, werden nu verkozen tot vroedschap, 
burgemeester of schepen.61  
In hoeverre ook in andere steden en dorpen in Waterland/ de Zeevang dergelijke 
wetsverzettingen hebben plaatsgevonden, is in de bronnen niet terug te vinden. 
Weliswaar meldt Costerus, op basis van een losse notitie in een Edams archiefstuk, 
wetsverzettingen in Purmerend en Monnickendam, maar deze notitie is helaas niet meer 
te vinden en wordt ook nauwelijks door andere gegevens ondersteund.62 Alleen van de 
vooraanstaande gereformeerde leidsman Gerrit Jansz Schagen van Monnickendam, 
gevlucht in 1567 weten we zeker dat hij na 1572 kerkelijke en politieke functies 
vervulde. Zo ontmoeten we hem in 1578 op de nationale synode van Dordrecht, 
afgevaardigd als ouderling vanuit de classis Edam.63 Vanaf in ieder geval 1577 vervulde 
hij als vroedschaplid meermalen het ambt van burgemeester64 en vertegenwoordigde hij 
de stad enkele malen in een vergadering van de Staten van Holland.65  
Het is de enige gereformeerde Monnickendammer van wie aangetoond kan worden dat 
hij zowel in 1566/67 als na 1572 actief was. Of de voortvluchtige Sem Jansz Cramer de 

                                                 
58 Zoals weergegeven bij Bor, Oorspronk, dl 1, p. 395. 
59 Driessen, ‘Waterland VII: Edam’, pp. 159-162, 188. Noordeloos komt tot een lijst van 
33 namen, meest mannen, van na 1 april 1572 uitgeweken Edammers, van wie de 
bezittingen werden geconfisqueerd. Dit zijn er heel wat meer dan de drie 
Monnickendammers en de twee vrouwen die uit Beets en Oudendijk de wijk hadden 
genomen. Noordeloos, ‘Fugitieve personen’, pp. 84-90. 
60 Costerus Wzn, De Geschiedenis van de stad Edam, pp. 56-57. 
61 Oud Archief Edam, inv. nr. 64d. 
62 Costerus Wzn, De Geschiedenis van de stad Edam, Edam, p. 8. 
63 Acta van de nationale Synode te Dordrecht, 3-18 juni 1578, zoals uitgegeven door 
Rutgers, Acta der Nederlandsche synoden der 16e eeuw, pp. 221-338. De naam van 
Gerit Jansz Schagen vinden we in de Credentiebrief ‘der ghemeynten tot Edam’, pp. 
293-294 en in het Afschrift eener naamlijst van hen die de Synode bijwoonden, p. 317. 
Ook genoemd door Nauta, ‘De nationale synode van Dordrecht (1578)’, p. 17. 
64 Eerste vermelding: Vroedschapsnotulen Monnickendam, 9.8.1578, als oud-
burgemeester. Hij moet in het jaar daarvoor dus burgemeester geweest zijn. 
65 Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, p. 272. 
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zelfde is als het latere vroedschaplid Sem Jansz66 en of Cornelis Pietersz Aems de zelfde 
is als Cornelis Pietersz, vroedschaplid vanaf in ieder geval 157967 tot aan zijn dood in 
1589, is niet met zekerheid te zeggen. Mogelijke familierelaties tussen leiders uit de 
jaren 1566/67 en latere leden van de vroedschap lijken in slechts drie gevallen niet te 
ver gezocht.68 Voor Purmerend is van geen enkel lid van de actieve kern uit 1566/67 een 
benoeming in kerkelijke of politieke functies in of na 1572 aantoonbaar. 
 
Over de beide steden zijn wel enkele andere gegevens bekend. De pastoor van 
Purmerend zou net als zijn Edamse collega in 1572 gevlucht zijn naar Amsterdam, 
alwaar hij in datzelfde jaar is overleden.69 Zijn opvolger Bernardus Bernardi meldde 
zich op 31 maart 1573 als 'gereformeerde paep' op de Noord-Hollandse synode met het 
verzoek geëxamineerd en tot de dienst van het Woord toegelaten te mogen worden, wat 
hem werd toegestaan.70 Voor Monnickendam weten we dat Jan Willemsz volgens een 
charter uit 1571 zowel het kapelaans- als het pastoorsofficie in die stad mocht bedienen, 
totdat men weer een pastoor benoemd zou hebben.71 Uit deze benoeming kunnen we 
concluderen dat Willemsz de opvolger was van de bij de landgang omgekomen 
kapelaan Johannes Pippo Hendricx en dat de pastoorspost in 1571 vacant was. Dit 
laatste is weinig verbazingwekkend gezien de hoge leeftijd van pastoor Mr. Wilhelmus 
Johannesz Reerserus in 1568.  
Ook Jan Willemsz zal in 1572 gevlucht zijn, want pas in 1584 verschijnt hij weer in de 
Monnickendamse bronnen, in verband met zijn verzoek om de vicariën die hij eertijds 
in gebruik had, opnieuw te mogen bezitten wat hem gedeeltelijk werd toegestaan.72 
Deze vroedschapsnotulen leren ons tevens dat vanaf 1576 enkele voormalige ‘bagijnen’ 
voortaan van stadswege onderhouden werden.73 Hiermee is niet gezegd dat deze 
kloosterlingen Monnickendam in 1572 ontvlucht waren, maar wel dat de situatie ter 
plaatse voor hen in 1576 wat gunstiger werd als uitvloeisel van de Pacificatie van Gent. 
 
Uit de bronnen is niet op te maken of de komst van de geuzen in Waterland ook geleid 
heeft tot de verwoesting van de verschillende kloosters. Volgens Driessen zouden te 
Edam direct bij de overgang het terminarishuis en het zusterconvent, op de refter na zijn 
verwoest.74 Of dit correct is valt echter te betwijfelen, aangezien in de 
vroedschapsnotulen van Edam te lezen valt hoe in 1581 een financiële regeling werd 

                                                 
66 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 28.3.1579. 
67 Eerste vermelding: Vroedschapsnotulen Monnickendam, 28.3.1579 (als 
burgemeester). 
68 Pieter Cornelisz Aems, vroedschaplid in 1615 was mogelijk een zoon van genoemde 
Cornelis Pietersz Aems; Willem Pieter Lap, actief in 1566/67 kan de vader geweest zijn 
van Pieter en Jan Willemsz Lap beiden afwisselend burgemeester vanaf resp. 1586 en 
1581. Geen van deze genoemden was echter tevens actief als kerkenraadslid. Ook Duke 
attendeert erop dat de mate van continuïteit tussen 1567 en 1572 niet moet worden 
overdreven en dat op enkele uitzonderingen na de gereformeerden weer bijna geheel 
opnieuw moesten beginnen in de zomer van 1572. Duke, Reformation and Revolt, p. 202. 
69 Driessen, ‘Waterland II. Purmerend’, p. 117. 
70 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art. 12). 
71 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 158. 
72 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 3.12. 1584. 
73 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 30.12.1576. 
74 Driessen, ‘Waterland VII: Edam’, p. 185. 
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getroffen met de begijnen ín het klooster75, terwijl diezelfde notulen laten zien hoe in 
1586-1587 besloten werd tot de afbraak van de kloosterkerk.76 Deze zal ongetwijfeld in 
verval geraakt zijn in de jaren na 1572, maar het hout was in ieder geval nog goed 
genoeg voor de bouw van een drietal woningen. 
Ook van de overgebleven conventualen in Purmerend weten we dat zij tot zeker 1607 
gezamenlijk in één huis woonden, al wordt er niet bij verteld in hoeverre het hier ging 
om een gedeelte van de oude kloostergebouwen.77 Waarschijnlijk zijn deze gebouwen in 
gebruik genomen als weeshuis, zoals ook met de gebouwen van de beide 
Monnickendamse kloosters gebeurde, nadat de Staten van Holland in 1577 deze ter vrije 
beschikking aan het stadsbestuur had toegewezen. 78 Van de gebouwen zelf hebben de 
wezen niet lang plezier gehad, als ze er al hebben gewoond. Het vrouwenklooster 
Mariëngaarde werd 1582 afgebroken79, terwijl de refter al voor die tijd zodanig in verval 
raakte dat de deze in 1579 uit veiligheidsoverwegingen werd gesloopt.80 Het andere 
Monnickendamse klooster, Galilea Minor is ergens tussen 1577 en 1589 in een ruïne 
veranderd en gedeeltelijk gesloopt.81 In beide gevallen moet de oorzaak eerder in verval 
door leegstand dan in plundering door de geuzen gezocht worden. Zo zal de schade aan 
de katholieke gebouwen in de eerste maanden na de overgang wel meegevallen zijn. Pas 
in het najaar van 1572, toen de strijd weer in alle hevigheid oplaaide, en in 1573 
moesten de kerkelijke kostbaarheden het ontgelden en werden naast tal van huizen ook 
kerken verwoest. 
 
De keuze voor de Opstand ging dus niet overal van harte en was mede afhankelijk van 
de lokale verhoudingen. Waar een aanzienlijk deel van de plaatselijke bevolking de 
geuzen boven de Spanjaarden verkoos, kon een regeringsgezinde magistraat geen stand 
houden. Zo werd in Edam de steven onmiddellijk in gereformeerde richting gewend en 
vond drie dagen na de machtswisseling, op 29 juni (de eerste zondag na St. Jan) de 
eerste gereformeerde kerkdienst plaats in de Grote of Nicolaaskerk, onder leiding van 
voormalig priester en eerste predikant Pauwel Pietersz die deze gemeente tot aan zijn 
dood in 1575 zou dienen. Het kerkgebouw was hiertoe van 'alle afgoderij gesuyvert 
ende gereynigt' volgens een citaat uit het 'Register van die lidmaeten der Gemeente Jesu 
Christie binnen die stede Edam beginnende van den jare 1572', zoals opgenomen in het 
boek van Costerus, uit 1869. Dit register is nadien helaas verdwenen. Uit het zelfde 
citaat blijkt dat ter plaatse vier maal per jaar het Avondmaal gevierd zal worden, met 

                                                 
75 Vroedschapsnotulen Edam, 4.7.1581. 
76 Vroedschapsnotulen Edam, 9.5.1586, 24.2.1587. 
77 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 254. Verhoofstad meldt dat het St. Ursulaklooster in 
1572 verwoest werd, door “Sonoy met zijn rooversbende”, maar geeft niet aan op welke 
bronnen hij zich daarbij baseert. Verhoofstad, Geschiedenis van Purmerend, p. 62. 
78 Oud Archief Monnickendam, inv.nr. 655; Wüstenhoff, ‘Mariëngaarde’, pp. 270-273. 
79 Van Overbeeke, Monnickendam in Waterland, p. 59. De notitie van Wüstenhoff dat de 
conventualen in 1591 nog in het klooster woonden, lijkt me onjuist. De regeling die in de 
Monnickendamse vroedschapsnotulen genoteerd staat op d.d. 23.5.1591, betreft het 
onderhoud door Monnickendam van conventualen in het klooster van Westerblokker. 
Wüstenhoff, ‘Mariëngaarde’, p. 276. 
80 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 29.10.1579. 
81 Besteman, Heidinga, Het klooster Galilea Minor bij Monnickendam, pp. 23, 89. 
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ingang van datzelfde jaar 1572.82 In Edam vond ook de eerste vergadering van de 
Noord-Hollandse synode plaats, op 16 augustus 1572.83 
In de beide andere steden was de machtswisseling minder absoluut. Zoals aangetoond, 
waren de gereformeerde kernen hier een stuk kleiner en de verhoudingen minder 
gepolariseerd. Van de gereformeerde leidslieden van 1566/67 zien we behalve de al 
genoemde Gerrit Jansz Schagen niemand terugkeren in de magistraatslijsten zoals die 
voor Monnickendam en Purmerend zijn te reconstrueren vanaf 1579. Wel geldt voor 
Purmerend dat de ouderlingen vanuit deze stad, die we vanaf 1582 in de acta van de 
Noord-Hollandse synode tegenkomen als afgevaardigden vanuit de classis Edam, op 
één na tevens lid van de Purmerendse vroedschap waren. We mogen voor deze plaats 
dus in ieder geval vanaf 1582 een gedeeltelijke overlapping tussen kerkenraad en 
stadsbestuur veronderstellen.84 Een dergelijk samenvallen van de kerkelijke en politieke 
overheid is voor Edam al vanaf 1572 te verwachten, maar zekerheid hebben we 
daarover pas vanaf het moment dat de kerkenraadsnotulen van deze stad bewaard zijn 
gebleven, dat wil zeggen vanaf 1594. De spaarzame gegevens over Edamse ouderlingen 
in de acta van de Noord-Hollandse synode, vanaf 1579 en in die van de nationale 
synoden ondersteunen het verwachte beeld. 
De Monnickendamse gegevens leveren een wat afwijkend beeld op. De Monnicken-
damse ouderlingen die de classis Edam in 1579, 1584, 1590, 1592 en 1594 op de 
Noord-Hollandse synode vertegenwoordigden, te weten Jacobus Hem, Jan Heymansz 
en Frans Willemsz komen niet voor op de magistraatslijsten. Dit zelfde geldt voor 
ouderling Jacob Sommesz, medeondertekenaar van de credentiebrief, die in 1578 vanuit 
de classis Edam werd verzonden aan de nationale synode.85 De dubbelfuncties van 
Gerrit Jansz Schagen lijken daarmee eerder uitzondering dan regel. Dit is een smalle 
basis voor conclusies, maar komt wel overeen met latere gegevens voor 
Monnickendam, waaruit blijkt dat de leden van de kerkenraad en de vroedschap tot 
zeker 1620 uit verschillende delen van de Monnickendamse gemeenschap afkomstig 
waren.86  
 
Verschillende uitkomsten dus, hoewel de gegevens schaars zijn, aansluitend bij de 
verschillende religieuze ontwikkelingen in deze drie steden in het Wonderjaar 1566-67. 
Het feit dat de gereformeerde gemeenten in Purmerend en Monnickendam kleiner en 
zwakker waren dan die in Edam, wordt ook weerspiegeld in het feit dat men in Edam al 
direct in juni 1572 over een eigen gereformeerde predikant beschikte en met de 
diensten, inclusief de Avondmaalsvieringen kon starten. Purmerend kreeg pas in de loop 
van 1573 haar eerste gereformeerde predikant, de al genoemde 'gereformeerde paep' 
Bernardus Bernardi. De Purmerendse gereformeerden kregen wel al in 1572 de beschik-
king over een kerkgebouw, maar pas na moeizame onderhandelingen met de lokale 
overheid, waarbij men zelfs een beroep op Sonoy moest doen om de uitoefening van de 

                                                 
82 Costerus Wzn, De Geschiedenis van de stad Edam, pp. 56-57. 
83 Acta van de Noord-Hollandse synode, 16.8.1572. 
84 Een volledige lijst van kerkenraadsleden is pas vanaf 1611 te reconstrueren, vanuit de 
kerkenraadsnotulen. Daarnaast kennen we vanaf 1592 de namen van de ouderlingen die 
vanuit Purmerend op de vergaderingen van de classis aanwezig waren. 
85 Acta van de nationale Synode te Dordrecht, 3-18 juni 1578. Op geen van de 16e 
eeuwse nationale synoden waren predikanten of ouderlingen vanuit de classis Edam 
aanwezig namens de Noord-Hollandse synoden. 
86 Zie paragraaf 4.2. 
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nieuwe religie ter plaatse mogelijk te maken.87 Niet duidelijk is of het hierbij al direct 
om de Grote of Nicolaaskerk ging of dat dit kerkgebouw tussen 1572 en 1573 buiten 
gebruik was gesteld en pas met de overgang van pastoor Bernardi voor gereformeerde 
diensten heringericht werd, zoals Verhoofstad meldt.88 
Monnickendam kreeg in 1574 haar eerste predikant, de ex-priester Lambrecht 
Gerbrandsz.89 Een eerdere poging vanuit Monnickendam door Reynerus Accronius om 
tot de dienst toegelaten te worden mislukte: de synode achtte hem onbekwaam tot de 
dienst en tot het preken.90 Was deze examinandus wel toegelaten, dan had men in 
Monnickendam al in 1573 over een eigen predikant kunnen beschikken. De doops-
gezinde gemeente te Monnickendam beschikte toen al over een eigen voorganger: de uit 
Emden teruggekeerde Pieter Willemsz Bogaerts. 
De Noord-Hollandse synode rekende in 1573 de drie steden Edam, Monnickendam en 
Purmerend tot de coetus Edam.91 Hoewel Monnickendam op dat moment nog niet over 
een eigen predikant beschikte, ging men er op synodaal niveau kennelijk vanaf 1573 
vanuit dat er gereformeerde gemeenten in de drie steden te vinden waren, hoewel hun 
omvang en mate van organisatie verschillend was, afhankelijk van de basis gelegd in 
1566/67.  
Deze verschillen komen overeen met bevindingen van Duke, waardoor hij stelt dat de 
geuzen aan steden die de kant van de Opstand kozen, lang niet altijd hun wil konden 
opleggen, maar met de zittende besturen moest worden onderhandeld.92 Dit was in 

                                                 
87 Duke, Reformation and Revolt, pp. 205-206 (op basis van het volgende archiefstuk in 
het RANH: collectie aanwinsten nr. 705, fol. 67-67v).  
88 Verhoofstad, Geschiedenis van Purmerend, pp. 129, 150-151. Dat Bernardi, “hier 
vroeger Pastoor zijnde, in 1573, met zijne geheele gemeente, tot de Hervormden 
overging”, zoals Van der Aa noteert in zijn Aardrijkskundig woordenboek der 
Nederlanden, dl. 9, pp. 295, 300; zo overgenomen door Verhoofstad, Katholiek 
Purmerend, p. 51), lijkt in ieder geval te sterk, aangezien de gereformeerde gemeente 
hier in 1601 slechts 47 mannelijke leden telde (acta classis Edam, 9.7.1601) en gezien 
het feit dat die zelfde Bernardi zich binnen enkele maanden na zijn overgang beklaagde 
bij de Noord-Hollandse synode over zijn financiële situatie, ‘naedemael die van 
Purmerent hem nyet veel te weten en willen’ (acta van de Noord-Hollandse synode, 
5.10.1573), om in 1576 Purmerend te verruilen voor Beets. Als inderdaad al zijn 
parochianen met hem waren overgegaan naar het gereformeerde kamp, zou hij wel wat 
meer steun hebben gekregen én zou de gemeente 30 jaar later een stuk groter geweest 
zijn (47 mannelijke leden komt ruwweg neer op 180-200 gemeenteleden (incl. 
kinderen), wat ca. 8% van de bevolking betekent, uitgaande van de opgave van Van der 
Woude voor 1622 (Purmerend incl. Nek: 2556 inwoners, excl. Nek 2455 inwoners. Van 
der Woude, Het Noorderkwartier, p. 618-619). De vroedschapsnotulen van Purmerend 
zijn overgeleverd vanaf 1577 en onthullen daardoor niets over die vroegste 
verwikkelingen. 
89 Van Lieburg, Repertorium, dl 2; zie ook Veeris, Kerkelijk alphabeth, 
90 Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.7.1573 (art. 16). 
91 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art. 21). 
92 Duke, Reformation and Revolt, pp. 200-210; zie ook de analyse van Van Nierop over 
de manier waarop verschillende steden zich tijdens de omwenteling opstelden en de 
mate waarin de houding van het stadsbestuur daarin bepalend was. Van Nierop, Het 
verraad van het Noorderkwartier, pp. 79-81. 
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Edam niet nodig omdat hier een gereformeerde machtswisseling plaatsvond, maar zal in 
de beide andere steden stellig wel het geval geweest zijn in 1572.  
De lokale verhoudingen zijn dus van belang om de verschillen in kracht van de 
gereformeerde gemeenten te begrijpen, of zoals Duke stelt: “For the next four years 
(=1572-1576) Holland, together with Zeeland, was to be the battleground with 
Hollanders on both sides in the conflict. The war left an indelible mark on religious 
developments at this time: both the proscription of Catholicism and the slow advance of 
the Reformed church need to be seen against this background.”93 Een strijd die ook aan 
Waterland en de Zeevang niet voorbij ging en de polarisatie aldaar heeft doen 
toenemen. De religieuze tolerantie voorzover aanwezig, kreeg hierdoor gevoelige 
klappen. Zo liet bijvoorbeeld de Monnickendamse vroedschap in 1579 met nadruk 
weten dat Holland en Zeeland tijdens de vredesonderhandelingen in Keulen, ‘bij de 
religie’ dienden te blijven, zoals die op dat moment was, en zich daar beslist niet vanaf 
mochten laten brengen.94  
 

Bittere strijd in Noord-Holland (1572-1574) 

Tot juli 1572 verliep de strijd zeer voorspoedig voor de opstandelingen. Verreweg de 
meeste Hollandse en Zeeuwse steden, waaronder de drie belangrijke zeesteden Den 
Briel, Enkhuizen en Vlissingen, bevonden zich in het Oranjekamp en op 19 juli werd in 
Dordrecht een 'vrije' statenvergadering voor Holland bijeengeroepen. Een revolutionaire 
daad, aangezien het alleen aan de landsheer koning Philips II of zijn afgevaardigde de 
stadhouder was voorbehouden om een dergelijke vergadering bijeen te roepen.95  
Op deze statenvergadering waren voor het eerst ook afgevaardigden uit de kleinere 
steden in Noord- en Zuid-Holland aanwezig, onder wie de afgevaardigden uit Edam en 
Monnickendam, vanaf 1573 aangevuld met Purmerend als 18e stemhebbende stad.96 
 
De eindoverwinning leek dus nabij in de zomer van 1572, maar beslist was de strijd nog 
allerminst. De regeringstroepen, onder leiding van Graaf Bossu, de wettige door Philips 
II aangestelde stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, waren weliswaar verdreven 
uit Holland naar Utrecht, maar nog zeker niet verslagen.97 Zo kwam Bossu in augustus 
Amsterdam te hulp, waardoor de opstandelingen er niet in slaagden ook deze stad te 
overmeesteren. Bovendien lag admiraal François Boshuizen met zijn schepen voor 
Enkhuizen, dat daardoor menig benauwd moment doormaakte. Nu Amsterdam in 
regeringsgezinde handen was gebleven, verlegde de strijd zich in het najaar van 1572 
naar het gebied vlak boven deze stad. De Waterlandse dorpen Broek in Waterland, 
Schellingwoude, Landsmeer, Zunderdorp en Ransdorp en de Zaanse sluizen werden 
doelwit van Spaanse uitvallen. Deze aanvallen wist Sonoy af te slaan, maar niet zonder 

                                                 
93 Duke, Reformation and Revolt, p. 202. 
94 Vroedschapsnotulen Monnickendam 13.10.1579. 
95 Voor een uitgebreide beschrijving en analyse van het revolutionaire karakter van die 
daad en van de wijze waarop de Staten van Holland zich opstelden in de jaren die 
volgden, zie Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, pp. 117-123; zie ook 
Van Deursen, De last van veel geluk, pp.74-77. 
96 Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, pp. 27-35. 
97 Mede door het uitblijven van de gehoopte steun van de Franse protestanten, als gevolg 
van de slachting onder de hugenoten in de Bartholomeusnacht (23-24 augustus 1572). 
Zie bijvoorbeeld Van Deursen, De last van veel geluk, pp. 77-78.  
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flinke verliezen aan beide kanten, terwijl ook de burgerbevolking allerminst gespaard 
bleef.98 
Op verzoek van de Staten van Holland verbleef de Prins in oktober enkele dagen in 
Noord-Holland om orde te stellen op de krijgsvoering, de justitie, de financiën en 
dergelijke. Hij gaf zijn troepen tevens toestemming voor een uitgebreide Zuiderzee-
oorlog om zo de aanvoer over zee naar Amsterdam af te kunnen snijden. Om de 
financiering van de strijd mogelijk te maken had Oranje al eerder in 1572 aan Sonoy de 
opdracht gegeven om alle kerkelijke bezittingen als gouden, zilveren en koperen 
voorwerpen te inventariseren en de overtollige te verkopen.99 Deze maatregel was 
bedoeld om een extra belastingheffing te voorkomen, maar had als neveneffect dat de 
juist door Oranje zo vurig bepleitte religievrede er verder door in het gedrang kwam.100 
De gevolgen van deze maatregel werden in ieder geval in Broek in Waterland, 
Purmerend en Edam zo duidelijk gevoeld, dat klachten erover in de bronnen terecht zijn 
gekomen. Zo zijn uit de kerk van Broek ondermeer verwijderd: 'onse groote clock 
wegende omtrent 1500 pont (..) het zijborie met twee celcken, een zilveren scotelken 
met een zilveren leepel,(..) twee copere croonen met het toebehoort, noch 9 groote 
coperen candelaers met drie cleijne candelaers met meer ander coopers tot de croonen 
behoorende, (..) die goeten vande Kerck van loot, wel 100 pont,(..) cazufels, (..) den 
coercleden ende het ander linden'.101  
In Edam leed de kerk 'in den beginne deser trouble, in goudt, zilver, koper' eveneens 
veel schade102 en ook te Purmerend werd eind 1572 het in geuzenogen overbodige 
koperwerk uit de kerk gehaald. Dit betrof 'eenen groten coperen pellicaen', 
zevenentwintig grote koperen kandelaren en twee koperen kronen. Opvallend is dat bij 
deze beroving in Purmerend, op eigen initiatief uitgevoerd door hopman Claes 
Gijsbrechtsz, ook van nagenoeg alle burgers, waarschijnlijk dus de weerbare mannen, 
de geweren werden afgenomen, in het totaal 111 stuks. Gijsbrechtsz handelde daarbij 
'sonder eenige distinctie tusschen den getrouwe ende suspecte burgeren te maecken'. 103 
Was deze hopman niet overtuigd van de standvastigheid van de Purmerendse 
bevolking? Het is mogelijk, want de bevolking van opstandige gebieden maakte zware 
tijden door.  
De troepen van Alva hadden namelijk intussen Bergen op Zoom en Zutphen ingenomen 
en die van zijn zoon don Fadrique deden hetzelfde met Naarden. Holland werd 
afgesneden van de rest van de Nederlanden en Alva herstelde via strafexpedities de orde 
in de door hem veroverde gebieden. Vele burgers lieten daarbij het leven. Vanuit 

                                                 
98 Uitgebreid beschreven door Bor, Oorspronk, dl 1, pp. 397-413. Voor het verdere 
verloop van de strijd, zie vooral: Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 
81-104; en Kooijmans, Misset,’Van rebellen tot ‘koningen in eigen huis’’, pp. 9-28. 
99 Duke, Reformation and Revolt, pp. 204-205. 
100 Over Oranje’s overtuiging en zijn zorg om de religievrede, zie bijvoorbeeld. Swart, 
‘Willem van Oranje’, pp. 99-132, Van Deursen, De Schepper, Willem van Oranje; Van 
Deursen, Willem van Oranje, een biografisch portret; Hofman, Eenich Achterdencken, 
pp. 19-27. 
101 Oud Archief Broek in Waterland, inv. nr. 7/1 (krijgsraadboek met de gegevens van 
1573-1797) en nr. 7/3 (stukken opgemaakt ten tijde van de Spaanse bezetting). 
102 Vroedschapsnotulen Edam, 28.4.1587. 
103 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 77. Een grote koperen pelikaan wil zeggen een 
koperen lezenaar in de vorm van een zichzelf opofferende pelikaan, als beeld van 
Christus. 
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Naarden trok Don Fadrique naar Amsterdam om van daaruit het beleg rond Haarlem te 
slaan. De stad wist dit beleg van eind 1572 tot juli 1573 te weerstaan, maar moest zich 
uiteindelijk gewonnen geven. Het Noorderkwartier was nu afgesneden van het Zuiden 
van Holland en de Spanjaarden maakten zich op voor de definitieve herovering van 
Noord-Holland.  
Zo kwamen in de nazomer en de herfst van 1573 de schansen ten noorden van 
Amsterdam opnieuw onder vuur te liggen en ditmaal bezweken ze wel onder het 
Spaanse geweld. Alle versterkingen op de Waterlandse dijk en de dorpen Broek in 
Waterland, Zuiderwoude, Schellingwoude, Landsmeer en Zunderdorp werden veroverd. 
De Spaanse troepen staken tal van schepen in brand, plunderden vele huizen van 
inmiddels gevluchte burgers en lieten ook van hun kant de kerken niet ongemoeid. Zo 
ging de kerk van Broek grotendeels in vlammen op.  
De Spanjaarden wilden doorstoten naar Alkmaar om van daaruit ook de rest van het 
Noorderkwartier in handen te krijgen, maar dit mislukte: zoals bekend begon in 
Alkmaar de victorie, mede dankzij het onder water zetten van de gebieden rondom de 
stad, de aanhoudende regen en het slechte moreel van de onderbetaalde Spaanse 
troepen. In oktober 1573 kon de overwinning op deze troepen gevierd worden. 
Ongeveer gelijktijdig vonden er gevechten plaats op de Zuiderzee tussen de door Bossu 
geleide troepen en de geuzen. Op 11 oktober 1573 vond de strijd zijn voorlopig 
hoogtepunt in een grote zeeslag die door de Spanjaarden verloren werd, waarna hun 
veroveringen over land eveneens verloren gingen. Noord-Holland bleef voorlopig 
behouden voor de opstandelingen.104  
 
Maar de strijd was nog niet gestreden. Eind mei 1574 rukte een deel van de Spaanse 
troepen vanuit Amsterdam opnieuw op naar Waterland om daarna de rest van Noord-
Holland te kunnen heroveren, terwijl een ander deel gelijktijdig Leiden belegerde in de 
hoop vandaar uit naar het zuiden van Holland door te kunnen stoten en de 
opstandelingen voorgoed op de knieën te dwingen. Een legermacht van 1400 knechts 
bezette de verlaten schans van Wormerveer, waarna de rest van de troepen via Ilpendam 
naar Purmerend trok. Die stad had zich echter goed voorbereid105, terwijl troepen ter 
versterking vanuit Hoorn en Enkhuizen op weg waren, zodat deze uitval de Spanjaarden 
slechts verlies opleverde. Van de 3000 uitgerukte soldaten keerden er maar 100 in 
Amsterdam terug.106  

                                                 
104 Van Eeghen (red), Dagboek van Broeder Wouter Jacobsz, pp. 89-120, 178-208, 224-
253, 284-332 (over de aanhoudende schermutselingen in Waterland (een guerrilla in de 
woorden van Van Nierop), vanaf de val van Naarden, eind 1572 tot en met de nederlaag 
en arrestatie van Bossu op 13 oktober 1573); Bor, Oorspronk, dl 1, pp. 375-456; ; Van 
Vloten, Nederlands Opstand tegen Spanje, dl II, pp. 77-140; Van Nierop, Het verraad 
van het Noorderkwartier, pp. 84-90.  
105 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 81, september 1573: de opdracht van Willem van 
Oranje aan Purmerend om zich te versterken. Purmerend had echter geen financiële 
middelen beschikbaar en werd daarom gelast de mankracht te leveren 
106 Van Vloten, Nederlands Opstand tegen Spanje, dl II, pp. 145-171. Philips II rustte in 
de zomer van 1574 een enorme vloot uit om het maritieme overwicht van de 
opstandelingen te kunnen breken. Maar deze beloofde versterking over zee bleef echter 
uit, omdat de bemanning van de schepen werd getroffen door een pestepidemie. Van 
Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 89-90. 
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De aanval werd aldus wederom afgeslagen, maar ook nu was de schade groot, vooral in 
Purmerend, zo verhaalden twee getuigen in 1578. In de eerste plaats door de overlast 
van het krijgsvolk, voorts doordat allerlei landerijen ten zuiden van Purmerend blank 
gezet waren, met alle gevolgen van dien voor de gewassen en de bodem en bovendien 
waren verschillende huizen in vlammen opgegaan, waaronder alle woningen in naburige 
Nek.107 
 

Politiek en kerk (1574-1588) 

Het Noorderkwartier bleef in handen van de rebellen en ook het beleg van Leiden 
eindigde in een overwinning voor de opstandelingen toen het Spaanse leger de 
belegering opgaf in oktober 1574. Maar de schade was aanzienlijk en de financiële 
belasting enorm. Maar niet alleen materieel was de schade groot, ook op religieus 
gebied had de strijd haar sporen nagelaten. De relatieve tolerantie en de religievrijheid 
legden het af tegen het toenemende antikatholicisme wat in het voorjaar van 1573 onder 
meer resulteerde in een verbod door de Staten van Holland op de uitoefening van de 
katholieke religie. De godsdienstvrijheid zoals geproclameerd in 1572 was zo al binnen 
een jaar tot een dode letter geworden.108 Weliswaar werd de gewetensvrijheid 
gehandhaafd en mocht niemand omwille van zijn of haar geloof ondervraagd of lastig 
gevallen worden, maar voor de uitoefening van de katholieke godsdienst was geen 
plaats meer in de opstandige gebieden. De gereformeerde kerk werd de enige, de 
publieke kerk in Holland. 
Ook Willem van Oranje moest dit erkennen, blijkens zijn keuze voor de gereformeerde 
religie in de loop van 1573.109 Toch bleef de Prins persoonlijk ijveren voor 
godsdienstvrijheid, niet alleen voor katholieken en lutheranen, maar ook voor de 
doopsgezinden en voor deze laatsten wist hij meer te bereiken dan voor de katholieken. 
Dit kan verklaard worden uit het feit dat aan de loyaliteit van de doopsgezinden niet 
getwijfeld hoefde worden, bijvoorbeeld gezien al genoemde de inzamelingsactie door 
Pieter Willemsz Bogaerts. Van de politieke keuzes van de katholieken was men veel 
minder zeker.110  

                                                 
107 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 94, 12.10.1578, 22.10.1578. Voor het verdere 
verloop van de strijd in 1575 en het mislukte plan van Spaanse zijde om via de tactiek 
van de verschroeide aarde het Noorderkwartier terug te veroveren zie Van Nierop, Het 
verraad van het Noorderkwartier, pp. 84-104.  
108 Zie bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Delft tussen 26 juli 1572 (de dag waarop het 
stadsbestuur koos voor de zijde van de Prins) en 23 april 1573 (een tweede 
beeldenstorm als gevolg van de frustraties om de strijd om Haarlem). Abels en Wouters 
laten zien dat Oranje april 1573 “zelfs in zijn residentie niet meer in staat (was) voor de 
rooms-katholieken vrijheid van godsdienstoefening af te dwingen”. Abels, Wouters, 
Nieuw en Ongezien, dl 2, pp.124-129. 
109 In 1573 vierde Oranje het Avondmaal mee in Dordrecht. Niet bekend is op welk 
tijdstip hij precies besloot om toe te treden als lidmaat. Van Deursen, De last van veel 
geluk, p.89. 
110 De Jong, ‘Unie en religie’, p. 160; De Jong, Oranje’s overtuiging, pp. 11-15; zie ook 
Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, pp. 54-60 en Van Deursen, De last van 
veel geluk, pp. 85-90. Over de doopsgezinden zie Van der Zijpp, Geschiedenis der 
Doopsgezinden in Nederland, Arnhem, pp. 133-134. 
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De toenemende polarisatie onder druk van de politieke spanningen betrof derhalve 
vooral de verhouding tussen gereformeerden en katholieken. Waar de strijd verhevigde, 
radicaliseerden de standpunten en konden gereformeerden hun positie op lokaal en 
bovenlokaal niveau versterken ten koste van niet-gereformeerden. Waarschijnlijk is 
langs deze weg te verklaren, dat de gereformeerden in Purmerend in de loop van 1573 
erin slaagden een eigen predikant te krijgen, waar in 1572 het verwerven van een 
kerkgebouw nog grote moeite kostte. Bovendien zijn de gereformeerde leiders er hier, 
zoals wij zagen, ergens in de jaren tussen 1572 en 1582 ook in geslaagd de bestuurlijke 
touwtjes in handen te krijgen. Dat dit laatste in Monnickendam nauwelijks lukte, heeft 
wellicht te maken met aanwezigheid van een sterke doopsgezinde gemeente, waardoor 
de verhoudingen in deze stad anders lagen. 
 
Hoewel de opstandige gewesten zich staande wisten te houden, zag de situatie er in 
1575 niet rooskleurig uit. Haarlem en Amsterdam waren in Spaanse handen, net als 
grote delen van Zeeland, met uitzondering van Walcheren, en de rest van de 
Nederlanden. Pogingen om het opstandige gebied uit te breiden waren weinig succesvol 
geweest en de financiële middelen om de strijd te continueren werden schaars. Maar 
ook aan Spaanse kant werd een definitieve overwinning verhinderd door financiële 
problemen. In deze uitzichtloze situatie kwam er ruimte voor onderhandelingen, voor 
een overwinning van gematigde krachten, die uiteindelijk resulteerden in de pacificatie 
van Gent in 1576, gesloten tussen het opstandige Holland en Zeeland en de overige 
gewesten.111 Overeengekomen werd onder meer de uitvoering van de geloofsplakkaten 
op te schorten en de religieuze kwestie te laten regelen door de Staten-Generaal, waar 
de opstandige gewesten weer zitting in hadden genomen. Tot die tijd werd de religieuze 
status-quo gerespecteerd, zodat in de gebieden onder Willem van Oranje alleen de 
gereformeerde eredienst werd toegestaan, en in de andere gewesten de katholieke. 
Voorts kregen alle ballingen amnestie en werden de gewestelijke grenzen over en weer 
opengesteld, mits de Hollanders en Zeeuwen buiten hun eigen gewest op geen enkele 
manier de uitoefening van de katholieke religie zouden hinderen.  
Tevens werden regelingen vastgesteld voor het onderhoud van geestelijken afkomstig 
uit of nog wonend in Holland en Zeeland. Zoals we zagen profiteerden in ieder geval de 
voormalige conventualen uit Monnickendam hiervan. Ten slotte werd vastgesteld dat 
alle gebieden binnen Holland en Zeeland die zich nog niet aan de kant van de Prins 
hadden geschaard, zich nu onder zijn gezag behoorden te plaatsen, waartoe de Prins met 
hun tot een vergelijk ('satisfactie') diende te komen op de door hun gewenste punten, 
zoals de godsdienstkwestie.112 
De Pacificatie bood Willem van Oranje goede mogelijkheden om zijn basis te 
versterken. Niet alleen in Holland en Zeeland zelf, maar ook daarbuiten zocht hij steun: 
in Utrecht, Gelderland en de noordoostelijke gewesten. Het eerste succes buiten het 
eigen gebied volgde in oktober 1577 toen Oranje door de Staten van Utrecht als 
stadhouder werd erkend. Intussen vonden onderhandelingen plaats met de verschillende 
steden in Holland en Zeeland om tot een satisfactie te komen. Onderhandelingen die in 
diverse gevallen met blokkades kracht werd bijgezet. Met Haarlem kwam in januari 
1577 een satisfactie tot stand, waarbij de katholieke religie werd vrijgelaten en de 

                                                 
111 Zie bijvoorbeeld Woltjer, ‘De Vrede-makers’, pp, 299-321. 
112 Woltjer, ‘De Vrede-makers’, pp. 310-312; Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie 
van Gent’, p. 81; De Jong, ‘Unie en religie’, pp. 164-165. 
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gereformeerden de beschikking over één kerkgebouw verkregen.113 Weesp, 
Schoonhoven, Goes en Tholen sloten eveneens een overeenkomst in 1577, Naarden was 
Haarlem al voorgegaan, Zierikzee en Oudewater werden door de troepen van de Prins 
eenvoudigweg veroverd, zodat eind mei 1577 alle voorziene satisfactieverdragen waren 
geregeld, met uitzondering van die met Amsterdam.114  
De Pacificatie van Gent was buiten de landvoogd om gesloten door de Staten-Generaal 
in de ijdele hoop Philips II via dit voldongen feit te doordringen van de noodzaak van 
concessies ten behoeve van de vrede. Het is duidelijk dat de problemen zo slechts 
tijdelijk waren opgelost en de strijd ieder moment opnieuw kon oplaaien, waardoor het 
voor Willem van Oranje des te dringender werd om ook met Amsterdam, waar men 
strikt aan het katholicisme vasthield, tot een vergelijk te komen. In oktober 1577 
bereikten Prins en magistraat een compromis waarbij Amsterdam een katholieke stad 
zou blijven, een compromis waar de Staten van Holland zich niet in konden vinden. 
Uiteindelijk kwam het in februari 1578 toch tot een satisfactie waarbij de religieuze 
bepalingen bleven zoals overeengekomen in oktober van het voorgaande jaar. Wel 
waren de afspraken op militair gebied aangescherpt om de betrouwbaarheid van 
Amsterdam als partner in de Opstand te vergroten.115 Deze overeenkomst markeert een 
belangrijk moment in de geschiedenis van de opstand: de burgeroorlog binnen Holland 
werd hiermee beëindigd en de stadhouder in het gehele gewest erkend. De 
gereformeerden konden bovendien nu de blik naar buiten richten om de reformatie daar 
verder uit te dragen, aldus Duke.116 
 
Het front van katholieken en gereformeerden zoals gevormd door de Pacificatie van 
Gent bleek niet bestand tegen de groeiende politieke spanningen en zou in januari 1579 
uiteen vallen. Dit front was dan ook kunstmatig, omdat de Pacificatie het wederzijdse 
diepe wantrouwen niet had kunnen wegnemen, terwijl ook de verwachtingen sterk 
verschilden. Van katholieke zijde zag men in de Pacificatie een mogelijkheid om de 
verdere versterking van de positie van de gereformeerden in Holland en Zeeland een 
halt toe te roepen en om weer ruimte te creëren voor de katholieke meerderheid in die 
gewesten. Van orthodox gereformeerde zijde zag men in dit verbond een eerste stap in 
de richting van wat het grote doel bleef: de overwinning van de ware, dat wil zeggen de 
gereformeerde religie. Iedere concessie op dit punt kon hooguit een tijdelijke zijn en 
iedere tegenslag werd opgevat als de wrake Gods voor dit dulden van de paapse 
afgoderij.117 
Het streven van Oranje om zijn basis verder te verbreden, door te komen tot een Nadere 
Unie, werd vooral opgepakt door zijn broer Jan van Nassau, sinds 1578 stadhouder van 
Gelderland en overtuigd calvinist. Deze Unie diende twee doelen. Enerzijds wilde men 
de krachten bundelen om de strijd tegen Philips II vol te kunnen houden, anderzijds 
dienden alle privileges en vrijheden van ieder gewest erkend en gerespecteerd te 
worden.118  

                                                 
113  Spaans, Haarlem na de Reformatie, pp. 49-69. 
114 Over de inhoud van de verschillende verdragen zie Woltjer, ‘Het Noorden en de 
Pacificatie van Gent’, pp. 82-85. 
115 Woltjer, idem, pp. 85-87. 
116 Duke, Reformation and Revolt, pp. 201, 225. 
117 Woltjer, ‘De Vrede-makers’, pp. 318-320; Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie 
van Gent’, p. 93; Van Deursen, De Schepper, Willem van Oranje, p. 140. 
118 Van Deursen, ‘Tussen eenheid en zelfstandigheid’, pp. 137-140. Van Deursen laat in 
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In het Unietraktaat wordt een drietal artikelen gewijd aan de religieuze kwestie. Het 
voornaamste, 13e artikel, bepaalt dat Holland en Zeeland zich met betrekking tot de 
religie zullen gedragen zoals hun goeddunkt, terwijl de overige gewesten zich zullen 
conformeren naar de religievrede, zoals verwoord in het voorstel van Willem van 
Oranje en Matthias van Oostenrijk in juni 1578.119 Mocht dit laatste niet lukken, dan 
werd het die gewesten toegestaan om intern andere regelingen overeen te komen, mits 
de gewetensvrijheid werd gehandhaafd en de regeling de interne rust ten goede zou 
komen. Het religievrede-concept werd zo op een tweetal cruciale punten veranderd. Het 
bleef de katholieken in Holland en Zeeland verboden hun godsdienst uit te oefenen, 
terwijl er in de overige gewesten wel ruimte kwam voor de gereformeerde eredienst. 
Bovendien werd de definitieve invulling van de religieregeling tot een gewestelijke 
aangelegenheid gemaakt, waar andere gewesten zich niet in mochten mengen. Beide 
aanpassingen waren voor Oranje onacceptabel en zijn handtekening verscheen daarom 
niet onder het traktaat.120  
Het zal niet verwonderen dat vooral katholieken van dit Unieverdrag weinig goeds 
verwachtten en het was mede als reactie op deze plannen, dat de overwegend 
katholieke, Waalse gewesten zich in die zelfde najaar van 1578 gingen oriënteren op de 
vorming van een aparte, katholieke liga los van de rest van Nederland en opnieuw trouw 
belovend aan de Spaanse vorst en zijn nieuwe landvoogd Alexander Farnese, de latere 
hertog van Parma. Beide bewegingen leidden in januari 1579 tot de oprichting van de 
Unie van Atrecht en die van Utrecht.  
De grote, gematigde meerderheid onder leiding van Willem van Oranje was niet erg 
gecharmeerd van de Unie van Utrecht, waarbinnen felle calvinisten de boventoon 
voerden. Oranje bleef pogen de opstandige protestantse en katholieke gewesten tot een 
eensgezind optreden te bewegen, door hen alsnog te verenigen in een veel bredere unie, 
maar slaagde daarin niet. Vervolgens werd de hoop gevestigd op de 
vredesonderhandelingen zoals die van mei tot december 1579 te Keulen plaatsvonden. 
Philips II was echter wel bereid tot politieke concessies, maar niet tot religieuze. Door 
het mislukken van deze onderhandelingen viel het politieke centrum definitief uiteen. In 
gewesten en steden waar gereformeerden de macht wisten te veroveren, volgden 
meestal beeldenstormen, acties tegen katholieken en de aansluiting bij de Unie van 
Utrecht. Hierdoor werden de geünieerden, die in het begin van 1579 in de meeste 
gewesten slechts een minderheid vormden, tot drager van de Opstand. De Unie van 
Utrecht omvatte in 1580 vooral het westen van de Nederlanden. In de jaren ‘80 en ‘90 
zou het beeld verschuiven, door militaire successen van Parma in het zuiden, 
culminerend in de herovering van Antwerpen in 1585; en van Maurits en Willem 

                                                                                                                                               
dit artikel zien hoe beide doelen met elkaar op gespannen voet konden staan. Om de 
krachten echt te kunnen bundelen was een centrale leiding nodig, maar ter wille van de 
tweede doelstelling kwam de soevereiniteit in feite bij de lokale magistraten te liggen en 
via hen bij de gewestelijke staten. Dit particularisme zou ook de gereformeerde kerk 
parten gaan spelen. 
119 In dit voorstel was bepaald dat in Holland en Zeeland in al die plaatsen waar meer 
dan 100 gezinsleden hier om vroegen, de katholieke religie moest worden toegestaan en 
visa versa de gereformeerde religie in de andere gewesten. Zie hierover bijvoorbeeld 
Woltjer, ‘De wisselende gestalten van de Unie’, p. 91. 
120 De Jong, ‘Unie en religie’, pp. 171-173. 
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Lodewijk in de oostelijke provincies. De deling tussen de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden werd zo een feit.121  
 
De Opstand werd vanaf het eind van de jaren ‘70 steeds directer een opstand tegen de 
landsheer zelf in plaats van een, gericht tegen diens landvoogd. In het verlengde hiervan 
en als politiek antwoord op de vogelvrijverklaring van Willem van Oranje, zegden 
Holland en de andere gewesten verenigd in de Unie van Utrecht in juli 1581 de trouw 
aan Philips II op door de ‘acte van Verlatinghe’ te tekenen. Zeven jaar later volgde de 
laatste stap in dit proces toen deze gewesten de Republiek der zeven Verenigde 
Nederlanden proclameerden. Een Republiek gegrondvest in het traktaat van de Unie van 
Utrecht, omdat dit het enige document was dat iets regelde ten aanzien van de 
onderlinge verhouding tussen de gewesten. Hierdoor werden alleen de oorlogsvoering, 
de staatsfinanciën en de buitenlandse zaken aan de Staten-Generaal toevertrouwd, 
terwijl op alle andere terreinen, dus ook die van de religieuze verhoudingen, de macht 
bij de gewestelijke staten en stedelijke overheden kwam te liggen.122  
Parallel aan deze politieke ontwikkelingen, woedde een hevige militaire strijd in de 
jaren vanaf de hervatting van de gevechten in 1578. Hoewel deze strijd, dankzij alle 
ontwikkelingen tussen 1576 en 1578 niet langer in maar buiten Holland werd gevoerd, 
was men ook binnen dit gewest nog lang niet zeker van de eigen veiligheid en werd 
iedere katholiek en iedere vreemdeling als een potentiële vijand beschouwd. Zo lieten 
de Staten van Holland in 1582 een waarschuwing uitgaan tegen de listen en praktijken 
van de vijand, gekoppeld aan maatregelen ter versterking van de steden en ter controle 
van ingekomen vreemdelingen.123 Maatregelen als deze tekenden de sfeer in een periode 
dat de militaire strijd voor de opstandelingen uiterst slecht verliep en de polarisatie 
daardoor hoogtij vierde, ten koste van de middengroepen en ten koste van de ruimte 
voor de katholieken.  
 
 

2.3. Kerkelijke organisatie in de steigers: de nationale synoden (1574-1586) 
 
Temidden van alle politiek-militaire ontwikkelingen zocht de gereformeerde kerk naar 
haar eigen plaats binnen de Nederlanden en werkten de gereformeerde leiders aan de 
opbouw van het eigen kerkelijke leven, in het bijzonder in de opstandige gewesten. 
Onverstoorbaar bleef men geloven in de goede afloop van de strijd, die immers met 
Gods hulp gevoerd werd. Hoe groot dit vertrouwen was, blijkt bijvoorbeeld uit de 
tijdstippen waarop de nationale synodevergaderingen werden gehouden.  

                                                 
121 Zie voor een uitgebreide beschrijving en analyse bijvoorbeeld. Woltjer, ‘De Vrede-
makers’, pp, 299-321 en Van Deursen, De last van veel geluk, pp. 95-104 
122 Aldus heel in het kort iets over deze politieke ontwikkelingen. Zie verder Van 
Deursen, De last van veel geluk, pp. 104-123. Deze ontwikkelingen weken sterk af van 
die elders in Europa, waar de vorsten juist met succes bezig waren om hun eigen macht 
en die van de centrale bestuursorganen te vergroten. 
123 De weerslag van deze en andere maatregelen is bijvoorbeeld te vinden in de 
vroedschapsnotulen van Purmerend, augustus 1582 en 1.9.1583. Purmerend liep 
overigens niet hard om de gevraagde maatregelen te nemen, zolang andere steden op dit 
punt ook nog geen actie ondernamen. Ook al omdat er maar weinig vreemden in 
Purmerend woonden. 
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Vooral R.H. Bremmer heeft de aandacht gevestigd op de politieke achtergronden bij die 
synoden en in zijn spoor zal in deze paragraaf allereerst kort geschetst worden te 
midden van welke hectiek deze synoden plaatsvonden.124 Wat betekende dit voor de 
wijze waarop de kerk haar eigen positie binnen de Nederlandse samenleving zag, 
blijkens de oudste kerkorden? Werden de lijnen uitgezet in Wezel en Emden 
doorgetrokken of aangepast aan de nieuwe politieke omstandigheden? Hoe wilden de 
opeenvolgende synoden de interne eenheid en de zuiverheid van de leer wilden 
bewaken en welke rol werd daarbij aan de classis werd toebedeeld? En in samenhang 
hiermee: in welke mate werden van overheidswege van de gereformeerde kerk, als 
publieke kerk concessies gevraagd en verkregen ten aanzien van de bediening van de 
doop, de kerkelijke huwelijkssluiting en de toelating tot het Avondmaal? Vragen die in 
deze paragraaf centraal staan. 
 

Synoden in tijden van spanning 

De eerste synode op vaderlandse bodem vond van 15 tot 28 juni 1574 plaats in 
Dordrecht. Deze synode wordt in de acta weliswaar betiteld als een provinciale, maar 
kan volgens Dankbaar op één lijn geplaatst worden met de latere nationale synoden, 
aangezien de te Dordrecht genomen besluiten nadien ook in de andere gewesten werden 
erkend door de gereformeerde kerken daar.125 In Dordrecht waren afgevaardigden uit de 
classes van Holland en Zeeland uitgenodigd, maar alleen de gedeputeerden uit de 
classes Dordrecht, Delft, Brielle, Schouwen en Walcheren verschenen daadwerkelijk.126 
De Leidse afgevaardigden waren afwezig als gevolg van de belegering van hun stad en 
ook de al genomineerde zeven vertegenwoordigers uit Noord-Holland127 moesten 
verstek laten gaan 'dewijle die gemeene saecken des lants al gheheel anders verlopen 
zijn, so bij u.L. als bij ons sint den tijdt der selfer uuijtcondinghe; den viant den gehelen 
strantcant deurlopende, met scepen ter zeewaerts comende, hijer met gewelt op 
versceijden oorden int lant vallende'. Hoewel het tij leek te keren op het moment van 
schrijven, was men er nog lang niet gerust op 'dewijle onse vianden binnen ende buijten 
onsen steden hen met wonderlijcke listicheijt ende geen cleijne stoutigheijt behelpende 
die herten der simpelen noch soecken te bewegen tot muijterie ende trouloosheijt', zodat 
men toch moest afzeggen, 'also dat den tijdt met alle omstandicheijden noch nijet toe en 
laet den pastoren van haren cudden te vertrecken'.128 
Terwijl Leiden werd belegerd en het Noorderkwartier vanaf mei 1574 zuchtte onder 
nieuwe Spaanse aanvallen en sinds de val van Haarlem afgesloten was van het 

                                                 
124 Het is opvallend dat Van den Broeke vrijwel geheel voorbij gaat aan de politieke 
context waarbinnen de verschillende synoden plaatsvonden in de 16e eeuw en zich 
uitsluitend concentreert op de ontwikkeling van de classis zoals op deze synoden 
vormgegeven. Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 61-75. 
125 Dankbaar, ‘Von Wesel (1568) bis Dordrecht (1618-1619)’, p. 75; Bremmer, ‘De 
‘Nationale’ Synode van Dordrecht (1574)’, pp. 205-206. 
126 Duke, Reformation and Revolt, p. 208. 
127 Geen van de genomineerden kwam uit de classis Edam. 
128 De acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574 zijn zowel uitgegeven door 
Rutgers, Acta der Nederlandsche synoden der 16e eeuw, pp. 120-220, als door Reitsma, 
Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, dl 1, pp. 127-157. Het hier 
opgenomen citaat is afkomstig uit de brief gestuurd vanuit Noord-Holland, gedateerd op 
9 juni 1574 en opgenomen in de uitgave van Rutgers, pp. 193-194. 
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Zuiderkwartier, werd op 15 juni de synodevergadering geopend om het ‘kerkelijk leven 
in oprichting’ juist nu te consolideren. Een consolidatie waar ook Willem van Oranje 
groot belang bij had, omdat hij zich zeker op dat moment geen verdeeldheid in zijn 
voornaamste steunpilaar kon permitteren. Er zijn aanwijzingen dat de Prins mogelijk 
zelf het houden van deze synode heeft gestimuleerd.129 
Ook de volgende synode, die wel als nationale werd betiteld, hoewel ook hier 
hoofdzakelijk afgevaardigden uit Holland en Zeeland aanwezig waren, kwam bijeen in 
politiek spannende tijden. Op 3 juni 1578 opende voorzitter Petrus Datheen de eerste 
zitting van deze eveneens te Dordrecht gehouden synode.130 Nauwelijks een week 
tevoren was de religievrede hardhandig bedreigd door ernstige geweldsuitbarstingen in 
Haarlem131, terwijl ook andere satisfactieverdragen op springen stonden of al 
geschonden waren.132 Gelijktijdig liepen de spanningen in verschillende Zuid-
Nederlandse steden hoog op, zodat de Pacificatie van Gent en de eenheid van de 
opstandige gebieden op het spel stonden.133 
Uit de handelingen van deze Dordtse synode blijkt dat van kerkelijke zijde de pogingen 
van de Prins om de religievrede en daardoor de eenheid te bewaren, werden 
ondersteund.134 Het is de vraag of het hier een pragmatische opstelling betrof, ingegeven 
door politieke overwegingen, of dat de meningen ten aanzien van de religievrede in 
1578 minder verstard waren dan men zou verwachten, zoals Bremmer concludeert.135 
Het eerste lijkt logischer dan het laatste gezien de verdere ontwikkelingen in 1578 en de 
daarop volgende jaren, waarbij van orthodox gereformeerde zijde geen traan werd 
gelaten om het uiteenvallen van de Nederlanden in de Unies van Atrecht en Utrecht. 
Binnen de opstandige gewesten zou alleen in Haarlem de religievrede tot 1581 
standhouden, totdat ook daar de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst 
werd verboden.136 
Deze synode vond dus plaats op een stormachtig moment, voorafgegaan door een twee 
jaar van relatieve rust, waarin het opstandige gebied werd uitgebreid en tal van nieuwe 

                                                 
129 Bremmer, ‘De ‘Nationale’ Synode van Dordrecht (1574)’, pp. 188-192. 
130 Dit was dus de eerste generale synode, die gehouden werd in de Nederlanden zelf, ná 
de synode van Emden. Zie Nauta, ‘De nationale synode van Dordrecht (1578)’, pp. 9-
16. 
131 Spaans, Haarlem na de Reformatie, pp. 57-58. 
132 Bijvoorbeeld in Amsterdam, zie Duke, Reformation and Revolt, pp. 225-226. 
133 Bremmer, ‘De nationale betekenis van de synode van Dordrecht (1578)’, pp. 79-82. 
Grote delen van dit artikel zijn ook te vinden in Bremmer, Reformatie en rebellie, 
pp.102-136. 
134 Nauta, ‘De nationale synode van Dordrecht (1578)’, pp. 23-26. 
135 Bremmer, ‘De nationale betekenis van de synode van Dordrecht (1578)’, pp. 87-100. 
Petrus Datheen zou ten opzichte van de door Oranje voorgestelde godsdienstvrede 
verklaard hebben, nimmer in de Schrift gelezen te hebben, dat een christelijke vorst de 
uitgeroeide ketterij weer invoerde. Aldus Evenhuis in: Ook dat was Amsterdam, dl 2, 
pp. 133-134; Ook Bremmer heeft uitgebreid geschreven over de moeizame relatie 
tussen Oranje en Datheen. Bremmer, Reformatie en rebellie, pp. 158-166. 
136 Spaans, Haarlem na de Reformatie, pp. 71-74’. Mede dankzij deze jaren van 
religievrede hadden de katholieken in Haarlem een organisatiestructuur kunnen 
opbouwen, sterk genoeg om in jaren na 1581in het geheim de missietaak voor te kunnen 
zetten. Abels, ‘Tussen gewetensvrijheid en kerkelijke dwang’, pp. 293-295. Zie ook 
Van Deursen, De last van veel geluk, pp. 100-104.  
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gereformeerde gemeenten uit de grond schoten. Zowel de politieke dreiging, als die 
opkomst van vele nieuwe gemeenten, vroegen om nationale synoden, om de interne 
eenheid te bevestigen en de kerkelijke positie te verstevigen. 
 
In de jaren tussen deze tweede synode en derde, gehouden in juni 1581 te Middelburg, 
veranderde de politieke en religieuze situatie ingrijpend. Door het mislukken van de 
Keulse vredesonderhandelingen en de overgang van Rennenberg137, stadhouder van 
Groningen, Friesland, Drente en Overijssel naar het kamp van de koning, was in 1580 
alle hoop op een godsdienstig compromis in de Nederlanden vervlogen. De politieke en 
religieuze splitsing binnen de Nederlanden werd in deze jaren een feit, waarna de 
militaire krachtsverhoudingen de definitieve grenzen tussen de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden zouden bepalen. De synodevergadering werd gehouden aan de 
vooravond van de ondertekening van de ‘acte van Verlatinghe’. 
De Middelburgse synode stond voor de taak de plaats van de kerk als publieke kerk te 
bepalen en ook nu de interne eenheid te bewaren. Een eenheid die dit maal onder grote 
druk stond door visieverschillen op de relatie tussen kerk en overheid en door geschillen 
over de leer en het kerkrecht.138  
 
De vierde en voorlopig laatste nationale synode, gehouden van 20 juni tot 1 augustus 
1586, te Den Haag, speelde zich af in een tijd vol politieke en kerkelijke verwarring. De 
dood van Willem van Oranje in 1584 en de val van Antwerpen in het jaar daarna 
zorgden voor politieke ontreddering, waardoor de Staten-Generaal als laatste hun hoop 
en verwachting stelden op Engeland, in de vorm van Robert Dudley, graaf van 
Leicester, als nieuwe landvoogd, terwijl de Hollanders Maurits, de zoon van Oranje tot 
hun stadhouder verkozen en kort daarna Johan van Oldenbarnevelt tot nieuwe 
landsadvocaat. Niet alleen politiek verkeerde het land in een chaos, ook kerkelijk stond 
de eenheid op het spel. De kerk werd van binnenuit bedreigd door hernieuwde 
geschillen tussen precieze en rekkelijker calvinisten en van buitenaf door regenten die 
de vrijheid van de kerk ten opzichte van de overheid ter discussie stelden.  
Om zijn positie te versterken zocht en vond Leicester steun bij orthodox gereformeerde 
leiders. Samen besloten zij tot het uitschrijven van een nationale synode ten einde de 
eenheid binnen de kerk te herstellen, om op basis daarvan ook de eenheid in het land te 
bevorderen. Beide partijen vonden elkaar in hun strijd tegen met name de Hollandse 
regenten, maar de zelfstandigheid van de kerk tegenover de overheid werd door deze 
samenwerking in praktijk eerder kleiner dan groter.139 

                                                 
137 Voor een beknopt overzicht over de ontwikkelingen buiten Holland en Zeeland, zie 
Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 316-319, en de daar 
genoemde literatuur. Over de gevolgen van de keuze van Rennenberg, zie ook Van 
Deursen, De last van veel geluk, pp. 102-103. 
138 Bremmer, ‘De nationale synode van Middelburg (1581)’, vooral pp. 12-14, 26-34, 
37-42 en Bremmer, Reformatie en rebellie, pp. 171-200. De geschillen betroffen vooral 
de theologische opvattingen van Caspar Coolhaes over de predestinatieleer en zijn visie 
op de kerkelijke tucht, zie Van Dooren, ‘Caspar Coolhaes’, pp. 174-183. In feite ging 
het hierbij om de hervatting van de richtingenstrijd tussen rekkelijke en precieze 
gereformeerden. Zie: Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 319-
322. 
139 Voor een uitgebreide beschrijving en analyse van de twee hoofdstromen binnen het 
gereformeerd protestantisme, toegespitst op de problemen in Utrecht in deze jaren, 
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Acta van Wezel en Emden als grondslag voor latere kerkorden 

Te midden van alle strijdgewoel vond er dus vier maal een synode plaats en op iedere 
synode werd de kerkelijke organisatie verder vormgegeven. De acta van de synode van 
Emden en, hoewel niet genoemd ook die van het convent van Wezel, vormden daarbij 
de grondslag waarop de latere kerkorden werden gebouwd. Door diverse auteurs is 
mijns inziens terecht benadrukt dat er geen tegenstellingen te ontdekken zijn tussen de 
basisgedachten geformuleerd te Emden en die door de synoden gehouden in de 
Nederlanden zelf.140 En dat is ook niet zo vreemd als we allereerst bedenken dat het 
deels dezelfde predikanten waren die aan deze synoden leiding gaven.141 Daarnaast werd 
de doorwerking van de besluiten van Wezel en Emden vergemakkelijkt door het 
cumulatieve karakter van het kerkrecht, wat in de voorbereiding op de diverse synoden 
ook duidelijk is te zien.142 Zo werden de acta van Emden gelezen op de provinciale 
synode van Dordrecht143 en werden zowel de Emdense als Dordtse acta door alle 
aangeschreven classes opnieuw bestudeerd ter voorbereiding op de nationale synode 
van 1578. Men kon aldus ter de vergadering inbrengen op welke punten deze teksten 
bijstelling behoefden.144 Op de Middelburgse synode van 1581 werden de besluiten van 
de voorgaande synoden tot een systematische kerkorde samengevoegd.145 Deze kerkorde 

                                                                                                                                               
tussen de rekkelijken of  libertijnen en de calvinisten of consistorialen en de manier 
waarop Leicester, via de nationale synode van Den Haag probeerde af te rekenen met de 
libertijnen of rekkelijke gereformeerden, zie: Kaplan, Calvinists and Libertines, pp. 28-
110 (h.1 en h.2) en 156-196 (h.4). Zie verder over deze synode: De Jong, Nederlandse 
Kerkgeschiedenis, pp. 168-172; Bremmer, ‘De Nationale Synode van ’s-Gravenhage 
(1586)’, vooral pp. 181-183. Over de keuze van Sonoy voor Leicester: Van Nierop, Het 
verraad van het Noorderkwartier, pp. 129-130. Over de conflicten tussen Leicester en 
de Hollandse regenten: Van Deursen, De last van veel geluk, pp. 118-123. 
140 Dankbaar, ‘Von Wesel (1568) bis Dordrecht (1618-1619)’, pp. 86-87; Plomp,’De 
Kerkorde van Emden’, p. 121; Bremmer, ‘De ‘Nationale’ Synode van Dordrecht 
(1574)’, pp. 194-195. 
141 Net als in Wezel en Emden, kwam ook in 1574 het initiatief tot het houden van een 
synode van predikanten, werkzaam (geweest) in de Palts, zoals hen was opgedragen 
door de synode van Emden (acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, part. 
kwestie 24). Gaspar van der Heijden hanteerde zowel in Emden als in 1574 in 
Dordrecht de voorzittershamer en was in 1578 assessor. Petrus Datheen was een van de 
stuwende krachten achter het convent van Wezel en voorzitter van de nationale synode 
van Dordrecht in 1578. Arent Cornelisz had eveneens zijn sporen verdiend in de Palts, 
voordat hij in 1573 predikant van Delft werd. Hij was scriba in 1574 en 1578, voorzitter 
in 1581 en initiatiefnemer en assessor in 1586. Uitgebreide informatie over hem is te 
vinden bij Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien en in een oudere studie over hem: 
Jaanus, Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz. 
142 Dankbaar, ‘Von Wesel (1568) bis Dordrecht (1618-1619)’, pp. 75-77. 
143 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574. De 2e zittingsdag (16.6.1574) 
wordt hiermee geopend. 
144 Van ’t Spijker, ‘De Kerkorde van Dordrecht (1578)’, pp. 135-136. 
145 Zie hierover: De Jong, ‘De synode van Middelburg 1581-1981’, pp. 276-281. De 
Jong wijst erop dat ter wille van de duidelijkheid en de structuur, alleen de synode van 
Middelburg het proces van accumulatie heeft doorbroken. Daarom is er volgens De 
Jong geen voortdurende groei van de bepalingen aanwijsbaar tussen Emden en 
Dordrecht 1619. Mijns inziens is er desondanks geen sprake van een inhoudelijke breuk 
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werd, net als de besluiten van de voorgaande twee synoden, vergeefs ter approbatie en 
autorisatie aangeboden aan de Staten van Holland en Zeeland.146 
De hoofdlijnen, zoals uitgezet in Wezel en Emden bleven onveranderd maar op 
onderdelen zijn de teksten wel aangepast. De belangrijkste wijzigingen waren het 
gevolg van de veranderde positie van de gereformeerde kerk in de Nederlanden, nu de 
kerk in de opstandige gebieden niet langer heimelijk hoefde te opereren, maar kon 
rekenen op een nieuwe, de gereformeerde religie welgezinde overheid. Dit had tot 
gevolg dat de onderlinge relatie opnieuw vorm gegeven diende te worden. De 
gereformeerde kerk voelde er niet voor om de in ballingschap en verdrukking 
verworven zelfstandigheid ten opzichte van de overheid op te geven, maar verwachtte 
van die overheid wél steun voor het ten uitvoer brengen van het kerkelijke beleid.  
De politieke leiders hadden echter geen behoefte aan een nieuwe, sterke macht naast en 
soms tegenover de overheid; aan de heerschappij over de gewetens door één bepaalde 
kerkelijke groep.147 Er was volgens Duke dan ook geen sprake van een actieve politiek 
ten gunste van een versterking van het calvinisme. Zo er al een coherente religiepolitiek 
werd gevoerd, dan was deze eerder ingegeven door angst voor de Spanjaarden en door 
economische belangen die om rust en harmonie vroegen.148 In ieder geval bleek al in 
1573 dat men zich aan orthodox gereformeerde zijde zorgen maakte over de vooral op 
politieke vrijheid gerichte invalshoek van de nieuwe overheid.149  
Waren gereformeerde kerkenraden en kerkelijke tucht nog wel nodig nu de overheden 
de ware gereformeerde religie waren toegedaan, zoals door rekkelijke predikanten als 
Caspar Coolhaes te Leiden en Huibert Duifhuis te Utrecht en door libertijnse regenten 
in Holland en Utrecht werd betoogd. Behoorde de gereformeerde kerk niet een ruime 
volkskerk te zijn, als opvolger van de katholieke parochiekerk; waarbinnen de doop 
zonder onderscheid wordt bediend en het Avondmaal uitgedeeld aan ieder die dat wilde. 
Een open kerk dus, niet gebonden aan één strikte geloofsbelijdenis, die zoveel mogelijk 
richtingen binnen het protestantisme moest omvatten. Een kerk voor allen, onder 
controle van de magistraat.150 Het zijn de geluiden die al in de jaren ‘50 in Frankrijk 

                                                                                                                                               
tussen de bepalingen uit Middelburg en die van de eerdere synoden. 
146 Nauta, ‘De nationale synode van Dordrecht (1578)’, pp. 51-52; Bremmer, ‘De 
nationale synode van Middelburg (1581)’, pp. 44-45. 
147 De Jong, Oranje’s overtuiging, p. 15-16. 
148 Duke, Reformation and Revolt, p. 272. Zie ook Van Eijnatten, Van Lieburg, 
Nederlandse Religiegeschiedenis, pp. 170-178, over de manier waarop kerk en overheid 
in de Republiek ieder op hun eigen wijze bijdroegen aan het confessionaliseringsproces 
en de opbouw van de gereformeerde kerk als ‘publieke kerk’ en daarmee als de 
dominante religieuze organisatie. Zie ook Spaans: zij betoogt dat in de Republiek de 
overheden zich niet passief opstelden, maar dat er juist meerdere elkaar overlappende 
religieus-politieke gedragslijnen te onderscheiden zijn, waardoor de overheden in feite 
beslisten hoe en waar de grenzen tussen de verschillende kerkelijke gemeenten lagen. 
Spaans, ‘Religious policies in the seventeenth-century Dutch Republic’, pp. 78-84. In 
hoeverre dit ook geldt voor de hier onderzochte regio, komt vooral in hoofdstuk 7 aan 
de orde. 
149 Zo vroeg Gaspar van der Heijden zich af of de Prins van Oranje zich niet teveel liet 
leiden door de politieke belangen en te weinig oog had voor het welzijn van de ‘de sake 
Christi’, waarmee hij de zaak van de gereformeerden bedoelde. Aangehaald bij 
Roodenburg, Onder censuur, p. 30. 
150 Zie Hofman, Eenich Achterdenken, pp. 86-92, over de kritiek van rekkelijke zijde (bij 
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klonken en waar de preciezen in Wezel en Emden mee afrekenden, maar die nu 
opnieuw om een antwoord vroegen, als gevolg van de dubbelzinnige positie van de 
gereformeerde kerk in de opstandige gebieden: enerzijds beschouwde de gereformeerde 
kerk zich als de enig ware, waar iedereen zich bij aan diende te sluiten en anderzijds zou 
de gereformeerde kerk door de door haar opgeworpen hoge drempel van de tucht nooit 
de kerk van alle Nederlanders of zelfs maar van een meerderheid van de bevolking 
worden.151  
 
 
 
 

Kerkorden over de taakverdeling tussen kerk en overheid 

Het zijn deze visieverschillen die de opeenvolgende synoden ertoe brachten zich te 
buigen over de taakverdeling tussen kerk en overheid. Waar de Emdense besluiten 
nauwelijks verwijzen naar de politiek en naar de rol van de overheid in kerkelijke 
aangelegenheden, daar zocht de Dordtse synode in 1574 op tal van punten naar 
samenwerking met de nu meer of minder gereformeerde overheden, zonder echter haar 
eigen rechten op te geven.152 Dit betrof zaken als de financiële verzorging van 
predikanten153, maatregelen tegen heimelijk optredende priesters en tegen zich 
indringende predikers154 en tegen iedereen die weigerde de wettelijke gehoorzaamheid 
aan de overheid te zweren, dus tegen doopsgezinden.155 Voorts riep men de hulp van de 
overheid in bij de reformatie van het onderwijs en ten behoeve van de handhaving van 
de zondagsrust tijdens de kerkdiensten.156 Nieuw in de Dordtse acta waren verder 

                                                                                                                                               
monde van ds. Joh. Wtenbogaert) op de uitkomsten van de 16e eeuwse synoden. 
151 Duke, Reformation and Revolt, 289-293; Bergsma gaat uitgebreid in op deze 
innerlijke tegenstrijdigheid en op de complexe relatie tussen kerk en overheid in 
Friesland, Bergma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, bijvoorbeeld pp. 156-201. 
152 Zie ook Hofman, Eenich Achterdencken, pp. 96-104, voor een overzicht van de 
verschillende kerkordelijke artikelen die de relatie tussen publieke kerk en overheid 
betroffen. Het is jammer dat Hofman zich veelal beperkt tot een opsomming van 
kerkordeartikelen. 
153 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, art. 15: door ds. Jean Taffin 
(hofpredikant) is met de Prins gesproken over het onderhoud van de predikanten en 
‘goede hope ghecreghen heeft’. Groenhuis, De predikanten, pp. 137-138; Abels, 
Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, pp. 506-509. 
154 Om maatregelen hiertegen moest men zich eerst richten tot de overheid ter plaatse, 
‘daerna, soo sij het weighert, bij den Prince’. Acta van de provinciale synode van 
Dordrecht, 1574, Part. kwestie nr. 8; om maatregelen tegen indringers richtte men zich 
direct tot de Prins, met het verzoek om zijn officieren ter plaatse te gebieden niemand 
toe te laten tot de preekstoel, die geen getuigenis van zijn classis kan overleggen (art. 
19). 
155 Predikanten moeten dit bij de lokale overheid aanhangig maken. Acta van de 
provinciale synode van Dordrecht, 1574, Part. kwestie nr. 3. 
156 Aan de classes werd opgedragen zich hiertoe tot ‘haren overheijden’ te richten. Acta 
van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, art. 47 (zondagsrust) en art. 22 
(onderwijs). 
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bepalingen aangaande de relatie tussen kerk en overheid inzake de armenzorg157 en tal 
van aanvullende regelingen met betrekking tot het huwelijksrecht.158 
 
Een belangrijk strijdpunt tussen kerk en overheid vormde de mate van 
overheidsbemoeienis met de beroeping van predikanten en met de verkiezing van 
kerkenraadsleden. Zodra de uitoefening van de katholieke eredienst in een bepaald 
gewest werd verboden, liet de betreffende Statenvergadering het oog vallen op de 
middelen waarmee voordien het katholieke leven werd gefinancieerd. Deze inkomsten 
uit vicariën, kloostergoederen en ander kerkelijk bezit werden voortaan niet alleen 
aangewend voor de alimentatie van ex-clerici en kloosterlingen, maar vooral voor het 
onderhoud van kerkgebouwen en voor de betaling van predikantstraktementen en van 
de salarissen van schoolmeesters en kosters.159 In ruil voor deze financiering van de 
gereformeerde voorgangers, die overigens niet vlekkeloos verliep, eisten in ieder geval 
de Staten van Holland een duidelijke stem in de beroepingsprocedures.160 
De opvattingen van de Staten van Holland ten aanzien van de positie van de kerk 
vonden hun neerslag in de conceptkerkorden, die in 1576 en opnieuw in 1591 door de 
Statenvergadering werden opgesteld.161 Hierin werd vastgelegd dat het de magistraat 
was die de predikant behoorde te benoemen, zodra de 'Magistraeten der selver (den 
behoorlijcken Eedt gedaen hebbende) de bescherminge van onse gereformeerde Religie 
sullen hebben aengenomen'.162 Voorts dienden de ouderlingen door en uit de magistraat 
gekozen te worden163 en had de overheid het laatste woord in leergeschillen en inzake de 
afzetting van een predikant. Ten slotte achtten de Staten de meerdere vergaderingen 
(classes en synoden) overbodig evenals de uitoefening van de kerkelijke tucht.164 In 
1576 en in mindere mate in 1591, streefden de Staten naar een algemene volkskerk, die 

                                                 
157 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574,  met name art. 29 en 36 (over 
de taakverdeling tussen overheid en diaconie). 
158 Daarbij was men zich zeer wel bewust van het feit dat veel problemen rond 
huwelijkse zaken tot het terrein van de overheid behoorden. Acta van de provinciale 
synode van Dordrecht, 1574, art 5. Zie ook art. 88 en 89 (rol van de overheid inzake 
echtscheidingen) en art. 12, 14, 15, 16 en 19 (over huwelijken die niet door de kerk, 
maar eventueel wel door de overheid gesloten mogen worden); over die verschillende 
thema’s: Bremmer, ‘De ‘Nationale’ Synode van Dordrecht (1574)’, pp. 202-204. 
159 Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand, pp. 145-146, 159-160; Abels, 
Wouters, Nieuw en Ongezien, dl. 1, pp. 506-509. Zie verder paragraaf 3.1 
160 Voor een beknopt overzicht van de meningsverschillen tussen kerk en overheid over 
de doelstellingen en middelen van de confessionalisering en de onontbeerlijke 
overheidstoestemming bij predikantsbenoemingen, zie bijvoorbeeld Van Eijnatten, Van 
Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, pp. 172-174. 
161 Tekst van deze kerkordeningen opgenomen in Hooyer, Oude Kerkordeningen der 
Nederlandsche Hervormde gemeenten, pp. 113-131 (1576) en 324-350 (1591). 
162 Kerkordening van de Staten van Holland, 1576, art. 2. 
163 Kerkordening van de Staten van Holland, 1576, art. 39. 
164 In het concept van 1591 waren wel classicale vergaderingen toegestaan, mits daarin, 
net als bij de kerkenraden, vertegenwoordigers van overheidswege zitting in zouden 
nemen. Dit zelfde gold voor synodale vergaderingen (art. 28-33). De keuze van 
predikanten en kerkenraadsleden berustte in dit concept bij een gemengd kerkelijk en 
politiek college (art 1,2 en 11). Kerkelijke tucht werd toegestaan, maar de uiteindelijke 
bestraffing van hardnekkige zondaren was de taak van overheid en kerk samen (art. 34). 
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de doop zou bedienen aan ieder die daarom vroeg en iedereen vanaf 18 jaar toe zou 
laten tot het Avondmaal.165  
Het zal duidelijk zijn dat dit concept, waardoor de kerk in het verlengde van de overheid 
zou komen te liggen en de predikanten tot overheidsambtenaren werden gemaakt, voor 
de gereformeerde leiders onaanvaardbaar was. Op hun beurt voelden de meeste 
magistraten weinig voor het calvinistische kerkmodel zoals verwoord in de acta van 
Emden en van de latere nationale synoden.  
Het is de gereformeerde kerk daardoor niet gelukt een approbatie van haar kerkorde 
door de overheden te verkrijgen.166 Zo'n officiële erkenning zou de zelfstandige positie 
van de gereformeerde kerk  in de opstandige gewesten versterkt hebben op een manier 
die de meeste Statenvergaderingen te ver ging. Niet alleen de Staten van Holland 
hebben de besluiten van de opeenvolgende synodale vergaderingen nooit goedgekeurd 
en met haar gezag ondersteund, ook andere Statenvergaderingen hebben nooit 
volmondig ja gezegd op verzoeken om approbatie en autorisatie vanuit de 
synodevergaderingen.167  
Een bijkomend punt is dat de afzonderlijke gewesten weinig voelden voor een nationale 
kerkelijke organisatie met een nationale kerkorde en nationale synodevergaderingen, 
zodat na 1586 voorlopig geen synodevergaderingen meer werden toegestaan. De 
gewestelijke soevereiniteit, ook in religieuze zaken, zoals vastgelegd in het traktaat van 
de Unie van Utrecht, verhinderde aldus dat de gereformeerde kerken hun organisatie tot 
een echt landelijke organisatie konden uitbouwen.168  
 
In de opeenvolgende kerkorden is te zien, hoe men van kerkelijke zijde tot enige 
concessies bereid was, teneinde de zo gewenste autorisatie van de kerkorde te 
verwerven. Zo werden bijvoorbeeld in de besluiten van 1578 de strikte bepalingen ten 
aanzien van de feestdagen, genomen in 1574, afgezwakt omdat verschillende overheden 
feestdagen als eerste en tweede kerstdag, tweede paasdag en tweede pinksterdag wel in 
ere hielden.169  Maar het waren slechts bescheiden concessies. De kerkorden 
benadrukten vooral het eigen recht van de kerk. De overheid behoorde gekend te 
worden in zaken met een gemengd kerkelijk en politiek karakter, maar de overheid werd 
niet toegestaan zich ongevraagd te mengen in kerkelijke aangelegenheden, of om 
bijvoorbeeld buiten de kerk om predikanten te benoemen of af te zetten.170 Predikanten 
worden beroepen door kerkenraad en diaconie samen, met bewilliging van de classis en 
ten slotte van de magistraat.171 In de verkiezing van ouderlingen en diakenen werd elke 

                                                 
165 Bremmer, ‘De nationale betekenis van de synode van Dordrecht (1578)’, pp. 101-
102; Duke, Reformation and Revolt, pp.292-293; Van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen, p. 23. 
166 Nauta attendeert erop dat van synodewege in 1578 alleen naar goedkeuring door de 
overheid gestreefd werd voor die artikelen die handelen over zaken die een gemengd 
politiek-kerkelijk karakter dragen. Nauta, ‘De nationale synode van Dordrecht (1578)’, 
pp. 34-35. 
167 J. Plomp, ‘De Kerkorde van Emden’, pp. 119-121; Nauta, ‘De nationale synode van 
Dordrecht (1578)’, p. 51. 
168 De Jong, ‘Unie en religie’, pp. 177-178. 
169 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, art. 53; Acta van de nationale 
synode van Dordrecht, 1578, art. 75.  
170 Nauta, ‘De nationale synode van Dordrecht (1578)’, pp. 34-36. 
171 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. I, art. 4 en de part. kwesties 
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inmenging van overheidswege afgewezen.172 Voorts hield men steeds met kracht vast 
aan ondertekening van de Nederlandse Geloofsbelijdenis173, aan de uitoefening van de 
kerkelijke tucht174 en aan de presbyteriaal-synodale ordening175; een duidelijk antwoord 
dus op de pogingen van overheidszijde om aan de gereformeerde kerk een aangepaste 
kerkorde op te leggen. 
 

Overheidsgedeputeerden 

Een heikel punt in de relatie tussen kerk en overheid vormde de betrokkenheid van de 
verschillende overheden bij kerkelijke vergaderingen. Van kerkelijke zijde werden de 
Statenvergaderingen uitgenodigd afgevaardigden te sturen naar de nationale 
synodevergaderingen, in de hoop dat deze tevens gemachtigd zouden zijn de synodale 
besluiten te sanctioneren. Deze verzoeken werden in 1574, 1578 en 1581 niet 
gehonoreerd, hoewel deze synodebijeenkomsten wel met medeweten van de hoge 
overheid werden georganiseerd.176 Aan de andere kant verzette men zich al in 1574 sterk 
tegen de aanwezigheid van afgevaardigden namens lokale of provinciale overheden in 
andere kerkelijke vergaderingen én tegen het vragen om permissie voor het houden van 
de vergaderingen van classes en particuliere synoden. Voorts werd benadrukt dat de 
kerkelijke gedeputeerden ter synode alleen een kerkelijk getuigenis mee dienden te 
brengen, en niet 'van der overicheijt'.177 
Deze situatie veranderde in 1586. Toen ging het initiatief tot het bijeenroepen van de 
nationale synode mede uit van Leicester en namen twee politici als zijn 
vertegenwoordigers zitting in deze synode. De onder hun toezicht tot stand gekomen 
kerkorde werd door Leicester onmiddellijk goedgekeurd. Op haar beurt werd de 
overheid in deze kerkorde op twee punten tegemoet gekomen. Zo was het de 
magistraten voortaan toegestaan met één of twee leden zitting te nemen in de 

                                                                                                                                               
5 en 6; Acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, art. 4; Acta van de 
nationale synode van Den Haag, art. 4 en 5 
172 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. I, art. 12; Acta van de 
nationale synode van Middelburg, 1581, art. 15, 17; Acta van de nationale synode van 
Den Haag, 1586, art. 20, 22. 
173 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. IV, art. 1 (door predikanten, 
hoogleraren in de theologie en ouderlingen): Acta van de nationale synode van 
Middelburg, art. 37 (door predikanten, ouderlingen en diakenen, hoogleraren in de 
theologie en schoolmeesters); Acta van de nationale synode van Den Haag, art.47-48 
(door predikanten, hoogleraren in de theologie en liefst ook alle andere hoogleraren en 
schoolmeesters). 
174 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. IV, art. 1-10; Acta van de 
nationale synode van Middelburg, art. 58-66; Acta van de nationale synode van Den 
Haag, 1586, art. 64-73. 
175 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. II; Acta van de nationale 
synode van Middelburg, art. 20-36; Acta van de nationale synode van Den Haag, art. 
26-46. 
176 Vooral Bremmer gaat uitgebreid in op de voorbereidingen om te komen tot de 
nationale synoden. Bremmer, Reformatie en Rebellie, pp. 84-88, 120-122, 171-175; 
over deze thematiek zie ook Hofman, Eenich achterdencken, pp. 197-200. 
177 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, art. 90. 
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plaatselijke kerkenraad.178 Tevens gunde de synode aan de magistraat het recht van 
approbatie inzake de predikantsbenoemingen, met weglating van de kanttekening uit 
1581: ‘beijde der Overicheyt doende professie van de ghereformeerde Religie’.179 
Nadien werd het steeds meer gemeengoed dat de verschillende statenvergaderingen hun 
vertegenwoordigers (commissarissen-politiek) als waarnemers en adviseurs naar de 
provinciale en particuliere synoden stuurden.180 De Staten van Holland keurden deze 
kerkorde aanvankelijk goed, maar trok die toezegging in zodra Leicester was 
vertrokken, om zoals gezegd in 1591 weer met een eigen concept-kerkorde te komen.  
 

Tussen publieke kerk en lidmatenkerk 

Zo strikt als de opeenvolgende synoden vasthielden aan de eenheid van organisatie en 
van de leer, zo strikt hield men ook vast aan de tucht als wezenlijk onderdeel van het 
gemeente-zijn. De artikelen van Wezel en Emden over de tuchtoefening zijn op 
onderdelen wel aangevuld, maar het principe werd nimmer afgezwakt of losgelaten. 
Deelname aan het Avondmaal bleef alleen voorbehouden aan lidmaten, aan die 
gelovigen die zich onder het opzicht van de kerkenraad hebben gesteld door belijdenis 
van hun geloof af te leggen. Aan deze toelatingseisen, bedoeld om de Avondmaals-
gemeente zuiver te houden, hielden de synoden onverminderd vast ondanks alle druk 
van binnenuit en van buitenaf om te komen tot een ruime volkskerk. 
Aan deze grenzen van de geloofsgemeente kon dus niet getornd worden. Minder 
eenduidig lag dit op het gebied van de doopbediening en het kerkelijke huwelijk. Vanaf 
het moment dat de gereformeerde kerk de enig toegestane werd, had zij ook 
verplichtingen ten aanzien van alle niet-lidmaten. Gold voordien vooral de geestelijke 
plicht om allen tot het ware, gereformeerde geloof te brengen via verkondiging en 
onderricht, nu moest ook een antwoord gevonden worden op de vraag tot wie het 
genadeverbond van God zich uitstrekte en of aan de kinderen van ongelovigen de doop, 
als teken van dat verbond onthouden mocht worden.  
Als gevolg van de nieuwe situatie vanaf 1572 waren concessies in de beantwoording 
van deze vraag onvermijdelijk. Emden bood al enkele openingen om de regel dat men 

                                                 
178 Acta van de nationale synode van Den Haag, 1586, art. 34. Doordat in bijv. Edam en 
Purmerend al voor die tijd magistraatsleden én kerkenraadsleden uit dezelfde delen van 
de stedelijke bevolking werden gekozen, hadden die magistraten in feite al voor 1586 
zitting in de kerkenraad. Dit zal in ook in andere steden het geval geweest zijn. Zie 
bijvoorbeeld Spaans, Haarlem na de Reformatie, pp. 283-286 en Abels, Wouters, Nieuw 
en ongezien, dl 1, pp. 397-400. 
179 Acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, art. 4; Acta van de nationale 
synode van Den Haag, 1586, art. 4. Selderhuis stelt dat in de kerkorde van Den Haag 
juist werd vastgelegd dat de kerk geen toezicht van de overheid op 
predikantsbemoeienis wilde, maar dat lijkt me niet correct. Selderhuis,  Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, p.337. Evenmin juist lijkt mij de constatering van 
Bremmer, dat pas de synode van Den Haag de overheid het recht van approbatie gaf 
inzake het beroepen van predikanten door de kerkenraad. Bremmer, ‘De nationale 
synode van ’s-Gravenhage (1586)’, p. 198 
180 Dankbaar, ‘Von Wesel (1568) bis Dordrecht (1618-1619)’, p. 76. De vergaderingen 
van de particuliere synode van Noord-Holland werden vanaf 1591 bijgewoond door 
afgevaardigden vanuit de Staten van Holland. Acta van de Noord-Hollandse synode, 
2.7.1591 (art. 4). 
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het beste alleen kinderen van lidmaten kon dopen, ruimer te interpreteren, omdat zoals 
men stelde, Gods verbond zich ook uit strekt tot de kinderen van hen die van de kerk 
vervreemd zijn. Deze lijn werd door de latere synoden doorgetrokken en aangevuld, 
maar niet wezenlijk veranderd.181 De synode van 1574 maakte het mogelijk kinderen 
van afgesneden lidmaten te dopen, mits er doopgetuigen waren die het kind in het 
geloof zouden onderrichten.182 In de acta van 1578 wordt gesproken over de bediening 
van de doop aan 'de kinderen der Christenen'.183 Tevens werd de ouders opgedragen zich 
vooraf bij predikant of ouderling te melden opdat de gemeente zou weten aan wie de 
doop bediend zal worden. Bij de doop zelf behoorde in ieder geval de vader aanwezig te 
zijn om de doopvragen te beantwoorden. Hem werd voorgehouden voor zijn kind te 
bidden, het aan de Heer op te dragen en te beloven te doen wat de predikant hem 
voorhield, overeenkomstig het formulier voor de bediening van de doop.184 Geen 
vrijblijvende bediening van de doop dus, maar gekoppeld aan de belofte het kind te 
onderwijzen in het geloof. 
In het antwoord op de vraag of men 'allerleij mensschen kinderen als van hoereerders, 
afgesnedenen, papisten ende andere dierghelijcken sonder onderscheijt doopen sal', 
wordt dit nog duidelijker verwoord. De doop zal niet geweigerd worden aan 'den 
kinderen die int verbont Gods staen (..) ende het ghewis is dat dese kinderen buijten het 
verbont niet en sijn'. Maar die doop dient wel op behoorlijke wijze te geschieden, dat 
wil zeggen, te midden van de gemeente, tijdens de dienst, omdat Woord en Sacrament 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voorts moesten de betreffende kinderen ten 
doop gepresenteerd worden door hen die de vragen wilden beantwoorden 'ende de leere 
toestaen'. Door gelovigen kortom, die bereid en in staat waren om het betrokken kind in 
het geloof te onderrichten.185 
Het verbond Gods, bezegeld in de doop, mag dus niet onthouden worden aan de 
kinderen, mits de ouders of anders de getuigen bereid zijn het kind in de zuivere leer te 
onderwijzen. De kwestie van de doopbediening was hiermee echter niet opgelost want 
in de praktijk werd van de gereformeerde kerk, als enig toegestane, verwacht dat ze alle 
kinderen die ten doop werden aangeboden, ook daadwerkelijk doopte. Dit betrof dus 
ook kinderen van wie de ouders niet bereid waren ze in de gereformeerde leer op te 
(laten) voeden en kinderen van wie de ouders zelf ongedoopt waren. 
Hier botste de gereformeerde kerkopvatting met de brede volkskerkgedachte, zoals 
bijvoorbeeld verwoord in de eerste concept-kerkorde van de Staten van Holland: 'soo 
menighmael als er kinderen gepresenteert worden sal de Doop niemandt geweigert 
worden'.186 De synoden bleven in de opeenvolgende kerkorden vasthouden aan zekere 
basiseisen ten aanzien van de bediening van de doop, maar de praktijk stelde steeds 

                                                 
181 Anders dan Luttikhuis zie ik op het gebied van de doopbediening geen breuk tussen 
de bepalingen van Emden en die van de latere synoden. Luttikhuis, Een grensgeval, p. 
63. 
182 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, part. kwestie 9. 
183 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. IV, art. 7. 
184 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. IV, art. 9. 
185 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. IV, art. 8 en part. kwestie 
27. 
186 Hooyer, Oude Kerkordeningen, p.124 (concept-kerkorde van de Staten van Holland, 
1576, art. 22). 
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opnieuw de houdbaarheid van die eisen ter discussie. Tot zeker 1630 komen we daarom 
vragen over de doopbediening tegen in de acta van classis en particuliere synode.187 
 
Op het gebied van de huwelijkssluiting heeft men de lijn van Emden wel losgelaten.188  
Van de huwelijkskandidaten werd niet langer gevraagd 'of sij beijde die reijne Religie 
bekennen'.189 Al in 1574 opende de synode de weg naar een huwelijk tussen lidmaten en 
personen die 'papist, doops- ofte werltghesint' zijn, zij het dat een dergelijk huwelijk 
ernstig werd ontraden.190 De beslissing over huwelijkse kwesties, voordien een zaak van 
'd'officiaelen der Antichrist int pausdom', werd door de kerk bij de magistraat gelegd, 
maar de huwelijkssluiting zelf beschouwde men niet als een politieke taak. Dat bleek in 
1578 toen op de synode de vraag gesteld werd of overheden huwelijken mochten 
aankondigen en bevestigen, zonder aanroeping van de naam des Heren en zonder enige 
vorm van kerkdienst. De synode adviseerde hierover 'rijpelick ende voorsichtelick met 
den Staten (te) handelen dat het niet langher en gheschiede'.191 
De kerkdienst hoorde de enige plaats te zijn waar huwelijken, ook van niet-
gereformeerden, bevestigd konden worden, maar tegelijkertijd formuleerden de 
opeenvolgende synoden voorwaarden om geloofsafval van lidmaten via een huwelijk 
met niet-lidmaten tegen te gaan. Lidmaten mochten hun kinderen alleen ten huwelijk 
geven aan niet-lidmaten, 'soo sy der Religie niet teghen sijn ende een goede hope van 
hen gheven datse in de kennisse der waerheijt toenemen sullen, ende beloven hare 
partije in de oeffeninghe der religie niet te verhinderen'. De voorkeur bleef echter 
uitgaan naar een huwelijkspartner die 'oock de Religie is toeghedaen'.192 
Regelgeving ten aanzien van echtscheiding en verboden graden van bloedverwantschap 
werden door de kerk tot het terrein van de overheid gerekend, wat meer dan eens 
problemen opleverde omdat lang niet alle overheden de normen hanteerden die de kerk 
vanuit de Schrift voor de juiste hield. Zo constateerde bijvoorbeeld de Middelburgse 
synode een verschil tussen de goddelijke wetten en de wetten door de overheid193 
opgesteld, in een kwestie rond een gezel die een maagd beslapen had, zonder huwelijkse 
beloften gedaan te hebben. Naar de mening van de synode behoorde hij haar nu, na 
toestemming van de vader, te trouwen, maar men moest constateren 'dat contrarie 
usantie inde Politie d'overhandt ghenomen heeft'.194  
Het was dan ook een nieuwe materie voor de overheid om voortaan, in plaats van de 
vroegere kerkelijke rechtbanken, te oordelen over huwelijkse zaken. Hierdoor kon het 
gebeuren dat met name de magistraten in kleine steden en dorpen in kerkelijke ogen te 

                                                 
187 Van Deursen laat zien dat in praktijk inderdaad nagenoeg iedereen gedoopt werd die 
“in het doophuis gedragen wordt”, ook als de doopvragen niet naar behoren beantwoord 
werden. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 135-144. In paragraaf 4.3 wordt 
beschreven hoe in de classis Edam de doop bediend werd en welke verschuivingen zich 
daarbij voordeden. 
188 Luttikhuis, Een grensgeval, p. 64. 
189 Acta van de synode van Emden, 1571, art. 23. 
190 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, part. kwestie 12. 
191 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, part. kwestie 38. 
192 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. V, art. 3; Acta van de 
nationale synode van Middelburg, 1581, part. kwestie 20. 
193 In dit geval van een overheid in West-Vlaanderen. 
194 Acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, part. kwestie 81. 
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snel een scheiding van tafel en bed toestonden.195 Van kerkelijke zijde werden daarom 
de statenvergaderingen keer op keer gemaand te komen met een duidelijke 
huwelijkswetgeving, om deze en andere misstanden tegen te gaan.196 Via de overheden 
probeerde de kerk aldus haar normen en waarden op het gebied van het huwelijk ook op 
te leggen aan niet-lidmaten van wie het huwelijk dan wel in de kerk was bevestigd, 
maar op wie men verder geen grip had via de tuchtoefening. 
 
Afrondend kan geconcludeerd worden dat de gereformeerde kerk al op de nationale 
synode van 1578, haar verplichtingen als publieke kerk erkende op het gebied van de 
huwelijkssluitingen en doopbedieningen, maar dat zij daaraan wel beperkingen 
koppelde om de eigen gemeentegrenzen te beschermen. Via de doop werden alle 
kinderen ingelijfd in het verbond Gods, 'soo langhe sij door openbare afval het selfde 
niet en verwerpen', maar pas door de belijdenis werd toegang tot het Avondmaal 
verkregen, als een nieuw verbond waardoor 'de ghene die teghen het verbont Gods 
ghesondight hadden wederopghenomen worden'.197 Voor lidmaten voelde de kerk zich 
op een andere manier verantwoordelijk dan voor niet-lidmaten. De lidmaten vielen 
onder het opzicht van de kerkenraad, waar de anderen alleen via een algemene 
vermaning vanaf de kansel en via de overheid bereikt konden worden. 
Dat de gereformeerde kerk zich niet alleen op de eigen lidmaten concentreerde, moge 
blijken uit de ruime doopbediening, gekoppeld aan de voorwaarde van een 
geloofsopvoeding; de zorg voor de huwelijkswetgeving overeenkomstig de bijbelse 
normen, voor de reformatie van het onderwijs en uit de pleidooien voor de maatregelen 
tegen andere stromingen. Het ging de synoden erom de ware leer te verbreiden en alle 
kansen daartoe werden aangegrepen, zonder evenwel de drempel van het lidmaatschap 
te verlagen. Men zocht het antwoord liever in de geestelijke en zedelijke opvoeding van 
hen die nog geen lidmaat konden of wilden worden. 
 

Taken aan de classis toebedeeld vanuit de opeenvolgende synoden198 

Waar de synoden zo de grote lijnen uitzetten, was het aan de classes om ze uit te voeren 
en in praktijk waar nodig aan te passen. Zo kreeg de classis al in Wezel een centrale rol 
toebedeeld in het opzicht over predikanten en over de onder haar ressorterende 
gemeenten. Emden voegde hier taken aan toe op het gebied van het verbreiden van de 
gereformeerde leer in plaatsen die nog niet over een eigen voorganger, kerkenraad of 
zelfs maar een gereformeerde kern beschikten en inzake de bestrijding van paapse 
dwalingen. De Dordtse synode van 1578 voegde hier op haar beurt de bestrijding van de 
doperse leer via disputen aan toe. Vanaf de kansel en op het huisbezoek dienden de 
predikanten de verschillen tussen de gereformeerde en doperse opvattingen te 
onderstrepen, maar wie er bekwaam waren tot disputeren in die plaatsen 'daer de 
ervarentheijt leert datse niet onvruchtbaer sijn', werd in het oordeel van de classis ge-

                                                 
195 Acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, part. kwestie 74. 
196 Acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, part. kwestie 74; Acta van de 
nationale synode van Den Haag, 1586, art. 63; Zie ook Van der Heijden, Huwelijk in 
Holland, pp. 34-42, over de verschuivingen in de rol van kerk en overheden ten aanzien 
van huwelijkszaken in Holland, vanaf 1572. 
197 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, part. kwestie 47. 
198 Puntsgewijs overzicht van de classicale taken te vinden bij Van den Broeke, Een 
geschiedenis van de classis, pp. 70-75. 
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legd.199 Hoe belangrijk men dergelijke disputen achtte, kan opgemaakt worden uit 
uitgebreide uiteenzetting daarover in de artikelen 34 tot 39 van de 'memorie uth acten 
synodael tho Middelborch in Zeelant'.200  
De nationale synode van Den Haag breidde de taken van de classis nog verder uit door 
haar te belasten met het instrument van de visitatie, met als doel ‘de zuiverheid der 
Leere, en alle goede geregtigheid in de Gemeente Gods (te) onderhouden’. In het 
aanhangsel gevoegd bij de acta wordt uitvoerig ‘de forma van de inspectie of visitatie 
bij den Classes’ beschreven. Via het bijwonen van diensten en het ‘met alle beleeftheid 
en voorzigtigheid’ rondvragen zal men opzicht houden op de predikanten en de 
gemeenten.201 Blijkbaar was deze aanvulling op de classicale taken nodig omdat het 
wederzijdse toezicht van de kerken via de afgevaardigden in de classis niet voldeed, 
zoals Van den Broeke concludeert.202 
De classisindeling zoals opgesteld door Emden was in 1574 door de praktijk 
achterhaald, zodat de provinciale synode direct met een meer verfijnde indeling kwam 
voor de opstandige gebieden. Voor Noord-Holland werden dat de classes Alkmaar, 
Enkhuizen, Hoorn en Edam.203 Iedere classis behoorde eens per maand bijeen te komen 
en zonodig vaker.204 Deze frequentie werd in 1578 teruggebracht tot eens per maand of 
eens per zes weken, 'korter of langher, dogh alsoo datse den tijt van drij maenden niet 
voorbij gaen'.205 
De nieuwe classes Amsterdam en Haarlem werden in datzelfde jaar ingedeeld bij de 
particuliere synode van Midden-Holland. Een indeling die in praktijk niet of nauwelijks 
gewerkt heeft. Al op 15 september 1578 werd de particuliere synode van Noord-
Holland in Amsterdam gehouden. De kerk van Amsterdam voegde zich op deze 
vergadering bij de Noord-Hollandse kerken en kreeg toestemming om tot 
classisvorming over te gaan.206 Middelburg paste de synodale indeling voor Holland aan 
door alleen nog over Zuid- en Noord-Holland te spreken en we zien inderdaad in 
oktober 1581 de namen van de Haarlemse afgevaardigden in de synodale acta van 
Noord-Holland verschijnen.207  
Welke rol de classis Edam wist te vervullen bij de verbreiding en ondersteuning van de 
gereformeerde leer in haar regio, hoe zij het opzicht over predikanten en gemeenten 
vormgaf en welke positie deze classis innam binnen de Noord-Hollandse synode, zijn 

                                                 
199 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, part. kwestie 25. 
200 Opgenomen door Van ’t Spijker, ‘De acta van de synode van Middelburg (1581)’, 
pp. 80-81. 
201 Acta van de nationale synode van Den Haag, 1586, art. 40 en het ‘aanhangsel des 
Synodi Nationalis, gehouden in ’s-Gravenhade den 20 Juny 1586, behelzende de forma 
van de inspectie of visitatie bij den Classen te doen volgens den 40. Artikel van de 
Kerken-Ordening. 
202 Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 74-75. Het is jammer dat Van 
den Broeke in dit gedeelte de termen deputaten en visitatoren als synoniemen hanteert, 
terwijl deze functies in praktijk niet samen hoefden te vallen. Zie daarvoor bijvoorbeeld 
de beschrijving van de gang van zaken in de classis Delft in: Abels, Wouters, Nieuw en 
ongezien, dl.1, pp. 71-74.  
203 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, art. 9. 
204 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, art. 10. 
205 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. II, art. 11. 
206 Acta van de particuliere synode van Noord-Holland, 15.9.1578 (art. 3). 
207 Acta van de particuliere synode van Noord-Holland, 2.10.1581 (art. 1). 
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thema's van de volgende hoofdstukken. Duidelijk is in ieder geval dat de nationale 
synoden hoge verwachtingen koesterden van de classis en haar belangrijke taken 
oplegde in de op- en uitbouw van de gereformeerde kerk op regionaal niveau.  
 
 
 
 
 

2.4. De kerkelijke organisatie in Noord-Holland van start (1572-1590) 
 
Vanaf de jaren ’60 is zo de identiteit van het Nederlands gereformeerd protestantisme 
door de opeenvolgende synoden steeds verder uitgewerkt. De contouren werden 
duidelijker, net als de spanningen daarbinnen. Zichtbaar is geworden dat de nieuwe 
generatie kerkleiders inderdaad meer heil verwachtte van de uitbouw van de eigen 
kerkelijke organisatie en afbakening van de eigen leer, dan van religievrede, van ruimte 
voor zowel de eigen protestantse stroming als voor de katholieke, de doopsgezinde en in 
mindere mate de lutherse.208 Intussen had de oorlog het onderlinge wantrouwen sterk 
vergroot en de gewone bevolking zwaar getroffen.209 Velen hadden de oude kerk of wat 
daar nog van over was vaarwel gezegd, kleine en grotere groepen gelovigen waren 
inmiddels de doperse leer toegedaan, maar slechts weinigen liepen uit om de prille 
gereformeerde te omarmen.210 Want wie durfde al te kiezen voor iets nieuws, zolang de 
eindoverwinning op de Spaanse troepen nog allesbehalve vast stond?  
Dit was de realiteit waar de gereformeerde leiders in het Noorderkwartier mee te maken 
hadden. De kerkelijke organisatie stond op papier goed in de steigers, met een grote rol 
voor de classes om de zaak van het evangelie verder uit te dragen. Maar de hindernissen 
waren groot: het land was door strijd verscheurd, weinigen wisten van het bestaan van 
de gereformeerde kerk, de voorgangers waren nog zeer gering in aantal en uiterst 
wisselend van niveau en lang niet alle lokale magistraten hadden dezelfde visie op de 
rol van een christelijke overheid als de calvinisten.211 Toch zijn ze van op pad gegaan 
om voor de gereformeerde kerk een plek te verwerven naast en deels in plaats van de al 
aanwezige katholieke en doopsgezinde stromingen die ieder op hun beurt ook hun weg 
moesten zien te vinden in binnen de nieuwe politieke verhoudingen. 
In deze paragraaf staat die opbouwfase centraal. Welke rol speelden de Noord-
Hollandse synode en de classis Edam hierin en wat was de wisselwerking tussen deze 
beide organen? Wie nam het initiatief? Welke rol was weggelegd voor predikanten en 
welke voor ouderlingen? Hoe verliep de groei van het aantal gereformeerde gemeenten 
binnen de classis Edam? En op welke wijze gingen de Noord-Hollandse synode en de 
classis om met de zorg voor niet-lidmaten via doop, huwelijkssluiting, onderwijs en 
prediking? Werd de grens tussen publieke en lidmatenkerk zoals vastgesteld door de 

                                                 
208 Vergl. Schilling, ‘Confessionalization in the Empire’, pp. 222-226. 
209 Voor het Noorderkwartier treffend geïllustreerd door Van Nierop, het verraad van 
het Noorderkwartier, onder meer met behulp van het schokkende ooggetuigenverslag 
van het dagelijkse leven tijdens de Opstand, zoals geschreven door Wouter Jacobsz, 
uitgegeven door Van Eeghen, Dagboek van Broeder Wouter Jacobsz. 
210 Israel, De Republiek 1477-1806, dl 1, pp. 397-399. 
211 Duke, Reformation and Revolt, pp. 273, 288-290. 
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opeenvolgende nationale synoden, onder invloed van de praktijk van alledag verder 
opgerekt of juist gehandhaafd?  
 

Bronnenprobleem 

Anders dan voor Zuid-Holland, zijn voor de Noord-Hollandse classes geen acta 
overgeleverd vanaf de hernieuwde start van de kerkelijke organisatie in dit gewest. Van 
Dooren heeft in een overzicht uiteengezet dat er in ieder geval geen acta bewaard 
gebleven zijn voor de jaren tot 1578, terwijl slechts van enkele gemeenten in Noord-
Holland kerkenraadsnotulen zijn overgeleverd uit de jaren ‘70 van de 16e eeuw.212 Zoals 
al aangegeven in de inleiding, vormt de classis Edam op deze bevindingen helaas geen 
uitzondering, terwijl ook voor de kerkenraadsnotulen geldt dat deze pas vanaf de jaren 
’90 bewaard gebleven zijn. De oudste stukken worden gevormd door de diaconale 
rekeningen van Edam vanaf 1586 en Monnickendam voor de jaren 1581-1584. De 
archieven van de burgerlijke overheden leveren wel, zij het deels fragmentarisch, 
informatie van ouder datum op over kerkelijke en politiek-maatschappelijke zaken. 
 
Desondanks is het beeld minder somber dan het lijkt. Allereerst zijn in ieder geval de 
namen en vaak ook de loopbanen bekend van de predikanten voor de gehele hier 
onderzochte periode.213 In de tweede plaats is met behulp van gegevens uit verschillende 
bronnen en literatuur toch een indruk te geven van de opbouw van de gereformeerde 
kerk in de eerste decennia vanaf 1572. De belangrijkste bron vormen daarbij de wél 
vanaf 1572 bewaard gebleven acta van de Noord-Hollandse synode. Deze synodale acta 
zijn in het verleden al ten dele bewerkt door Knipscheer 214 en door De Jong215 en beiden 
wijzen er op dat deze synode tot zeker 1578 een belangrijk deel van de taken van de 
classes overgenomen heeft, zodat deze acta ons veel kunnen leren over die eerste 
periode van opbouw van het kerkelijke leven in Noord-Holland. Daarnaast bieden deze 
acta, aangevuld met lokale gegevens ons zicht op de inbreng vanuit de classis Edam in 
de synodale vergaderingen en op de groei van het aantal gemeenten en 

                                                 
212 Van Dooren, ‘Gegevens over de toestand van de gereformeerde kerk in 1578’, pp. 
193-195. Van Nieuwe Nierop zijn de kerkenraadsnotulen overgeleverd vanaf 1574, voor 
Amsterdam en Enkhuizen vanaf 1578, voor Alkmaar vanaf 1579. Voor Nieuwe Nierop 
zie: Duke, ‘Nieuwe Nierop in Hervormingstijd’,  pp. 60-72. Voor wat betreft de 
classicale acta: die van Amsterdam starten in 1582, die van Haarlem in 1584 en die van 
Alkmaar in 1610. Van Enkhuizen en Hoorn zijn geen acta overgeleverd. Wel zijn er 
ingekomen stukken bewaard gebleven van de classis Alkmaar vanaf 1573. Een deel van 
deze brieven is door vocht ernstig beschadigd (archief van de classis Alkmaar, inv. nr. 
19). In dit bestand bevindt zich een enkele brief die voor mijn onderzoek bruikbaar was 
(zie hierna pag. 113).  
213 Bijeengebracht door Van Lieburg in zijn Repertorium. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van oudere overzichten, twee van de hand van Veeris, Lyste van de Naemen der 
leeraeren, en Kerkelijk alphabeth; voorts van Snouckaert, Naamlijsten van predikanten 
en van Van Alphen, ‘Naamlijsten van Hervormde predikanten’, pp. 98-155. 
214 Knipscheer, ‘De vestiging der gereformeerde kerk in Noord-Holland’ en idem,‘De 
Nederlandsche gereformeerde synoden tegenover de Doopsgezinden’. (1563-1620)’. 
215 De Jong, ‘Tussen Emden (1571) en Edam (1574)’ en idem,‘De eerste drie Noord-
Hollandse Synoden’.  
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predikantsplaatsen in de classis. Informatie over de ontwikkelingen vanaf de jaren ’90 
komen vooral uit de dan wel beschikbare classicale acta. 
 

Coetus, classis of particuliere synode 

Het convent van Wezel introduceerde de classis, als vergadering van kerken, in plaats 
van de coetus-vergadering waarin slechts predikanten zitting hadden. Desondanks wordt 
in de Noord-Hollandse acta aanvankelijk alleen over coetus-vergaderingen gesproken, 
terwijl vanaf ca. 1575 de termen classis en coetus door elkaar worden gebruikt. Was er 
nu sprake van classes of van coetus? De Noord-Hollandse synode legde op haar 
vergadering van 31 maart 1573 aan de dan ingedeelde regionale vergaderingen 
classicale taken op die overeenkomen met de bepalingen van Emden, maar spreekt 
daarbij ‘van die coetus ende haer deelinge ende wat men daerin handelen zal’.  
Zo zal men in de wekelijkse coetus-vergadering 'die gemeene hooftstucken der leere' 
bespreken en verhandelen. Voorts zal iedere coetus goede acht nemen 'op sijne 
naestliggende dorpen (..) daer dat evangelium noch nijet gepredict wordt ende 
ondersoecken oft daer nijemant is, die dat evangelium lieff heeft ende God vreest ende 
oft zij ooijck geen predicant begeren'. Daarnaast zal de coetus 'versorgen datter alomme 
in alle gemeijnte goede consistorien gehouden worden, dat die dienst der armen ende 
der scholen onderhouden worden met tsaemen goede weeckelijcke vergaerderingen'. 
Tot slot werd de coetus opgedragen ervoor te zorgen dat een 'yegelyck' de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en 'het artyckelscrift', dat wil zeggen de acta van Emden, 
ondertekent.216 
Enerzijds dus taken als een classis overeenkomstig de Emdense besluiten, die zoals De 
Jong aanstipt zeker bekend geweest moeten zijn in Noord-Holland, via de verschillende 
uit Emden teruggekeerde predikanten, onder wie Jan Arentsz, de voorzitter van de 
vergadering van 31 maart 1573. Anderzijds koos men echter voor de samenstelling van 
een coetus, zoals men die in Oost-Friesland had leren kennen.217 In praktijk kwamen de 
predikanten inderdaad wekelijks of tweewekelijks bijeen, maar beperkten zich daarbij 
voornamelijk tot het met elkaar handelen en disputeren over de leer.218 De overige taken 
vervulde de particuliere synode tot aan het eind van de jaren ’70 grotendeels zelf, al zal 
er wel een glijdende schaal tussen beide niveaus bestaan hebben. 
Zo werd op de allereerste synodevergadering, gehouden op 16 augustus 1572 te Edam, 
de 'reformatie der papen' aan de 'naestgelegen broederen' en daarmee aan de coetus 
opgedragen.219 Een opdracht die op 31 maart 1573 werd herhaald en aangevuld. De 
synodale acta leren echter dat het vooral de synode zelf was die de voormalige 
geestelijken en monniken beoordeelde op hun geschiktheid voor het ambt van 
predikant. Tot zeker 1578 verschenen 'gereformeerde papen' voor de synode met het 
verzoek toegelaten te worden tot de dienst. In sommige gevallen delegeerde de 

                                                 
216 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art. 8). 
217 De Jong, ‘Tussen Emden (1571) en Edam (1574)’, pp. 205-206; De Jong, ‘De eerste 
drie Noord-Hollandse Synoden’, pp. 191-195; zie ook Van den Broeke, Een 
geschiedenis van de classis, pp. 57-58. 
218 Acta van de Noord-Hollandse synode, 15.9.1578 (art. 9). 
219 Acta van de Noord-Hollandse synode, 16.8.1572 (art. 1). 
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synodevergadering het examen aan enkele predikanten, maar in de meeste kwesties lag 
het oordeel bij de synode en niet bij de coetus.220 
Evenzo was het de synode die toezicht hield op de predikanten, de onwaardige onder 
censuur plaatste of afzette221 en zich inzette voor de verspreiding van het evangelie in al 
die plaatsen waar men nog niet over een predikant beschikte, bijvoorbeeld door 
armlastige dorpen te laten combineren.222 De vroegste vermeldingen van geschillen 
tussen gemeenten en hun predikant, die eerst in een coetus aan de orde kwamen en 
vandaar uit naar de synode werden verwezen, of andersom vanuit de synode aan het 
oordeel van de coetus werden gelaten, betreffen allereerst een kwestie vanuit de coetus 
Alkmaar223, gevolgd door kwesties verwezen naar de coetus Hoorn.224 De coetus Edam 
wordt niet genoemd in dergelijk verband.225 
Ook ten aanzien van de reformatie van het onderwijs en het opzicht over de 
schoolmeesters, was het de synode die het voortouw nam en niet de classes aan wie 
deze taken kerkordelijk toekwamen. Een laatste voorbeeld van een classicale taak 
vervuld door de particuliere synode betreft het bestrijden van de doperse dwalingen. Bij 
het zien van de grote interne verdeeldheid binnen het doperdom, zag de synode in 1576 
kansen om via een dispuut, door gouverneur Sonoy op te leggen aan de dopers; de 
dwalingen van deze stroming aan de orde te stellen en de verdoolden weer op het rechte 
pad te brengen.226 Het antwoord was blijkbaar niet positief, want over de kwestie wordt 
verder niet meer gerept in de acta. Wel volgde vier jaar later een hernieuwd verzoek van 
synodezijde. Ditmaal werden de classes nadrukkelijk wel ingeschakeld: iedere classis 
diende namens de synode de 'in menigvuldige secten verscheurde' wederdopers 
schriftelijk een 'christelijck bespreeck' aan te bieden met het verzoek daar op te 
reageren. Langs deze weg konden alle geschilpunten scherp aan de orde worden gesteld 
en vervolgens gepubliceerd.227 Ook deze poging kreeg geen vervolg in de bronnen, maar 
vormt wel een goede illustratie van een verschuiving van taken van de synode naar de 
classis. 
 
In de eerste jaren vanaf 1572 is dus niet, zoals De Jong concludeert, alles neergekomen 
op de coetus van predikanten,228 maar was het vooral de synode die het voortouw nam in 

                                                 
220Acta van de Noord-Hollandse synode, 6.7.1573 (art. 3: vijf ex-papen beoordeeld en problemen met vijf 
papen op Texel die zich niet willen reformeren); 7.4.1578 (art. 2: beoordeling ex-paap van Weesp); 
15.9.1578 (art. 4: beoordeling ex-paap van Marken; art. 27: problemen op ter Schelling). 
221 Acta van de Noord-Hollandse synode, 11.4.1575 (art. 15: predikant van Wieringen 
ontslagen); 3.10.1575 (art. 4: geschil tussen Noord- en Zuid-Scharwoude en hun 
predikant); 18.3.1577 (art. 1: predikant van Vlieland ontslagen). 
222 Acta van de Noord-Hollandse synode, 26.7.1574 (art. 4, n.a.v. de provinciale synode 
van Dordrecht: besluit om de stichting der kerken te observeren en te bevorderen) en 
9.4.1578 (art. 10: verzoek aan de Staten van Holland om sommige rijkere dorpen met 
armere te verenigen tot een gecombineerde gemeente met één predikantsplaats). 
223 Acta van de Noord-Hollandse synode, 20.4.1574 (art.3). 
224 Acta van de Noord-Hollandse synode, 4.10.1575 (art. 14), 4.4.1576 (art. 10). 
225 Zo valt Marken onder de classis Edam. Zowel in 1578 (zie hiervoor) als in 1582 (zie 
hierna) was het echter de synode die ex-katholieken vanuit Marken examineerde. Deze 
zaken hadden dus aan de coetus Edam gedelegeerd kunnen worden, maar daar heeft de 
synode niet voor gekozen. 
226 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.4.1576 (art. 3). 
227 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.5.1580 (art. 35 of part. kwestie 3). 
228 De Jong, ‘Tussen Emden (1571) en Edam (1574)’, p. 206, De Jong, ‘De eerste drie 
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de opbouw van de kerkelijke organisatie. Van hieruit werden lijnen uitgezet en 
beslissingen genomen. Tijdens de wekelijkse coetus-vergaderingen concentreerde men 
zich aanvankelijk vooral op het bevorderen van de onderlinge eenheid via gesprekken 
over de leer.229 Daarnaast bepaalde de synode op 31 maart 1573 dat de predikanten van 
de coetus Enkhuizen, Hoorn en Waterland elke twee weken bijeen hoorden te komen in 
Hoorn, en die van Alkmaar en Schagen te Alkmaar; om degenen die geëxamineerd 
wilden worden, naar behoren te ondervragen volgens het examen opgesteld door 
Philipus Melanchton. Deze geëxamineerden kon men op de eigen, wekelijkse coetus 
dan weer opleggen om een 'oratie' van ten minste een half uur te doen over een aangege-
ven tekstgedeelte, met aansluitend een debat.230 Het is uit de acta niet op te maken in 
hoeverre deze tussenlaag ook echt als zodanig heeft gefunctioneerd.  
Van de predikanten werd in 1573 niet alleen verwacht dat ze wekelijks of tweewekelijks 
bijeenkwamen, maar ook dat ze eens per drie maanden verschenen op een grote 
vergadering voor alle Noord-Hollandse voorgangers, om in deze kring de onderlinge 
censuur te oefenen.231 Afgaande op de synodale acta kwamen de predikanten tussen 
1572 en 1582 in ieder geval gemiddeld twee maal per jaar bijeen in synodaal verband.232 
Het is niet duidelijk of men daarnaast nog vaker bijeen kwam om de onderlinge censuur 
te oefenen. In de acta wordt de censura morum tussen 1573 en 1593 incidenteel 
genoteerd, daarna consequent iedere keer. 
 

Ouderlingen geleidelijk meer in beeld 

Niet alleen de coetus-vergaderingen waren een predikantenaangelegenheid, ook op de 
vroegste synodevergaderingen werden maar zelden ouderlingen binnengehaald. Op de 
al vaker aangehaalde vergadering van 31 maart 1573 waren wel ouderlingen aanwezig, 
net als op die van 19 april 1574. In dit laatste geval kennen we ook de namen van de 10 
ouderlingen die ditmaal naast de 43 predikanten deel uitmaakten van de vergadering. 
Geen van deze ouderlingen was afkomstig uit de coetus Edam. 
Alle overige synodevergaderingen waren nadrukkelijk bijeenkomsten van de dienaren 
des Woords. Pas in februari 1577 kwam van ouderlingenzijde het verzoek om mee te 
mogen komen naar alle synodale vergaderingen.233 Een vraag die naar de volgende 
vergadering werd verwezen. Iedere predikant diende dan, op kosten van zijn kerkenraad 
vergezeld door een ouderling ter synode te komen, zodat over deze zaak beslist kon 
worden. Op 18 maart 1577 besloot de vergadering in positieve zin op het verzoek te 
reageren, maar pas twee jaar en drie vergaderingen later was het echt zover. 
Doorslaggevend was niet het eerder genomen besluit, maar veeleer de bepaling van de 
nationale synode van Dordrecht op dit punt.234  

                                                                                                                                               
Noord-Hollandse Synoden’, p. 204. 
229 Duke wijst terecht op het belang van deze onderlinge training voor de opbouw van 
het kerkelijke leven. Duke, Reformation and Revolt, pp. 222-223. 
230 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art. 21), 7.7.1573 (art. 10). 
231 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art. 21). Men beriep zich in dit 
verband op de gebruiken zoals vastgelegd in de Engelse ordonnantie van Johannes à 
Lasco en Martinus Micon. 
232 Zie verder paragraaf 6.1. 
233 Acta van de Noord-Hollandse synode, 4.2.1577 (art. 5). 
234 Acta van de Noord-Hollandse synode, 15.9.1578 (art. 10). Verwezen werd daarbij 
naar Cap. II, art. 11 van de acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578 (‘De 
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Vanaf dat moment veranderden de synodale vergaderingen snel van karakter. Met 
ingang van 1582 vonden deze bijeenkomsten nog slechts eenmaal per jaar plaats, 
overeenkomstig de kerkordelijke voorschriften.235 Met ingang van 1583 werd voorts een 
vaste volgorde aangehouden ten aanzien van de plaats waar men vergaderde. Ten slotte 
veranderde ook de agenda. Voortaan namen de particuliere kwesties, ingebracht vanuit 
de classes, een steeds groter aandeel in beslag. De nu gebruikelijke werkwijze werd 
nadrukkelijk verwoord in het slotartikel van de synode gehouden in oktober 1581: 
alleen die problemen die niet door de classis zelf opgelost kunnen worden, dienen ter 
synode ingebracht te worden.236  
 

Van coetus naar classis 

Deze veranderingen in het karakter van de synodale vergaderingen verliepen ongeveer 
parallel aan de uitbouw van de classicale structuur en de groei van het aantal gemeenten 
binnen Noord-Holland: naarmate er meer predikanten en kerkenraden beschikbaar 
waren, werd het beter mogelijk om de verdere uitbouw van het kerkelijke leven aan de 
classes te delegeren en om daar ouderlingen bij te betrekken. Deze verschuivingen 
moeten zich in de meeste classes ergens tussen 1578 en 1582 voltrokken hebben, en 
volgden deels op oproepen vanuit de nationale synoden. 
Zo werd ter voorbereiding op de nationale synode van 1578 aan de classisvergaderingen 
opgedragen om samen met ouderlingen de acta van Emden en Dordrecht (1574) te 
bestuderen. Hoewel deze opdracht aan de classes werd gegeven, moeten we in de 
meeste gevallen toch denken aan predikantenvergaderingen. Dit blijkt uit de 
credentiebrieven verzonden aan de nationale synode van Dordrecht. De Alkmaarse brief 
werd getekend 'in onse ordinaris coetus ende versamelinghe tot Alkmaer', door zes 
mannen van wie er vier als predikant te traceren zijn, en mogelijk zelfs alle zes. De 
vergadering bijeen te Enkhuizen was nadrukkelijk een predikantenvergadering en deze 
brief is ook als zodanig ondertekend. De Haarlemse brief is ondertekend door een van 
de predikanten en gezonden ‘vuijt onse consistorio’. 
Alleen de credentiebrieven van Hoorn en Edam vormen een uitzondering. In deze 
brieven worden de dienaren des Woords en de ouderlingen consequent in één adem 
genoemd. Zo was de Edamse brief opgesteld 'in onze classyeque vergaderinge’ en 
ondertekend door twee predikanten en twee ouderlingen 'soo voor ons zelven als voor 
dandere onse mededienaeren ende ouderlingen der classis Eedam'.237 
Dit zou er op kunnen wijzen dat men in Edam, als een van de eersten, in 1578 al 
volwaardige classicale vergaderingen hield, waarschijnlijk naast de wekelijkse of 
tweewekelijkse coetus-vergaderingen.238 Het bestaan van een actaboek vanaf 1576 wijst 
in diezelfde richting. Het wel overgeleverde tweede actaboek laat zien dat vanaf ca.1600 

                                                                                                                                               
classicale vergaderinghen sullen bestaen wt Dienaren des woords ende Ouderlinghen 
der ghenabuerden Kercken’); op 18.5.1579 waren er inderdaad ouderlingen aanwezig op 
de synodale vergadering (art. 2). 
235 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. II, art. 19; Acta van de 
nationale synode van Middelburg, 1581, art. 34. 
236 Acta van de Noord-Hollandse synode, 5.10.1581 (art. 23). 
237 Bijlage B bij de Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578 (Rutgers, Acta 
van de Nederlandsche Synoden der 16e eeuw, pp. 287-294). 
238 Hoewel het in 1582 nog de provinciale synode was die een schoolmeester vanuit 
Marken examineerde.  
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het aantal vergaderingen met ouderlingen toenam van gemiddeld drie à vier per jaar 
naar zeven tot acht per jaar, waarbij gelijktijdig het aantal predikantenvergaderingen 
afnam van gemiddeld acht naar gemiddeld één à twee per jaar.239 Ook in Edam hield 
men dus nog lang vast aan predikantenbijeenkomsten, naast en deels in plaats van de 
gewone classisvergaderingen met ouderlingen. Op deze predikantensessies werden 
onderlinge proposities gehouden en kandidaten geëxamineerd, maar ook diverse 
(leer)geschillen en beroepingsprocedures besproken. Zaken die in latere jaren wel in het 
bijzijn van ouderlingen behandeld werden. 
 
De nationale synode van Dordrecht bepaalde in 1578 nadrukkelijk dat predikanten en 
ouderlingen maandelijks of in ieder geval eens per zes weken bijeen hoorden te komen 
in een classicale vergadering.240 Toch oordeelde de Noord-Hollandse synode, waarin op 
dat moment nog geen ouderlingen zitting in hadden, dit als overbodig aangezien alle 
predikanten al wekelijks of tweewekelijks bijeen kwamen om met elkaar over de leer te 
handelen.241  
De Middelburgse synode wees deze redenering van de hand door te stellen dan naast 
deze 'wekentlicke versamelynghen ofte bijeenkomsten der Dienaeren', ook in Noord-
Holland 'de selve evenwel haere classycke versamelynghe bestaende nijet alleen uut 
Dienaeren des Woordts maer oock uut Ouderlinghen, naer de synodale ordenynghe 
houden ende in der selven alleen haere kerckenlicke saecken handelen sullen'.242 In de 
Noord-Hollandse acta is geen reactie op dit punt genoteerd, maar in praktijk zal deze 
aanwijzing wel zijn nagevolgd gezien de gelijktijdige veranderingen in het karakter van 
de synodevergaderingen. 
 
Zo waren de ouderlingen in ieder geval vanaf 1581 welkom in de classicale vergaderin-
gen, waarmee de overgang van coetus naar classis was voltooid. De voornaamste 
redenen waarom men in Noord-Holland zo lang bleef vasthouden aan de coetus als 
predikantenvergadering, zijn mijns inziens drieërlei. In de eerste plaats moet gewezen 
worden op de al genoemde oriëntatie op Oost-Friese en Londense vormen, waar de 
eerste generatie kerkleiders de meeste ervaring mee had. In de tweede plaats vormde, 
zeker in Noord-Holland die eerste generatie predikanten een bont en niet altijd even 
bekwaam gezelschap van autodidacten, voormalige clerici en monniken, tot predikanten 
omgevormde schoolmeesters en voorgangers afkomstig uit andere delen van de 
Nederlanden en uit Emden. Juist in deze situatie zal men grote behoefte hebben gehad 
aan een gestructureerde plek om de eenheid van de leer onder de vele nieuwe 
voorgangers te bevorderen. Pas toen het inhoudelijke niveau van die predikanten op een 
wat hoger peil gebracht was, kon gedacht worden aan een verdere uitbouw van de 
classicale organisatie. 
Ten slotte moet er met Van Deursen opgewezen worden, dat het aantal 
kerkenraadsleden in deze beginperiode zeer klein was en dat het voor veel ouderlingen 
niet meeviel om een of meer dagen het werk te onderbreken voor een classicale of 
synodale vergadering.243 Dit laatste punt werd ook als excuus aangevoerd door vier 

                                                 
239 Zie verder paragraaf 3.3. 
240 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. II, art. 11. 
241 Acta van de Noord-Hollandse synode, 15.9.1578 (art. 9). 
242 Acta van de nationale synode van Middelburg, part. kwestie 39 (antw. 34). 
243 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 7-8. 
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Zuid-Hollandse classes om alleen predikanten af te vaardigen naar de Provinciale 
Synode van Haarlem in 1582.244  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de opbouw van de kerkelijke organisatie in 
Noord-Holland en de verbreiding van de ware leer in de eerste jaren door de 
predikanten, verenigd in de coetus, maar vooral door de particuliere synode, ter hand 
werden genomen. De coetus was in deze jaren met name bedoeld om de eenheid in de 
leer via onderling overleg te bevorderen, terwijl op synodaal niveau de lijnen werden 
uitgezet, waarlangs men het kerkelijke leven in deze provincie wilde vormgeven.  
Naarmate het aantal predikanten en kerkenraden toenam, werden meer taken van de 
synode door de coetus-vergaderingen overgenomen. Zolang er echter onvoldoende 
predikanten en ouderlingen van gewicht waren om de taken mee te delen, op een manier 
die de kerkorde voorschreef, was het de synode die een dominante rol vervulde en was 
van gelijkheid van de ambten geen sprake. Deze gang van zaken, ingegeven door de 
praktijk van alledag, was in feite in strijd met de basisprincipes van de synodaal-
presbyteriale ordening.  
 

Toename van het aantal predikantsplaatsen in de classis Edam in de jaren ‘70 

Om de groei van het aantal gereformeerde gemeenten in beeld te brengen moet eerst 
bezien worden hoe een kerkenraad tot stand kwam en wie het initiatief nam tot het 
beroepen van de eerste predikant. Uit de synodale acta blijkt dat in een aantal gevallen 
het verzoek om een voorganger van de plaatselijke gemeenschap uitging. In die steden 
en dorpen zal een gereformeerde kern en eventueel al een kerkenraad aanwezig geweest 
zijn. Maar evengoed kwam het voor dat de synode het initiatief nam om een 
gemeenschap, eventueel tijdelijk, van een voorganger te voorzien, om ook daar het 
evangelie te brengen.245  
Door het ontbreken van de classicale acta is helaas voor de plattelandsgemeenten binnen 
de classis Edam niet na te gaan van wie hier het initiatief uitging om predikanten te 
beroepen. Werd de volgorde gehanteerd zoals door Emden voorgeschreven, dan infor-
meerden predikanten namens de classis in de nog vacante plaatsen of daar een 
gereformeerde kern te vinden was en of men aldus behoefte had aan een eigen 
voorganger.246 De komst van een voorganger werd zo afhankelijk gemaakt van 
aanwezigheid van een lokale kern. 
Maar het is ook goed mogelijk dat men zich oriënteerde op de Dordtse synode die in 
1578, waarschijnlijk op basis van praktijkervaringen de volgorde enigszins omdraaide. 
In dat geval was het de classis of de synode die een predikant aanstelde, in plaatsen 
waar nog geen gemeente bestond. Deze voorganger zal zich omringen met 'somighe van 
den godsalichsten (..) soo tot raet ende regieringhe der kercke, als oock tot de 
bedieninghe der aelmoessen'. Vervolgens vermaant hij zijn toehoorders zich voor te 
bereiden op het afleggen van de geloofsbelijdenis en het gebruik van het Avondmaal. 
'Ende als de Ghemeijnte een weynich sal toeghenomen hebben, soo sal hy uut het ghetal 

                                                 
244 Acta van de provinciale synode van Haarlem, 13.3.1582, n.a.v. de credentiebrieven 
van de classes Delft, Rotterdam, Den Haag en Brielle (acta in druk uitgegeven door 
Reitsma, Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, dl 1, pp. 89-116). 
245 Voorbeelden daarvan in de acta van de Noord-Hollandse synode: 8.7.1573 (art. 13: 
Texel); 21.4.1574 (art. 21: Wormer en Jisp); 3.10.1575 (art. 4: Wervershoof). 
246 Acta van de generale synode van Emden, 1571, art. 41 en 42. 
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der ghener die ten Avontmael gheweest syn, somighe ordentlick tot Ouderlinghen ende 
Diaconen stellen'.247 Initiatieven van hogerhand dus voor al die plaatsen waar de ware 
leer nog niet gepredikt werd en waar nog geen kerkenraad of gereformeerde kern te 
vinden was. 
 
Voor de drie steden binnen de classis Edam is al aangegeven op welk moment men daar 
over een eigen predikant kon beschikken. Het initiatief tot de beroeping zal in Edam 
zelf uitgegaan zijn van de gereformeerde kern ter plaatse, zonder inmenging van de op 
dat moment nog niet functionerende coetus en synode. Waarschijnlijk is direct met de 
overgang naar het opstandige kamp en de terugkeer van de gereformeerde leiders uit 
1566/67, een kerkenraad  geformeerd, een predikant benoemd en een lidmatenlijst 
aangelegd. Vanaf 1574 beschikte men in Edam zelfs bijna voortdurend over twee 
voorgangers. Voor zover de bronnen spreken lijkt het erop dat bij geen van de vroegste 
Edamse beroepingsprocedures sprake was van overleg met of inmenging door coetus of 
synode, maar ongetwijfeld zal men wel met instemming van de magistraat hebben 
gehandeld.  
In Monnickendam kreeg men in 1574 zijn eerste predikant. De initiatieven tot het 
beroepen van voorgangers zijn ook in deze stad door de kerkenraad ter plaatse 
genomen, maar verliepen niet aldoor vlekkeloos. De eerste poging in 1573 mislukte, 
doordat de kandidaat door de synode werd afgewezen, met daarbij de toevoeging dat hij 
zich met de burgemeesters ter plaatse behoorde te verzoenen. Bij de 
beroepingsprocedure van de opvolger van Lambrecht Gerbrantsz in 1575, werd de 
kerkenraad wederom door de synode terecht gewezen. De procedure was niet ordelijk 
verlopen en behoorde derhalve opnieuw gestart te worden. Dit laatste gaf volgens de 
kerkenraad echter problemen omdat men dan eerst weer zou moeten overleggen met 
magistraat en gemeente. De coetus speelde in deze beroepingsprocedures geen rol, maar 
de synode en de magistraat dus des te meer.248 Pogingen om ook in Monnickendam in 
1577 een tweede voorganger aan te stellen, liepen spaak omdat de stad zich dat 
financieel niet kon veroorloven.249 
Te Purmerend startte ex-pastoor Bernardus Bernardi in de loop van 1573 zijn 
werkzaamheden als de eerste predikant ter plaatse. Deze benoeming zal niet door de 
lokale kerkenraad geïnitieerd zijn, want al op 5 oktober 1573 verscheen Bernardi ter 
synode, met klachten over zijn gemeente, 'naedemael die van Purmerent hem nyet veel 
te willen en weten'. Hem werd toegestaan zich met een request tot Sonoy te wenden met 
het verzoek hem 'een tamelycke onderhoudinge' te willen toeleggen. De stad kon of 
wenste hem dus niet te onderhouden. Desondanks bleef hij tot 1576 in Purmerend 
werkzaam, om uiteindelijk naar Beets te vertrekken.  
Purmerend probeerde in 1576 twee nieuwe voorgangers te beroepen, maar ook hier 
moest de tweede om financiële redenen al weer spoedig weer vertrekken.250 Bij deze 
procedures ging het initiatief waarschijnlijk wel uit van de kerkenraad, met goedkeuring 

                                                 
247 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. I, art. 11. 
248 Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.7.1573 (art. 16), 11.4.1575 (art. 4). 
249 Aldus Snouckaert, Naamlijsten van predikanten, p. 2. Zijn gegevens vond hij in het 
archief van de Grote of St. Jacobskerk te Den Haag, waar hij een klein folio boekdeel 
ontdekte, getiteld: “Eenige voorname classicale resolutiën over verscheydene saken 
bijeen versamelt ten gebruyke des classis, Anno 1691”, met daar achter gevoegd een 
naamlijst van de “eerwaarde heeren van de classis Edam”.  
250 Aldus opnieuw Snouckaert, Naamlijsten van predikanten, p. 2 . 
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van de magistraat en zonder inmenging van de particuliere synode. Dat de magistraat 
geraadpleegd werd blijkt in 1578. Een verzoek uit Antwerpen om voor twee maanden 
de predikant van Purmerend te mogen lenen, werd in dat jaar afgewezen door 
kerkenraad en magistraat. Een soortgelijk verzoek uit 1580 werd door de synode 
verwezen naar de magistraat en gemeente van Purmerend.251 
In deze drie steden beschikte men dus al vroeg over een kerkenraad. Van de andere 
plaatsen binnen de regio weten we wel wanneer men voor het eerst over een predikant 
kon beschikken, maar niet of dat ook betekende dat ter plaatse direct al een kerkenraad 
geformeerd kon worden en het Avondmaal gevierd.252 Zo omvatte de coetus Edam in 
1574 naast de drie steden, ook de plaatsen Oosthuizen, Beets en Wormer, volgens de 
indeling van de Noord-Hollandse synode uit dat jaar.253 Het is opvallend dat volgens de 
gegevens uit de verschillende predikantenlijsten, deze plaatsen in 1574 nog niet over 
een predikant beschikten, maar dus wel al genoemd werden als deel van de coetus. 
Oosthuizen kreeg in 1575 zijn eerste voorganger254, Beets in 1576 en Wormer in 1578. 
Hadden deze dorpen al voor die tijd een eigen, ons niet bekende voorganger of ging de 
synode ervan uit dat zij spoedig een voorganger zouden krijgen of moeten krijgen? Was 
er ter plaatse al een gereformeerde kern? Maar waarom werden dan bijvoorbeeld de 
plaatsen Middelie en Kwadijk niet genoemd, waar men in 1575 de eerste, gedeelde 
predikant mocht verwelkomen? 
De bronnen geven geen antwoord op deze vragen, maar de synodale acta bieden wel 
ruimte voor interpretatie. Gezien het feit dat ook voor de andere Noord-Hollandse 
coetus geldt, dat nog lang niet alle plaatsen die in 1573 of 1574 door de synode werden 
genoemd als onderdeel van een coetus, op dat moment al over een voorganger 
beschikten, lijkt het erop dat de synode vooral verwáchtingen uitsprak.255 
Verwachtingen ten aanzien van steden en dorpen waar spoedig een predikant diende te 
komen, vermoedelijk gezien de aanwezigheid van gereformeerde geloofsgenoten ter 
plaatse.256 Inderdaad werden binnen één of enkele jaren na 1574 een predikantsplaats in 

                                                 
251 Acta van de Noord-Hollandse synode, 15.9.1578 (art. 17), 8.5.1580 (art. 23). 
252 Vergl. bijvoorbeeld Tukker, De Classis Dordrecht, p. 77: in Dordrecht werken de 
eerste predikanten bijna een jaar zonder kerkenraad. 
253 Acta van de Noord-Hollandse synode, 26.7.1574 (art. 10). Wormer zal in een later 
stadium aan de classis Haarlem toebehoren. Die overgang heeft plaatsgevonden tussen 
18.5.1579 (dan is ds. Joannes Andellius nog namens de classis Edam als afgevaardigde 
aanwezig op de synodevergadering) en 23.3.1582 (Wormer verzoekt tevergeefs om bij 
de classis Amsterdam te mogen horen, i.p.v. die van Haarlem, in verband met de 
afstand). 
254 Vanaf 1575 of vanaf 1577 (volgens Van Lieburg, Repertorium, dl. 2) samen met de 
dorpen Etersheim en Schardam. In 1575 maakten de schout en burgemeesters van 
Oosthuizen zich ernstig zorgen over een mogelijke breuk in deze combinatie, als gevolg 
waarvan de predikantsplaats niet meer te handhaven zou zijn. Zij stuurden hierover een 
brief aan de predikanten ‘tho Alckmaer versaemelt’. Archief van de classis Alkmaar, 
inv. nr. 19, dd. 10.4.1575. De combinatie bleef daarna in stand tot 1587. Zie verder 
paragraaf 3.1. 
255 Bouterse constateert een zelfde situatie voor de classis Rotterdam in 1574. Bouterse, 
Classicale Acta 1573-1620, dl III, p. XV. 
256 Voor gegevens waarop in de diverse plaatsen de 1e predikantsplaats werd gevestigd, 
zie: Van Lieburg, Repertorium, dl 2, bijlage 1. Genoemde drie plaatsen behoorden tot 
de grotere dorpen binnen de regio van de classis Edam, maar langs die weg kan niet 
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Oosthuizen, Beets en Wormer gevestigd, maar niet alleen daar. Zo was, afgaande op de 
diverse predikantenlijsten, het aantal deels gecombineerde gereformeerde gemeenten in 
de coetus Edam in 1580 reeds uitgebreid tot 13 en in 1585 tot 20, samen goed voor 
respectievelijk acht en tien predikantsplaatsen.  
 

Synode en classis over de bediening van de doop 

Om te zien hoe de Noord-Hollandse synode omging met de vraag tot wie de zorg van de 
gereformeerde kerk als publieke kerk zich uitstrekte, zal allereerst gekeken worden naar 
de wijze waarop men omging met de kinderdoop. Dat dit onderwerp ook binnen de 
synode zelf hoog op de agenda stond, blijkt al direct uit de punten besproken op de 
eerste synodale vergadering in Noord-Holland. Na de 'reformatie der papen', was dit het 
tweede punt dat een grondige behandeling vroeg en kreeg. De vraag luidde of men alle 
kinderen zonder onderscheid moest dopen, ongeacht de geloofsopvattingen van hun 
ouders. De synode antwoordde hierop dat het te prijzen zou zijn, wanneer een predikant 
alleen kinderen van lidmaten zou dopen, als hij ter plaatse zijn dienst van die van de 
katholieken kon afzonderen. Zou dit echter onrust veroorzaken, dan diende men zonder 
onderscheid te dopen. De ouders hoorden wel vanaf de kansel vermaand te worden zélf 
naar de predikant te komen, zodat zij over de doop en de gelovige opvoeding van hun 
kind onderricht konden worden. Bleven zij echter weg, dan mocht het kind toch gedoopt 
worden, opnieuw: om onrust te vermijden.257 
Een jaar later ging men zelfs zover dat kinderen ook tegen de wil van de ouders in, door 
‘goede persoonen’ ten doop gepresenteerd mochten worden, omdat ook deze kinderen 
immers Gods bondgenoten zijn. Aan die ‘goede persoonen’ werden geen taken 
opgelegd inzake de geloofsopvoeding van deze kinderen. Het waren de dienaren des 
Woords die, voor zover mogelijk, alle dopelingen hoorden op te voeden in de ware 
leer.258 De aanwezigheid van de vader bij de doop, zoals voorgeschreven door de 
Dordtse synode van 1578, werd in Noord-Holland alleen verwacht bij dopelingen 
aangeboden door lidmaten. Bij de andere dopelingen werd wel op de aanwezigheid van 
de vaders gehoopt, maar stelde men geen eisen.259 Wel werd deze bepaling in 1586 

                                                                                                                                               
verklaard worden, waarom deze drie wel genoemd werden en andere grote dorpen als 
Schellingwoude, Ransdorp en Purmerland niet. Er moeten dus (ook) andere motieven 
meegespeeld hebben. Eén daarvan zal de ligging ten opzichte van het strijdtoneel 
geweest zijn. In plaatsen waar tot eind mei 1574 de burgeroorlog aan den lijve werd 
ondervonden, kan van de bevolking eerder een afwachtende houding ten aanzien van de 
nieuwe leer worden verwacht, dan in plaatsen die meer in het noorden van het 
Noorderkwartier lagen. Maar dit verklaart niet waarom bijvoorbeeld Wormer wel wordt 
genoemd en het verder van Amsterdam gelegen Purmerland niet. De lokale religieuze 
en politieke verhoudingen zullen dus ook een rol gespeeld hebben. Zie verder paragraaf 
3.1. 
257 Acta van de Noord-Hollandse synode, 16.8.1572 (art. 2). De formulering wijst erop 
dat binnen Noord-Holland op grond van de religievredes, op dat moment de katholieke 
zielszorg nog gewoon voortgang vond, inclusief doopbedieningen.  
258 Acta van de Noord-Hollandse synode, 6.7.1573 (art. 5), 6.10.1573 (art. 9). Pas in 
1595 stelde de synode vraagtekens bij deze taak, als zijnde wenselijk, maar zeker in de 
steden onhaalbaar; acta van de Noord-Hollandse synode, 19.6.1595, part. kwestie 
ingebracht vanuit Amsterdam (art. 44).  
259 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. IV, art. 9; Acta van de 



 

 hoofdstuk 2/ pag. 120 
  

aangevuld met de opdracht aan alle kerken om de ouders of de getuigen te belasten bij 
de doop aanwezig te zijn.260 Dat de problemen hiermee niet uit de wereld waren bleek 
een jaar later naar aanleiding van een vraag uit Alkmaar of men mag dopen als de 
aanwezige vader weigert de doopvragen te beantwoorden. Het antwoord was 
bevestigend: de houding van de ouders kan Gods verbond met de kinderen niet doorbre-
ken.261  
De Noord-Hollandse synode hanteerde aldus ruimere normen dan de opeenvolgende 
nationale synoden voorschreven, door de bediening van de doop minder nadrukkelijk te 
koppelen aan de belofte het kind in het geloof te onderwijzen. Deze ruime dooppraktijk 
was zeker in de beginjaren een reactie op de mogelijkheid dat men het kind anders bij 
de katholieken ten doop zou presenteren of ongedoopt laten. De classis Edam ging zelfs 
nog een stapje verder door in 1577 te bepalen dat de doop van 'wederstrevende' 
kinderen van vijf of zes jaar oud, eigenlijk behoorde te worden opgeschort, tot dat ze 
beter onderwezen en geëxamineerd zijn, maar dat men 'nochtans in die tederheijd en 
swackheijt der kercke die kinderen sal doopen en die tegenspartelingen en agten sonder 
verstande te geschieden'.262  
De drempel van de doopbediening werd aldus door de Noord-Hollandse synode en meer 
nog door de classis Edam zo laag mogelijk gehouden in de jaren, waarin de jonge 
gereformeerde kerk haar plaats in de samenleving nog moest veroveren, naast de 
katholieke en vooral de doopsgezinde richtingen. Achttien jaar later stelde de classis 
Edam wel grenzen aan de doopbediening. Kinderen van 15, 16 en 17 jaar mogen dan 
niet meer gedoopt worden, zonder 'fundament des geloofs' en ook kinderen van 11, 12 
jaar of jonger die ten doop gepresenteerd werden of zelf om de doop verzochten, 
behoorden eerst onderricht te worden.263  
In 1587 had de classis al bepaald dat kinderen van zeven of acht jaar oud van doperse of 
paapse ouders, die tegen de wil van hun ouders ten doop werden gepresenteerd door 
lidmaten, slechts onder voorwaarden gedoopt mochten worden. Dat wil zeggen alleen 
als ze ten doop worden aangeboden door degenen 'die eenig recht daertoe hebben' en 
daartoe uit 'godsalige ijver' gedreven werden. Voorts diende men ze te onderrichten in 
de voornaamste punten van het geloof, dat wil zeggen de geloofsbelijdenis, de tien 
geboden, de gebeden, het Avondmaal en de doop, om een en ander uit het hoofd 'nae 
gelegentheijt der jaeren' op te zeggen.264 In deze gevallen werd de doopbediening aldus 
gekoppeld aan het geloofsonderricht en niet langer vrijblijvend toegepast.  
Dat de praktijk heel wat hardnekkiger was dan de theorie bleek bijvoorbeeld in 1618 bij 
een opsomming, vanuit Alkmaar van misstanden bij de presentatie van de dopelingen: 
'als dat kinderen, openbare godloose, vianden van de religie, ongedoopte etc. met de 
kinderen ten doop comen, dat men over den doop der kinderen noch ouders noch 
getuygen vraecht etc'.265 Overigens stemden zowel de classis Edam als de particuliere 

                                                                                                                                               
Noord-Hollandse synode, 15.9.1578 (art. 12). 
260 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.6.1586 (art. 10). 
261 Acta van de Noord-Hollandse synode, 12.5.1587 (art. 4). 
262 Archief van de classis Edam, inv. nr. 15, 13.8.1577. 
263 Acta van de classis Edam, 12.6.1595 ( n.a.v. een gravamen van Enkhuizen en n.a.v. 
een part. kwestie van Enkhuizen). 
264 Archief van de classis Edam, inv. nr. 14, 20.4.1587, idem inv. nr. 15. 
265 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618, gravamen van Alkmaar, nr VII. 
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synode in 1600 nog in met de doop van niet onderrichte kinderen van ongedoopten, 
omdat deze kinderen buiten hun schuld uit ongedoopte ouders geboren waren.266  
 

Synode en classis over de kerkelijke huwelijkssluiting 

Net zoals de vragen rond de doop stuitten op de grenzen van de geloofsgemeente en de 
wijze waarop de gereformeerde kerk met deze grenzen omging, zo was dit ook het geval 
met de vragen rond de kerkelijke huwelijkssluiting. Anders dan de nationale synoden, 
probeerde de Noord-Hollandse synode in haar eerste vergadering de zaak van het 
huwelijk zoveel mogelijk van de kerk naar de politieke regering te verwijzen, in een tot 
deze ene notitie beperkte poging om van het huwelijk een zuiver politieke zaak te 
maken. Daarbij werd direct het probleem onderkend dat de politieke overheid inzake het 
huwelijk nog geen ordening had vastgesteld. De predikanten werd daarom aangeraden 
zowel de lidmaten als de toehoorders te onderrichten aangaande het huwelijk om te 
voorkomen dat iemand zich zou binden op een wijze strijdig met Gods Woord.267  
Net als de nationale synoden na haar, liet ook de Noord-Hollandse synode de lijn van 
Emden direct los op het gebied van de huwelijkssluiting. Zo werd in 1573 de weg naar 
een huwelijk tussen een lidmaat en iemand van buiten de gemeente, hoewel ontraden, 
toch geopend.268 Pas vanaf 1586 werden huwelijken tussen gedoopten en ongedoopten, 
met nadruk verboden, en werd tien jaar later zelfs bij de overheden aangedrongen 
dergelijke huwelijken wettelijk te verbieden.269 Maatregelen die bedoeld waren om 
geloofsafval via een huwelijk met een doopsgezinde te voorkomen. Het is opvallend dat 
de classis Edam er op dat moment niet voor voelde om dergelijke huwelijken via de 
overheid te laten verbieden. Liever zag men ook deze lieden getrouwd, dan dat zij 
eventueel ongehuwd bleven samenwonen.270 
De bescherming tegen geloofsafval via het huwelijk werd dus vooral gezocht in een 
verbod op huwelijken tussen gedoopten en ongedoopten, waarbij de classis Edam zich 
iets soepeler opstelde dan de synode, die deze huwelijken ook politiek wilde laten 
verbieden. In de loop van de jaren zou ook Edam de regels op dit punt nader aanhalen, 
in 1629 culminerend in een verzoek om een wet tegen het trouwen van gedoopten met 
ongedoopten, met wederdopers, met joden of met heidense landlopers.271  
 
In de acta van de Noord-Hollandse synode wordt voorts veel aandacht besteed aan 
partners die al voor de openbare huwelijkssluiting het bed met elkaar deelden. Men zal 

                                                 
266 Acta van de Noord-Hollandse synode, 5.6.1600 (art. 21); acta van de classis Edam, 
23.5.1600; zie ook Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 135-142. Van Deursen 
gaat niet in op de vraag of er in de loop van de door hem onderzochte periode 
verschuivingen zijn opgetreden. Voor de classis Edam zijn die dus wel zichtbaar. In 
paragraaf 4.3 zal dit verder uitgewerkt worden voor de jaren vanaf ca. 1590; zie verder 
Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 198-202. Voor de classis Delft en 
Delfland wordt een soortgelijke ruime dooppraktijk geschetst als hierboven voor Noord-
Holland en voor de classis Edam daarbinnen, zonder dat er verschuivingen in de tijd 
geconstateerd worden.  
267 Acta van de Noord-Hollandse synode, 16.8.1572 (art. 3). 
268 Acta van de Noord-Hollandse synode, 6.10.1573 (art. 8). 
269 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.6.1586 (art. 33) en 17.6.1596 (art. 36). 
270 Acta van de classis Edam, 24.7.1595. 
271 Acta van de classis Edam, 16.8.1629, zie verder paragraaf 4.3. 
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hen bestraffen, maar desondanks wel in de echt bevestigen. Een lijn die ook door de 
Dordtse synode van 1574 werd gevolgd.272 Zoals Jelsma laat zien stuitte de gerefor-
meerde huwelijksmoraal op een praktijk die tot dan toe geaccepteerd was, waarbij 
onderlinge beloften en geslachtsverkeer het huwelijk tot een wettige verbintenis maak-
ten. Het huwelijk diende voortaan echter eerst bekrachtigd te worden door openlijk 
uitgesproken beloften, waarbij het consent van de ouders of voogden een vereiste is.273  
Anders dan Jelsma stelt, werd deze lijn echter niet consequent en onbuigzaam 
volgehouden, integendeel. Zo bepaalde de Noord-Hollandse synode in 1584, onder 
verwijzing naar de synode van Middelburg, dat men weliswaar graag zag dat er van 
overheidswege tegen de voorhuwelijkse bijslaap werd opgetreden, maar dat deze zonde 
geen reden vormde om iemand de kerkelijke huwelijkssluiting te onthouden. Vier jaar 
later voegde men hier ter verduidelijking aan toe dat 'gemerckt den dienst des evangelii 
gemeen synde, (het kerkelijke huwelijk) niemand mach geweygert worden'. Weigering 
zou de zaak alleen maar erger kunnen maken, omdat de betrokkenen dan in hun 
onwettig samenwonen zouden continueren, of zich zelfs tot de katholieken wenden om 
het huwelijk daar te laten bevestigen, zo stelde de synode vast.274  
Aan deze lijn werd van synodewege vastgehouden, hoewel diverse malen vanuit 
classicale vergaderingen werd gevraagd of het niet beter zou zijn dergelijke paren voor 
hun huwelijkssluiting naar de overheid te verwijzen, om lastering van het evangelie te 
voorkomen. De synode nam deze redenering niet over, maar stelde daarentegen zelfs dat 
waar de officier geen huwelijken wil bevestigen in verband met de voorhuwelijkse 
bijslaap, de predikant dat huwelijk wel zal bevestigen.275  
De classis Edam stemde van harte in met deze handelswijze en pleitte er in 1600 zelfs 
voor om er bij de Staten van Holland op aan te dringen de boete voor voorhuwelijkse 
seks niet te innen, indien de betrokkenen zich binnen een maand in de echt begaven.276  
Het beleid was er dus primair op gericht de drempel tot de huwelijkssluiting zo laag 
mogelijk te houden, om het onwettig samenwonen of het huwen buiten de kerk om 
tegen te gaan. Tevens leren deze voorbeelden dat de Noord-Hollandse synode en de 
classis Edam heel duidelijk de publieke functie van de gereformeerde kerk erkenden op 
het gebied van de huwelijkssluiting en dat men langs deze weg een mogelijkheid zag 
om de eigen normen ten aanzien van de wettige huwelijkssluiting ook over te dragen op 
niet-lidmaten. Of het soepele beleid van de classis ten aanzien van de voorhuwelijkse 
seks zich wijzigde in de loop van de onderzochte periode komt in de hoofdstukken 4 en 
7 nader aan de orde. 
 
De Noord-Hollandse synode erkende dus al zeer snel de zorg van de gereformeerde 
kerk voor niet-lidmaten inzake de doopbediening en de huwelijkssluiting en wijzigde 

                                                 
272 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574 (art. 83); acta van de Noord-
Hollandse synode, 6.10.1573 (art. 10). 
273 Jelsma, ‘Mentaliteitsbeïnvloeding’, pp. 169-171; zie ook Van der Heijden, Huwelijk 
in Holland, pp.34-42, met name over de ouderlijke toestemming, die ook al voor 1572 
van groot gewicht was. De verschuiving heeft dus niet zozeer met het ouderlijke consent 
te maken, maar met de bekrachtiging van het huwelijk via openlijk uitgesproken 
beloften, voordat het bed gedeeld mocht worden. 
274 Acta van de Noord-Hollandse synode, 28.5.1584 (art. 5), 10.5.1588 (art. 2). 
275 Acta van de Noord-Hollandse synode, 17.6.1596 (gravamen Haarlem), 17.6.1597 
(nav. gravamen Hoorn) 5.6.1600 (nav. gravamen Haarlem). 
276 Acta van de classis Edam, 23.5.1600. 
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deze opstelling niet gedurende de hier belichte eerste twee decennia. Soepeler nog dan 
de nationale synode opende men de deuren voor allen die een beroep deden op de 
gereformeerde kerk om een kind te laten dopen of een huwelijk te bevestigen. Een 
opstelling die mede werd gemotiveerd met een verwijzing naar de concurrentie van de 
andere religieuze stromingen. 
Ook op andere punten koos de Noord-Hollandse synode in deze eerste jaren voor een 
voorzichtige opstelling. Hoewel men behoefte had aan afbakening ten opzichte van 
gebruiken zoals overgeleverd vanuit de katholieke traditie, liet men zich vooral leiden 
door de praktische mogelijkheden om deze gebruiken terug te dringen, zonder de 
afwachtende middengroep direct voor het hoofd te stoten. Voorbeeld hiervan vormt de 
ruimte die de synode aan de predikanten bood om bij begrafenissen te doen wat zij het 
stichtelijkste voor de gemeente achtten, hoewel de synode de lijkpredikaties liefst direct 
zou afschaffen.277 Een ander voorbeeld vormen de bepalingen ten aanzien van de 
christelijke feestdagen. Waar de provinciale synode in 1574 koos voor zeer strikte 
bepalingen op dit punt, bepaalde de Noord-Hollandse synode al in 1573 dat Pasen en de 
dag erna, Pinksteren en de dag erna, 'Christi' geboortedag en eventueel nieuwjaarsdag 
en hemelvaartsdag tot de vierdagen behoorden.278  
 

Over tucht en Avondmaal 

Het is natuurlijk de vraag of de Noord-Hollandse synode ook bereid was een mild 
beleid te voeren betreffende deelname aan het Avondmaal of dat men op dit punt net zo 
strikt als de nationale synoden vasthield aan belijdenis en tucht om de 
Avondmaalsgemeente zuiver te houden. Hoewel de acta niet veel informatie over de 
tuchtoefening bieden, wijzen de vroegste gegevens er op dat men weliswaar direct 
overging tot de invoering van de tucht, maar dat synode hier wel enige voorzichtigheid 
bij adviseerde, om niet ten prooi te vallen aan spot en hoon. 
Zo werd in 1573 voorgesteld in alle kerkenraden geregeld de onderlinge censuur te 
oefenen, om elkaar met wijsheid en godvrezendheid te kunnen vermanen. Vooraf 
diende van de kansel te worden afgekondigd dat een ieder die wettige bezwaren tegen 
een ambtsdrager in wilde brengen, dit vrijelijk kon doen. Zo werd de mogelijkheid 
geboden om 'alle lastermuijlen die zeer haest dat evangelium om eenige gebreken der 
dienaeren lasteren, gans toe te stoppen'. Wel werd aangeraden niet iedereen zomaar in 
de consistorievergadering toe te laten om van de kerkelijke discipline geen 
'schimpachtich schouspel der spotteren' te maken.279 Dat de tuchtoefening makkelijk 
voer voor spotters vormde, blijkt ook uit de vermaning aan het adres van de predikanten 
om matigheid te gebruiken op de preekstoel 'int aenroeren eeniger secten (…) ende van 
die discipline'.280 
De invoering van de tucht maakte de nieuwe gereformeerde gemeenten dus kwetsbaar, 
maar dit vormde geen reden om hiervan af te zien. Het antwoord op de spot werd vooral 
gezocht in een grote voorzichtigheid bij de toelating tot het Avondmaal. Zo mocht ie-
mand van elders alleen toegelaten worden, na vertoon van een attestatie van de eigen 
predikant en alle kerkenraden werd in 1575 nogmaals op het hart gedrukt voorzichtig te 

                                                 
277 Acta van de Noord-Hollandse synode, 16.8.1572; De Jong, ‘Tussen Emden (1571) en 
Edam (1574), p. 201-202. 
278 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.7.1573 (art. 9). 
279 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art.22). 
280 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art. 15). 
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handelen bij de toelating tot het Avondmaal en om dus goede acht te houden op leer en 
leven van de betrokkenen.281 
In de behandeling van de tuchtgevallen die ter synode gebracht werden, woog de 
zuiverheid van de gemeente doorgaans zwaarder dan het voorkomen van onrust of spot. 
Een hardnekkige lasteraar en scheurmaker als ds. Willem Jelisz uit Akersloot werd ten 
slotte met unanieme stem als 'verrot, obstinaet lidtmaet' afgesneden tot 'zuyveringe ende 
reynhoudinge der kercke Christi'. Toch eindigde ook dit geval drie jaar later in verzoe-
ning en wederopneming in de gemeente van Christus.282 Want verzoening na 
schuldbekentenis bleef altijd mogelijk. 
 
Afrondend kan geconcludeerd worden dat de Noord-Hollandse synode, en voor zover 
bekend zeker ook de classis Edam, in deze eerste decennia een ruimhartiger koers 
voeren dan de nationale synoden. Zo werd de doop eigenlijk aan niemand geweigerd en 
hoorden de huwelijken in de kerk bevestigd, ook als de partners al voor die tijd het bed 
deelden. De gereformeerde kerk was zich in Noord-Holland al zeer vroeg bewust van 
haar taken in deze als publieke kerk, en probeerde langs de weg der voorzichtigheid en 
via de 'reformatie der papen' en van het onderwijs zoveel mogelijk de positie van de 
oude parochiekerk over te nemen. 
Deze koers werd in 1586 echter gedeeltelijk losgelaten. Vanaf dat moment veranderde 
de toon in de acta en namen de klachten over zedenverval en opkomend katholicisme 
hand over hand toe. Tevens werd de Noord-Hollandse synode vanaf eind jaren ‘80 met 
de eerste grote leergeschillen binnen de eigen regio geconfronteerd. Beide 
verschuivingen liggen weliswaar in het verlengde van de verwarrende politieke en 
kerkelijke omstandigheden van dat moment283, maar het lijkt mij niet uit te sluiten dat de 
synode de bakens verzette en zich duidelijker wenste te manifesteren als een kerk van 
belijders in plaats van een volkskerk, terwijl tevens van de overheid een grotere 
inspanning werd verwacht om de samenleving op een hoger geestelijk en moreel peil te 
brengen. 
In dit kader past de principiële keuze van de synode voor een verbod op een huwelijk 
tussen gedoopten en ongedoopten, in datzelfde jaar 1586, omdat deze verbintenissen 
raakten aan de kern van het belijden. Volwassenen die ervoor kozen ongedoopt te 
blijven, versmaadden immers het sacrament van de doop en daarmee het verbond van 
God.284 Ten aanzien van de toelating tot het Avondmaal werd al vanaf het eerste begin 
vastgehouden aan de visie op de kerk als een gemeente van lidmaten. In dit opzicht 
heeft men de verbreiding van het ware geloof op een enkele uitzondering na niet via een 
versoepeling van de normen trachten te bereiken, maar weleer via de voorbeeldfunctie 
van lidmaten temidden van de hen omringende zondige wereld.  

                                                 
281 Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.7.1573 (art. 21), 4.10.1575 (art.1). 
282 Acta van de Noord-Hollandse synode, 15.9.1578 (art. 6); 2.10.1581 (art. 5). 
283 Daarbij moet ook gedacht worden aan invloed van Zuid-Nederlandse gereformeerde 
vluchtelingen, wier aantal vooral na de val van Antwerpen in 1585 snel toenam, zie 
Frijhoff, ‘Religious toleration’, pp 46-49. En voorts aan de voorzichtige wederopbouw 
van de katholieke kerk in Holland, vanaf het begin van de jaren ‘80, onder leiding van 
het Haarlemse kapittel en Sasbout Vosmeer. Zie Abels, ‘Tussen gewetensvrijheid en 
kerkelijke dwang’, pp. 293-296.  
284 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.6.1586 (art. 33). 
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In hoeverre in Noord-Holland het gereformeerde confessionaliseringsproces rond 1586-
1590 een nieuwe fase inging en op welke wijze dit ook in de classis Edam het geval 
was, zijn vragen die in de volgende hoofdstukken aan de orde zullen komen.
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Hoofdstuk 3:  

De classis Edam, haar leden en haar vergaderingen 
 
 
Dankzij de ondertekening van de satisfactie door Amsterdam in februari 1578, was de 
burgeroorlog in Holland zelf beëindigd en kon de bevolking herademen. De militaire 
strijd werd in de loop van datzelfde jaar weliswaar buiten Holland in alle hevigheid 
hervat, maar binnen het gewest kon een begin gemaakt worden met het herstel van de 
verwoeste huizen, kerken en landerijen. Bovendien werd in het gehele gewest de 
verdere op- en uitbouw van de gereformeerde kerk voortvarend ter hand genomen.  
Zoals beschreven, zorgde de groei van het aantal predikantsplaatsen en kerkenraden 
ervoor dat men ook in de classis Edam naast de wekelijkse of tweewekelijkse 
predikantenvergaderingen, volwaardige classisvergaderingen ging houden. Deze 
overgang van coetus naar classis heeft zich ergens tussen 1578 en 1582 voltrokken en 
leidde er tevens toe dat de classicale taken, die in de jaren ’70 nog grotendeels door de 
Noord-Hollandse synode werden vervuld, nu door de classis zelf ter hand werden 
genomen. Alle reden dus om de blik op de classis en haar vergaderingen te richten om 
te zien welke rol de classis Edam wilde en kon vervullen in het confessionaliserings-
proces binnen de eigen regio. 
 
In dit hoofdstuk zal allereerst in beeld worden gebracht hoe vanaf de jaren ’80 de 
verdere toename verliep van het aantal predikantsplaatsen binnen de classis Edam, wie 
daartoe het initiatief namen en welke rol de classis daarbij speelde. Om te kunnen 
analyseren wie van zich lieten horen in de classicale vergaderingen, is het immers van 
belang om te weten, welke kerkenraden er vanaf welk moment vertegenwoordigd 
konden zijn. In het verlengde daarvan zal beschreven worden hoe de loopbanen eruit 
zagen van de predikanten die binnen de classis Edam werkzaam waren en of zich 
daarbij verschuivingen in de tijd voordeden. 
Zodra de leden in kaart zijn gebracht, zal de wijze waarop de classisvergaderingen 
verliepen, onder de loep genomen worden. Hoe strak was de classis Edam intern 
georganiseerd? Kwam hier in de loop van de onderzochte periode verandering in? Hoe 
was de gang van zaken tijdens de vergaderingen? Hoe was de opkomst en wie zetten de 
toon? Welke functies onderscheidde men en door wie werden die vervuld? Hechtte men 
aan ervaring of speelden juist andere factoren een rol bij het verdelen van functies? 
Vragen die in dit hoofdstuk centraal staan. 
 
 

3.1. Combineren en separeren: de verdere groei van het aantal predikantsplaatsen 
binnen de classis  
 
De stad Edam beschikte direct vanaf de overrompeling van de stad door de geuzen in 
juni 1572 over een eigen predikant en werd vanaf 1574 nagenoeg onafgebroken door 
twee predikanten bediend. Vanaf 1645 telde Edam zelfs drie predikantsplaatsen. Een 
rijkdom die de beide andere steden in de classis nooit gekend hebben. Monnickendam 
kon in 1574 haar eerste predikant verwelkomen, maar het zou tot 1621 duren voor te 
Monnickendam een tweede predikantsplaats gecreëerd werd. Dit na zware druk van de 
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zittende predikant Samuel Bartholdi.1 In Purmerend werd de eerste predikant in 1573 
benoemd, waarschijnlijk op initiatief van de Noord-Hollandse synode. In deze stad 
rechtvaardigde de groei van de kerkelijke gemeente pas in 1629 de vestiging van een 
tweede predikantsplaats, ook hier op dringend verzoek van de zittende predikant.2  
Nadat de steden van predikanten waren voorzien, was het de beurt aan de dorpen: welke 
dorpen werden daartoe met andere gecombineerd om samen door één predikant bediend 
te worden? Op welk moment konden de verschillende plattelandsgemeenten hun eerste 
(gedeelde) predikant verwelkomen en waarom juist toen? Hoelang bleven dorpen 
gecombineerd? Hoe verliep het totale proces van combineren en separeren? En welke 
rol speelden classis en synode in deze processen? 
  

De vestiging van de eerste predikantsplaatsen buiten de steden 

Zoals hiervoor al kort beschreven, beschikten Oosthuizen en de combinatie Middelie/ 
Kwadijk vanaf 1575 over een eigen voorganger, in 1576 gevolgd door de combinatie 
Beets/ Oudendijk en door Wormer3 in 1578. 
Ds. Suffridus Pauli Feitkema diende Oosthuizen vanaf 15754, en daarnaast vanaf 1575 
of vanaf 1577 ook de dorpen Etersheim en Schardam.5 Op 7 april 1578 besloot de 
Noord-Hollandse synode deze Feitkema echter 'vanwege de stichtinge' naar een andere 
gemeente te verplaatsen en Oosthuizen van een 'ander getrouw' dienaar te voorzien. 
Inderdaad vertrok hij in september van datzelfde jaar op voorspraak van de synode naar 
Terschelling 'om het rijk Jesu Christi aldaer te beginnen op te bouwen'.6 Het initiatief 
lag in dit geval dus duidelijk bij de synode en nog niet bij de classis Edam. 
De gekozen formulering ten aanzien van de overplaatsing van Suffridus kan duiden op 
problemen tussen hem en de prille gemeente te Oosthuizen. Afgaande op de gegevens 
bij Veeris, Snouckaert en Van Alphen, zou de combinatie ondanks die synodale belofte 
tot 1580 vacant zijn geweest, waarna gedurende korte tijd ene Uldericus of Ulricus in de 
gemeente werkzaam was.7 Daarna volgde een vacaturetijd van opnieuw twee jaar, 
beëindigd met de komst van Ds. Theodoricus Theodori. Van Lieburg noteert als enige 

                                                 
1 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 15.2.1619. 
2 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 7.1.1629 tot en met 1.5.1630. Die tweede predikant werd in 1630 
bevestigd. 
3 Wormer wordt verder buiten beschouwing gelaten, omdat deze plaats ergens tussen 1579 en 1582 
overging naar de classis Haarlem. 
4 Zoals beschreven in paragraaf 1.5 kregen in 1566 gereformeerden noch doopsgezinden voet aan de 
grond in Oosthuizen. Langs die weg laat zich dus niet verklaren waarom juist hier al zo vroeg een 
predikantsplaats werd gevestigd. Was er inmiddels een gereformeerde kern ontstaan, verwachtte de 
synode een rijke oogst in dit grote dorp of speelden andere factoren een rol? Vragen waar de bronnen 
helaas geen antwoord op geven.  
5 De gegevens van Van Lieburg wijken op dit punt af van de informatie gegeven door Snouckaert. 
Snouckaert noteert alleen dat Suffridus Pauli de drie gemeenten diende in 1577 en vandaar in 1578 
vertrok. Van Lieburg laat de ambtstermijn van Pauli in Oosthuizen in 1575 starten, gecombineerd met de 
beide andere dorpen vanaf 1577. Deze laatste gegevens zijn dus iets uitgebreider dan de eerste, 
waarschijnlijk doordat Snouckaert zich op één bron baseerde en Van Lieburg op meerdere. Snouckaert, 
Naamlijsten van predikanten, p.4; Van Lieburg, Repertorium, dl 2. Zoals hiervoor al gemeld in paragraaf 
2.4, bestond de combinatie mogelijk al vanaf 1575. 
6 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.4.1578 (art. 3), 15.9.1578 (art. 27). 
7 Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.5.1580 (art. 16); Veeris, Lyste van de Naemen der leeraeren, 
p.161; Snouckaert, Naamlijsten van predikanten, p. 4; Snouckaert vermeldt Ulricus niet, wel dat de 
combinatie na het vertrek van Pauli lang vacant was; Van Alphen, ‘Namenlijsten van Hervormde 
Predikanten’, p. 135. Mogelijk was Ulricus in 1579 predikant in Winkel, waar men weinig tevreden was 
over zijn gave des woords. Duke, ‘Nieuwe Niedorp in Hervormingstijd’, p. 69. 
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de naam van ds. Sibrandus Vomelius als predikant voor de jaren 1578-1580, gevolgd 
door Ulricus van 1580-1582, om zo zonder vacaturetijden uit te komen bij Theodori in 
1582. Mij lijkt het echter niet onwaarschijnlijk dat Oosthuizen in de jaren 1580-1582 
wel degelijk vacant was.8 Ds. Theodori zou in 1587 de afscheiding van Etersheim/ 
Schardam meemaken om daarna tot ca. 1590 als predikant aan Oosthuizen verbonden te 
blijven. Berichten in de synodale acta rond de overplaatsing van Suffridus Pauli en het 
beroep op Uldericus lijken erop te wijzen dat Oosthuizen in die jaren nog niet over een 
kerkenraad beschikte. Mogelijk is pas onder Theodori, de eerste predikant die geduren-
de meerdere jaren aan Oosthuizen verbonden was, een kerkenraad geïnstalleerd. 
 
Net als Oosthuizen werd Beets in 1574 in de acta van de Noord-Hollandse synode 
genoemd als deel van de coetus Edam, maar de eerste predikantsnaam kennen we pas 
voor 1576, toen Bernardi Purmerend voor Beets verruilde, dat waarschijnlijk vanaf dat 
moment gecombineerd werd met Oudendijk. Beets noch Oudendijk worden genoemd in 
de overgeleverde verhoren van de Raad van Beroerten, zodat niet bekend is of er ter 
plaatse een gereformeerde kern bestond in 1566. Wel rapporteerde de bisschop van 
Haarlem in 1565 aan de landvoogdes, dat hij 'zelve uuyt Waeterlandt [had] verdreven 
zommighe verloopen monnicken, die pastorien regeerden' onder wie 'eenen regulier 
monnick, snachts bij mijnen fiscael, uuyt zijn bedde [had] laeten haelen, die in een dorp 
genompt Oudenwyck (= Oudendijk?) voir vice-cureyt hem uuyt gegeven hadde en 
daeromtrent noch eenen verjaecht'.9 Hieruit kunnen we dus wel enige ontvankelijkheid 
veronderstellen voor de nieuwe leer. Bovendien komt Beets voor op de dooplijsten van 
Leenert Bouwens, zowel voor de periode 1563-1565 als voor de jaren 1568-1582, wat 
kan duiden op de aanwezigheid van een doperse kern.10 Was het deze doperse 
aanwezigheid die de synode of de coetus ertoe bracht juist hier al vroeg een 
predikantsplaats te vestigen of had zich in Beets inmiddels een gereformeerde kern 
gevormd? 
De bediening ter plaatse is in de jaren 1581-1583 onderbroken geweest, maar daarna 
heeft men het niet meer zonder voorganger hoeven stellen.11 Dat de combinatie de beide 
gemeenten tot tevredenheid stemde, mag afgeleid worden uit het feit dat volgens de 
classicale acta gedurende de hier onderzochte periode, nimmer pogingen tot separatie 
zijn ondernomen. De gemeenten zijn tot 1663 gecombineerd geweest, vermoedelijk 
mede omdat de financiële speelruimte ter plaatse maar gering was.12  

                                                 
8 Uldericus wordt in de synodale acta namelijk genoemd als één van de predikanten op wie vanuit 
Friesland een beroep werd uitgebracht in 1580. Of hij ook daadwerkelijk is vertrokken, vermelden de acta 
niet: de synode verwees dit verzoek naar de classis. Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.5.1580. 
Overigens noteert Van Lieburg in dl 1 van zijn Repertorium bij Ulricus alleen het jaartal 1580, als jaar 
waarin hij als predikant aan Oosthuizen verbonden was en niet de jaren 1580-1582, zoals hij in dl 2 
noteert. 
9 ‘Brief van Nicolaas van Nieuwlandt’, p. 414.  
10 Brandt spreekt over zes dopers, ingezetenen van Beets, die op verzoek van de bisschop van Haarlem in 
oktober 1564 door de schout van Hoorn voor het gerecht werden gedaagd. Brandt, Historie der 
Reformatie, dl I, pp. 265-266, 277. Het is wel de vraag of deze doperse kern lang bestaan heeft, aangezien 
Beets in de literatuur over de doperse geschiedenis nauwelijks genoemd wordt. Alleen Blaupot ten Cate 
komt met een terloopse melding bij een overzichtskaartje voor het jaar 1847. Blaupot ten Cate, 
Geschiedenis der Doopsgezinden, dl II, p. 383. Voorts noteert hij op p. 202, dat de groei van de 
doopsgezinde gemeente in de Beemster in 1842, onder meer samenhing met toeloop uit Beets/ Oudendijk. 
Er zullen in het midden van de 19e eeuw dus doopsgezinden in Beets gewoond hebben, maar dit zegt niets 
over de mogelijke aanwezigheid van een doopsgezinde kern in de jaren 1572-1650. 
11 Snouckaert, Naamlijsten van predikanten, p. 3; Van Lieburg, Repertorium, dl 2. 
12 Zie bijvoorbeeld: acta van de classis Edam, 24.11.1608. 
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Ook Middelie, in combinatie met Kwadijk, Hobrede en Warder, beschikte al zeer vlot 
over een eigen predikant. De verschillende predikantslijsten noemen voor 1575 de naam 
van Petrus Ferwert als eerste predikant voor deze combinatie. Erg lang heeft dit niet 
mogen duren, want Ferwert overleed nog in datzelfde jaar 1575. Na een vacature van 
twee jaar volgden drie predikanten elkaar in hoog tempo op, zodat pas in 1581, met de 
komst van Ds. Machocupaeus continuïteit in de bediening kwam. Hij zou deze 
gemeenten trouw blijven tot aan zijn dood in 1591. Binnen de combinatie lag het accent 
vooral op de beide hoofddorpen Middelie en Kwadijk. Hobrede werd hooguit 
incidenteel bediend en van Warder wordt gemeld dat deze gemeente in feite geen 
predikant had tot 1590, het jaar waarin Warder met Oosthuizen werd gecombineerd.13  
Dat deze combinatie al vroeg een predikantsplaats kreeg, kan te maken hebben met de 
invloed van de stad Edam: het rechtsgebied van Edam strekte zich uit over deze dorpen, 
waardoor de Edamse magistraat een duidelijke stem had in de beroepingsprocedures. 
Bovendien weten we dat in 1566 over Middelie werd getuigd dat de respons voor de 
doopgezinde verkondiging hier zeer groot was. Gereformeerd Edam zal er veel aan 
gelegen zijn geweest om via de aanstelling van een predikant de verdere verspreiding 
van het doperse gedachtegoed een halt toe te roepen.14 
 
Ten slotte kon ook het eiland Marken al in de jaren ‘70 over een eigen predikant 
beschikken. Clemens van Neerden, voorheen 'paep op Mercken', verscheen in 
september 1578 op de synodevergadering, om zich in gehoorzaamheid te onderwerpen 
met de belofte zijn vorige dienst op te geven en zich tot de 'kercke Christi' te begeven.15 
Zijn vertrek maakte de weg vrij voor de komst van een gereformeerde voorganger op 
het eiland. De al genoemde ds. Machocupaeus, voorheen schoolmeester te Edam, startte 
hier in 1579 zijn loopbaan als predikant. Uit de synodale acta is niet op te maken wie 
het initiatief nam tot deze beroeping. Was de positie van Clemens onhoudbaar 
geworden of vond er een vloeiende overgang plaats van de hele gemeente van katholiek 
naar gereformeerd, zoals een boekje over de geschiedenis van de hervormde kerk van 
Marken, ons wil laten geloven.16 In dat geval zal de gereformeerde kerk de rol van 
dorpskerk kunnen hebben vervuld, maar berichten in de classicale acta wijzen toch in 
andere richting. In 1604 werden de gemeenteleden namelijk vermaand hun predikant 
daadwerkelijk hun liefde te bewijzen17 en in 1620 klaagde ds. Meusevoet over de 
onbekwaamheid van zijn gemeente, waarop de Markers reageerden met de opmerking 
dat het beter is het gevondene te bewaren dat te zoeken wat nog niet gevonden is.18 De 
Marker gelovigen hadden blijkbaar lang niet allemaal het katholieke geloof ingeruild 
voor het gereformeerde. 
Ds. Machocupaeus bleef twee jaar werkzaam in Marken om na een vacature van een 
jaar in 1582 opgevolgd te worden door Hendrick Fransz, schoolmeester te Marken, die 
de gemeente tot aan zijn dood in 1618 zou dienen, hoewel diverse andere gemeenten 
gepoogd hebben hem te beroepen.19  

                                                 
13 Snouckaert, Naamlijsten van predikanten, p. 5. 
14 In hoofdstuk 7 zal nader aan de orde komen in hoeverre dat gelukt is. 
15 Acta van de Noord-Hollandse synode, 15.9.1578 (art. 4). 
16 Visser, De geschiedenis van de hervormde kerk op het voormalig eiland Marken, pp. 10-17; voor een 
kort overzicht over de locale verhoudingen in de 16e en 17e eeuw in Marken, zie: Schutte, Weitkamp, 
Marken, pp. 15-23. 
17 Acta van de classis Edam, 29.9.1604. 
18 Acta van de classis Edam, 23.10.1620. 
19 Landsmeer in 1596 (acta van de classis Edam, 26.8.1596) en West-Vlieland (acta van de classis Edam, 
29.4.1604). Hendrick Fransz had dit laatste beroep aangenomen, maar de classis wees dit af. 
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In 1580 waren er aldus twee predikantsplaatsen in Edam, één in Monnickendam, één in 
Purmerend, één in Oosthuizen/ Eterheim/ Schardam, één in Beets/ Oudendijk, één in de 
combinatie Middelie/ Kwadijk, met Hobrede en Warder en één in Marken. Acht 
predikantsplaatsen verspreid over drie steden en tien dorpen en gehuchten. Van de drie 
steden is bekend dat daar gereformeerde kernen actief waren in de jaren 1566/1567. 
Deels dankzij diezelfde personen en deels dankzij de inzet van de Noord-Hollandse 
synode konden hier in 1572 of kort daarna predikanten en kerkenraden aantreden. 
Voor de genoemde dorpen is een dergelijke rechte lijn niet te trekken tussen de 
activiteiten in de jaren 1566/67 en het moment waarop men de eerste predikant mocht 
begroeten. In dat geval zou immers verwacht mogen worden dat ook de dorpen 
Zuiderwoude en Ilpendam al spoedig hun eerste predikant kregen. Evenmin is een 
lineair verband zichtbaar tussen de aanwezigheid van doperse kernen en de snelle 
vestiging van een gereformeerde predikantsplaats om tegenwicht te kunnen bieden. 
Waarom immers wel al een predikantplaats in Middelie en Beets in de jaren `70, maar 
pas in de loop van de jaren `80 of  `90 in dorpen als Ransdorp, Landsmeer en 
Zunderdorp?  
Er zullen dus meer factoren een rol gespeeld hebben. Daarbij moet allereerst gedacht 
worden aan de ligging ten opzichte van het tot februari 1578 katholiek en Spaansgezind 
gebleven Amsterdam, waardoor men in de Zeevang de overstap naar de nieuwe leer 
eerder aandurfde dan in de Waterlandse dorpen. Voorts diende in alle gevallen de 
instemming van de lokale overheid te worden afgewacht. De magistraat moest immers 
bereid zijn om de opbrengsten van de lokale kerkelijke goederen aan te wenden voor het 
onderhoud van de predikant en deze zo nodig aan te (laten) vullen.20 
Maar de vestiging van een predikantsplaats zal mijns inziens vooral samengehangen 
hebben met de aanwezigheid van een potentiële gereformeerde kern ter plaatse én met 
het moment waarop in ieder geval een deel van de lokale bevolking bereid was haar 
afwachtende houding in te ruilen voor een gereformeerde gezindheid.21  

Verdere toename van het aantal predikantsplaatsen in de jaren ‘80 

Zo waren er al 13 gereformeerde gemeenschappen in 1580, samen goed voor acht 
predikantsplaatsen, waarbij direct aangetekend dient te worden dat het, zeker in de 
eerste jaren, vaak een komen en gaan van predikanten was en dat lange vacatures geen 
uitzondering vormden. Het aantal beschikbare voorgangers was slechts gering, de 
betaling vaak moeizaam22 en het werk in gecombineerde gemeenten werd als lichame-

                                                 
20 De inning van de inkomsten uit de kerkelijke en geestelijke goederen was in het Noorderkwartier 
opgedragen aan de plaatselijke kerkmeesters of ambachtbewaarders. De Staten van Holland stelden de 
maximale hoogte van de traktementen vast en fungeerden als oppertoezichthouder. Bij tekorten konden 
de dorpen een beroep doen op het geestelijk kantoor te Delft, dat de kerkelijke goederen voor de grote 
delen van  het Hollandse platteland beheerde en de uitbetalingen regelde. Wanneer ook daar de 
opbrengsten te kort schoten, bepaalden de Staten van Holland op welke wijze hierin moest worden 
voorzien, bijvoorbeeld door de verkoop van kerkelijke goederen of door het heffen van extra belastingen. 
De steden voerden veelal een eigen beleid, dat kon afwijken van dat van de Staten van Holland, mits men 
zelf over voldoende middelen beschikte. Zie hierover Den Ouden, Kerk onder patriottenbewind. pp. 16-
26, 32-36. Zie ook Hofman, Eenich achterdencken, pp. 107-111, 120-122, 135-141. 
21 Abels en Wouters constateerden voor de classis Delft en Delfland dat het initiatief tot de vestiging van 
een predikantsplaats daar nooit van de classis uitging, maar altijd van de dorpsgemeenschap, waarna de 
classis op allerlei manieren dit plaatselijke initiatief ondersteunde in de richting van de lokale en 
provinciale overheden. Zie: Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 109-111. Dat het initiatief altijd 
van de dorpsgemeenschap uitging, lijkt me voor de classis Edam, zeker voor de jaren ’70 te sterk, vooral 
gezien de sturende rol van de Noord-Hollandse synode in deze periode. 
22 Zie bijvoorbeeld: acta van de Noord-Hollandse synode, 11.4.1575, 15.9.1578, 18.5.1579; acta van de 
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lijk zwaar ervaren.23 Dit alles werd bovendien gecombineerd met slechte 
klimatologische omstandigheden, waardoor menig predikantengezin te kampen had met 
klachten aan de luchtwegen.24 
Hoewel het aantal predikanten in Noord-Holland klein was, wilde de synode in mei 
1580 een rekwest uit Friesland niet afwijzen, waarin namens Staten en synode werd 
gevraagd alle in Noord-Holland werkzame predikanten met een Friese achtergrond, toe 
te staan naar Friesland terug te keren. Dit verzoek kan beschouwd worden als een 
uitvloeisel van de keuze van stadhouder Rennenberg om terug te keren in het kamp van 
de koning. Door deze daad kwam de religievrede in de noordelijke gewesten abrupt tot 
een einde, waarna in vele plaatsen in Friesland de gereformeerden de macht overna-
men.25 Om deze winst te bestendigen was dringend behoefte aan extra predikanten, 
hetgeen resulteerde in genoemd verzoek en in de honorering daarvan door de Noord-
Hollandse synode. 
In het totaal passeerden 20 predikanten de revue op de synode, waarbij in zeven 
gevallen de betrokkene direct mocht vertrekken en de beslissing in twee gevallen aan de 
predikant werd overgelaten. Drie verzoeken werden naar de betreffende classis en vijf 
naar de kerkenraad verwezen en slechts in drie gevallen achtte de synode het beter de 
betrokkene niet te laten gaan. Daarnaast werd aan minstens drie schoolmeesters 
toegestaan zich te laten examineren ten einde beroepen te kunnen worden in Friesland. 
Voor de classis Edam ging het om Fredericus van Middelie/ Kwadijk, die zo hij wilde, 
in 1581 naar zijn vaderland terug mocht keren, wat hij inderdaad zou doen. Voorts 
betrof het Uldericus van Oosthuizen en Petrus Sichenius van Purmerend en het lijkt 
erop dat ook zij gehoor gaven aan de Friese oproep.26 Als dat zo is, vertrokken alleen al 
vanuit deze classis drie van de acht hier werkzame predikanten.27 Het zal geen verbazing 
wekken dat van synodewege opgeroepen werd, om te zien naar bekwame personen die 
geëxamineerd zouden kunnen worden zoals schoolmeesters en ouderlingen, en om 

                                                                                                                                               
classis Edam, 24.11.1608, 28.9.1609. Ook Abels en Wouters stellen vast dat de band tussen herder en 
gemeente vaak niet sterk was, “in de eerste jaren na 1572, toen de bovenlokale organisatie van de 
Gereformeerde Kerk nog in een opbouwfase vertoefde en het aantal ontluikende gemeenten het 
contingent van beschikbare predikanten verre overtrof.”, Abels, Wouters, Nieuw en ongezien. dl 1, p. 459. 
Het is voor de classis Edam maar de vraag in hoeverre de voorschriften van de Noord-Hollandse synode 
uit 1573 over het beroepingswerk, de band tussen herder en gemeente en rol van coetus of particuliere 
synode in beroepingsprocedures, in die jaren haalbaar waren. Zie acta van de Noord-Hollandse synode, 
31.3.1573. 
23 Bijvoorbeeld: acta van de classis Edam, 28.7.1603, 5.5.1625. 
24 Bijvoorbeeld: acta van de classis Edam, 12.5.1608, 5.4.1610, 16.9.1619, 11.11.1619.  
25 Zie daarover Woltjer, ‘Het Noorden en de Pacificatie van Gent’, pp. 95-96; Hofman, Eenich 
achterdencken, p. 120 en Van Deursen, De last van veel geluk, pp. 102-103. 
26 Over Uldericus: zie hiervoor. Over Sichenius zijn verschillende interpretaties mogelijk. Van Lieburg 
laat hem tot 1583 in Purmerend blijven, hoewel daar in 1581 volgens zijn gegevens een andere predikant 
kwam en we bij Snouckaert lezen dat Purmerend in deze jaren geen twee predikanten kon onderhouden. 
Veeris noteert over Sichenius dat niet duidelijk is waar hij gebleven is, maar vermoedelijk in 1581 is 
gestorven in Purmerend. Dit laatste komt in ieder geval niet overeen met de notitie bij Van Lieburg dat 
Sichenius in 1583 predikant was in Deinum en in 1588 werd vermoord bij Leeuwarden. Deze gegevens 
combinerend lijkt het me dat Sichenius in 1580 of 1581 is vertrokken naar Friesland en Purmerend vanaf 
1581 werd bediend door zijn opvolger Gerardus Larenius. Veeris, Lyste van de Naemen der leeraeren, p. 
139, Snouckaert, Naamlijsten van predikanten, p. 2; Van Lieburg, Repertorium, dl 1 en 2. Ook Andrea en 
Bergsma melden dat Sichenius (onder andere, voegt Andrea daarbij) in 1583 predikant te Deinum was. 
Deinum zou dan van 1580 tot 1583 vacant geweest zijn (volgens de informatie bij Bergsma). Sichenius 
begon zijn loopbaan als pastoor te Koudum en werd in 1567 uit Friesland verbannen, vanwege zijn 
hervormingsgezinde ideeën. Hij belandde als balling in Emden. Andrea, ‘Het verzet der Friezen’, p. 17; 
Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, p. 44. 
27 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.5.1580 (art. 7 t/m 25).  
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elkaar zoveel mogelijk bij te staan. Overigens werd nadrukkelijk niet toegestaan dat 
ouderlingen of diakenen 'na de maniere des predickampts' zouden prediken of 
vermanen.28 
 
Ondanks deze tijdelijke aderlating29 nam het aantal nieuwe predikantsplaatsen binnen de 
classis Edam snel toe in de jaren ‘80. Ilpendam en Purmerland kregen in Petrus Jacobsz, 
een schoolmeester uit Purmerend, in 1582 hun eerste gezamenlijke predikant. Jacobsz 
zou tevens incidenteel voorgaan in Landsmeer en Buiksloot, beiden toch op zo'n twee 
tot drie uur gaans van Purmerland/Ilpendam. Ook voor zijn opvolgers was de 
combinatie Purmerland/ Ilpendam steeds hun eerste gemeente: Martin Jansz 
Droogenbroeck (1590-1594) was ouderling te Purmerend, Gerrit Pietersz (1594-1605) 
schoolmeester te Monnickendam. Na het vertrek van deze laatste, liet de kerkenraad met 
succes het oog vallen op proponent Jan Jacobsz Gael uit Purmerend, die als eerste in de 
rij een attestatie van de theologische faculteit Leiden kon overleggen. Hij zou in 1637 
de separatie van de beide gemeenten meemaken om daarna tot aan zijn dood in 1653 de 
gemeente Purmerland te dienen. 
 
In 1584 werden de dorpen Ransdorp, Holysloot en Zunderdorp samen tot een 
gereformeerde gemeente gecombineerd en van een eigen, gedeelde voorganger voorzien 
en in 1585 was dat ook het geval in de combinatie Broek in Waterland/ Zuiderwoude, 
zodat vanaf dat moment de meerderheid, 16 van de toen 2430 dorpen binnen de classis 
Edam in ieder geval gedeeltelijk door een eigen predikant werd bediend, waaronder alle 
dorpen gelegen in de Zeevang.  
De jaren daarna worden in de Zeevang vooral gekenmerkt door separaties en 
separatiepogingen, die vanaf 1592 te volgen zijn via de classicale acta. Vanaf dat 
moment komt de rol van de classis bij de vestiging van nieuwe predikantsplaatsen 
duidelijker in beeld. In Waterland ging het combineren van dorpen ten behoeve van de 
vestiging van nieuwe predikantsplaatsen langer door, waarna ook hier, met name in de 
jaren ’20 vele herschikkingen zouden plaatsvinden.  
 

De separaties in de Zeevang 

De eerste afscheiding betreft Etersheim/ Schardam die zich in 1588 losmaakten van 
Oosthuizen, waarop Oosthuizen vanaf 1590 met Warder werd gecombineerd. De dorpen 
Etersheim/ Schardam zijn sindsdien steeds gecombineerd gebleven, hoewel het geen 
gemakkelijke combinatie was: de klachten in de classicale acta zijn legio. Financieel 
waren de gemeenten nauwelijks in staat het hoofd boven water te houden, zodat de door 
de Staten van Holland voorgeschreven traktementsverhogingen keer op keer op 
problemen stuitten. Zo zag men in 1604 ds. Isaac Gerritsz liever vertrekken dan blijven, 
nu men op last van de Statenvergadering rekening diende te houden met het aantal 
kinderen in de pastorie, met het oog op een extra toeslag. Het feit dat Gerritsz vier 
kinderen had, maakte hem op slag te duur voor deze gemeenten. Deze affaire verstoorde 
                                                 
28 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.5.1580 (art. 26, 28, 29), 17.4.1581 (art. 10). 
29 Een soortgelijk verzoek zou enkele jaren later niet opnieuw zo royaal beantwoord worden. Acta van de 
Noord-Hollandse synode, 3.5.1583 (art. 12). 
30 Beemster vormt vanaf 1622 het 25e dorp met een eigen predikantsplaats, binnen de classis Edam. 
Katwoude, De Purmer en Volendam zijn niet meegeteld bij die 24 later 25 dorpen die deel uitmaken van 
de classis Edam, omdat men hier nooit een eigen (gedeelde) predikant heeft mogen begroeten in de jaren 
1572-1650. Dit zelfde geldt voor de buurtschappen Neck (behorend tot Purmerend) en Axwijk (behorend 
tot Edam). 
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de lokale verhoudingen dermate dat ook de classis een vertrek beter achtte, hoewel 
Gerritsz nauwelijks twee jaar tevoren was binnengehaald als proponent. Voordien was 
hij als secretaris werkzaam in Oosthuizen.31  
Ook in latere jaren bleven financiële zorgen deze gecombineerde gemeenten 
achtervolgen. Zo moest in 1620 het beroepingswerk noodgedwongen enige tijd worden 
opgeschort, omdat er geen zicht was op een behoorlijk traktement. Op voorspraak van 
de classis bij de Staten van Holland werd uiteindelijk een financiële regeling getroffen, 
zodat de beoogde proponent Christiaen Dircksz Harlaeus, schoolmeester te Delft, alsnog 
beroepen kon worden.32 
Niet alleen de financiële perikelen maakten Etersheim/ Schardam tot een lastige 
combinatie. Bijkomende problemen vormden de eigenzinnige opstelling van de lokale 
notabelen, het kleine gehoor vooral in Etersheim en de reistijd die gemoeid was met de 
bediening van de beide dorpen. Bovendien moest vanaf 1621 rekening gehouden 
worden met de inmenging in het beroepingswerk door de heer van Oosthuizen, tevens 
ambachtsheer van Etersheim.33 
Het eigenmachtige optreden van de lokale overheid bleek bijvoorbeeld bij de aanstelling 
van proponent Herman Jansz in 1593. Men stelde hem aan op jaarbasis waarbij het 
contract steeds per 'Jacobi' werd verlengd.34 Een praktijk die in meer gemeenten 
voorkwam, hoewel van synodewege dergelijke tijdelijke contracten alleen in de prille 
begintijd waren toegestaan, met als voorwaarde dat indien de predikant voldoende 
beproefd was, men hem zonder verdere beperkingen zal bevestigen.35 De classis besloot 
desondanks pas in 1599 om de bestaande contracten op redelijkheid te beoordelen en 
geen nieuwe meer toe te staan. Als gevolg hiervan werd het contract van de predikant 
van Zunderdorp/ Schellingwoude afgedaan als zijnde van 'nul ende van geener waerden 
(..) onbequaem ende onnut'.36 Dit gold blijkbaar niet voor het contract van Herman Jansz 
want dat zou uiteindelijk zeven maal vernieuwd worden, hoewel Jansz al in 1597 en 
opnieuw in 1600 weg wilde, mede vanwege problemen rond de betaling van zijn 
traktement. Pas in 1602 stemde de classis, ondanks protesten van Etersheim/ Schardam 
in met zijn vertrek naar een grotere gemeente. Zijn opvolger werd niet meer op 
contractbasis aangenomen.37 
 
Steviger aanvaringen tussen Etersheim/ Schardam en de classis vonden plaats in 1605 
en in 1621. In 1605 wilde men Victor van Trier, schoolmeester ter plaatse, beroepen 

                                                 
31 Acta van de classis Edam, 15.7.1602, 14.10.1602, 29.3.1604, 10.5.1604, 8.6.1604. 
32 Acta van de classis Edam, 28-9-1620, 12-10-1620, 3/4-11-1620, 1-4-1621, 19-4-1621. Bij Abels en 
Wouters lezen we over hem dat hij schoolmeester was in Schipluiden en op gezag van de classis Delft en 
Delfland sinds begin 1619 de Delftse oefenschool bezocht, gevolgd door een praeparatoir examen in 
december van datzelfde jaar. Na afloop van dat examen bepaalde de classis dat Christiaen Dircksz nog een 
tijdlang zijn oefeningen in het preken moest voortzetten, ten overstaan van de predikanten van Delft en in 
een aantal naburige dorpen. Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, p. 82 en dl 2, p. 371. Met resultaat 
want in 1621 werd Dircksz dus bevestigd in Etersheim/ Schardam, zijn eerste gemeenten. 
33 In 1615 werd, volgens de leenregisters, de heerlijkheid Oosthuizen en Etersheim beleend aan Reinoud van 
Brederode, in de classicale acta slechts aangeduid als de heer van Oosthuizen of als de heer van Etersheim, 
terwijl in de acta ook wel sprake is van de vrouwe van Oosthuizen (zie bijvoorbeeld acta van de classis 
Edam, 18.7.1616) en pas vanaf 3.5.1619 over de heer van Oosthuizen. Deze gegevens komen dus niet 
overeen met die van de leenregisters, maar laten zich verder niet verifiëren.(Met dank aan prof. dr. H. van 
Nierop voor de informatie over de leenregisters). 
34 Acta van de classis Edam, 11.10.1593; St. Jacobsdag: 25 juli. 
35 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art. 19). 
36 Acta van de classis Edam, 7.6.1599, 30.8.1599. Dit betrof het contract van ds. Aris Goossensz. 
37 Acta van de classis Edam, 7.7.1597, 19.6.1600, 22.4.1602. 
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hoewel de classis aanraadde om te zien naar iemand met meer ervaring, wellicht met het 
oog op de moeizame verhouding tussen de beide gemeenten en hun voorgaande 
predikanten. Etersheim en Schardam hielden echter vol, waarbij het verzet tegen de 
classicale inmenging zo ver ging, dat de predikanten die hier van classiswege een dienst 
kwamen leiden 'wtgespogen' werden.38 Uiteindelijk werd Van Trier toch geëxamineerd 
en in de dienst bevestigd39, om in 1608 al weer weg te willen 'om het kleijne gehoor' te 
Etersheim.40 Pas drie jaar later stemden kerkenraad en classis in met zijn vertrek, 'om 
zijn moejelijcken gangh' en omdat de verhoudingen intussen aardig bekoeld waren.41 
De heer van Etersheim liet in 1621 van zich horen toen Schardam en Etersheim de al 
genoemde Christiaan Dircksz wilden beroepen. Deze heer ging er vanuit dat hij dit 
beroep zelfstandig kon uitbrengen, in plaats van te volstaan met het geven van zijn 
goedkeuring aan een door de kerkenraad gemaakte keuze. De terechtwijzing van de 
classis, die erop vertrouwde dat hij 'het recht der kercken niet en sal soecken in eenige 
wijse te vercorten'42 zou hij maar tot op zekere hoogte accepteren, want enkele jaren 
later deed hij opnieuw van zich spreken, dan in zijn rol van heer van Oosthuizen. 
 
Etersheim en Schardam bleven ondanks alle problemen gecombineerd. Dit gold niet 
voor Oosthuizen en Warder. De kerkenraad van deze eerste plaats wendde zich in 1625 
tot de classis met het verzoek om steun voor de separatie van Warder, een scheiding 
waarmee de heer van Oosthuizen zich reeds akkoord verklaard had. Als argumenten 
voerde Oosthuizen aan dat niet alleen de heer, maar de gehele kerkelijke gemeente en 
de magistraat ermee instemden en dat de bediening ter plaatse zou verbeteren als men 
over een eigen in plaats van een gedeelde predikant kon beschikken. Bovendien zou 
betere hulp voor de armen mogelijk zijn als het aantal diensten en dus ook het aantal 
collecten uitgebreid werd. Alle reden dus voor een scheiding, hoewel Warder zichzelf 
aanvankelijk niet in staat achtte een eigen predikant te onderhouden. 
De classis besloot inderdaad bij de Gecommitteerde Raden aan te dringen op financiële 
steun om deze scheiding mogelijk te maken, met als hoofdargument dat anders de heer 
van Oosthuizen wel eens buiten de classis om zou kunnen overgaan tot de benoeming 
van een predikant, aangezien hij de absolute macht over de kerkelijke goederen van 
Oosthuizen bezat. Blijkbaar reikte zijn invloed ten aanzien van predikantsbenoemingen 
in Oosthuizen verder dan in Etersheim, want de dreiging van een autonoom optreden 
was voor kerkenraad en classis zo reëel, dat de classis onverwijld instemde met de door 
Oosthuizen in feite geforceerde scheiding én met een versnelde beroepingsprocedure 
voor proponent Petrus Thorius, hoewel de classis aanvankelijk niet erg onder de indruk 
was van diens gaven.43 Drie jaar later kon de kerkenraad van Oosthuizen een beroep van 
elders op diezelfde Thorius afwenden door de classis te attenderen op het risico dat de 
heer dan een predikant zou kunnen opdringen.44 
Ook in het nu zelfstandige Warder werd in 1625 een proponent beroepen, te weten de 
Leidse student Petrus Lucasz Hugius, afkomstig uit Enkhuizen. Bij deze procedure liet 
de Edamse magistraat, als ambachtsheer van Warder, van zich horen omdat de 
kerkenraad van Warder verzuimd had haar te informeren.45 De zaak werd in den minne 

                                                 
38 Acta van de classis Edam, 3.2.1605, 9.5.1605, 6.6.1605. 
39 Acta van de classis Edam, 25.7.1605, 8.8.1605, 26.9.1605, 10.10.1605. 
40 Acta van de classis Edam, 7.7.1608. 
41 Acta van de classis Edam, 21.3.1611. 
42 Acta van de classis Edam, 1.4.1621, 19.4.1621. Over beroepingsprocedures, zie verder paragraaf 5.1. 
43 Acta van de classis Edam, 8.12.1625, 22.12.1625, 18.3.1626, 5.5.1626. 
44 Acta van de classis Edam, 11.12.1628. 
45 Acta van de classis Edam, 5.5.1626. 
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geschikt, waarna pas weer in 1650 problemen rezen tussen de magistraat van Edam en 
een van de andere dorpen waar zij de ambachtsheer van was, te weten Kwadijk. De 
Edamse magistraat hield in dat jaar de benoeming van de predikant van Kwadijk tegen, 
omdat zij gepasseerd was in de procedure. De affaire leidde na classisbemiddeling, tot 
een principeakkoord tussen de magistraat van Edam en de kerkenraden van Kwadijk, 
Middelie en Warder, waarin definitief werd vastgelegd dat alle beroepingen in die 
plaatsen, behoorden te geschieden in overleg met en onder goedkeuring van de 
burgemeesters van Edam.46 
 
We zien aldus hoe verschillende overheden invloed uitoefenden op het kerkelijk leven 
binnen de classis Edam. De heer van Oosthuizen en Etersheim eiste zijn rechten op ten 
aanzien van de predikantsbenoemingen in die plaatsen. De magistraat van Edam deed 
datzelfde ten aanzien van Middelie, Kwadijk en Warder en de Staten van Holland en 
West-Friesland hadden het laatste woord inzake de combinatie of scheiding van 
gemeenten, zeker wanneer de financiën een probleem konden opleveren.47 
 
De heer van Oosthuizen deed in 1628 wederom van zich spreken. In dat jaar wendde 
Hobrede, tot dan toe gecombineerd met Middelie en Kwadijk, zich met een missive van 
de Heer van Oosthuizen tot de classis. Hobrede viel onder de jurisdictie van Oosthuizen 
en wilde daarom voortaan vanuit Oosthuizen bediend worden, met permissie van haar 
heer die de zaak al aan de Gecommitteerde Raden had voorgelegd. De kerkenraden van 
Oosthuizen en Middelie/ Kwadijk wisten nog van niets. Hobrede onderbouwde haar 
verzoek door te wijzen op problemen met Middelie/ Kwadijk: men voelde zich binnen 
deze combinatie te kort gedaan omdat er maar weinig diensten in Hobrede zelf 
gehouden werden. De classis probeerde de zaak te sussen, maar in Hobrede wist men 
het inmiddels zeker. De deuren bleven gesloten voor de gezamenlijke predikant Isaac 
Entens en via een brief van de heer van Oosthuizen werd gepleit voor bediening vanuit 
de classis, opdat de dienst ter plaatse niet stil zou staan.  
Uiteindelijk zou de woordenstrijd tot 1632 duren, waarbij Hobrede gestijfd werd in haar 
verzet tegen de bestaande combinatie door haar heer die ondertussen op eigen gezag de 
predikant van Oosthuizen tevens benoemde tot voorganger van Hobrede. De classis kon 
weinig anders doen dan alle partijen oproepen tot matigheid en verzoening, ten einde 
het schandaal en de opspraak niet nog groter te laten worden en te wachten op de 
eindbeslissing van de Staten van Holland. De verlossende toestemming werd in 1632 
verleend, onder voorwaarde dat Hobrede het verschuldigde bedrag aan achterstallig 
traktement voor ds. Entens zou betalen. De heer van Oosthuizen, Etersheim en Hobrede 
had daarmee opnieuw zijn stempel gedrukt op kerkelijke aangelegenheden. 48 Overigens 
was de classis niet tegen de separatie op zich, onder verwijzing naar een synoderesolutie 
waarin gepleit werd voor afschaffing van combinaties.49  
 

                                                 
46 Vroedschapsnotulen Edam, 14.10.1650, 19.10.1650. 
47 Zie hierover voor Holland in het algemeen, bijvoorbeeld Hofman, Eenich achterdencken, pp. 120-140. 
Voor voorbeelden van die wisselwerking tussen lokale en provinciale overheden en de classis bij de 
creatie van nieuwe predikantsplaatsen en de benoeming van predikanten, zie ook Abels, Wouters, Nieuw 
en ongezien, dl 1, pp. 109-120. 
48 Acta van de classis Edam, 2.10.1628, 11.12.1628,12.2.1629, 23.4.1629, 19.5.1629, 116.1629, 2.7.1629, 
16.8.1629,?.9.1629, 1.10.1629, 29.10.1629, 8.4.1630, 19.4.1630, 27.5.1630, 1.7.1630, 5.8.1630, 23.9.1630, 
13.1.1631, 26.5.1631, 14.7.1631, 11.8.1631, 6.10.1631, 19.4.1632, 10.5.1632. 
49 Acta van de classis Edam, 19.5.1629. 
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Middelie en Kwadijk waren vooral om financiële redenen tegen de afscheiding van 
Hobrede, wat onderstreept wordt door het feit dat de combinatie in 1633 problemen had 
met de door de Staten van Holland opgelegde traktementsverhoging van 500 gulden 
naar 550 gulden per jaar.50 
Toch had vooral Kwadijk al diverse malen gepleit voor een separatie, waarbij de 
voorkeur uitging naar een combinatie met Hobrede. De onvrede van Kwadijk richtte 
zich dus op Middelie en het was ook vooral over Middelie51 dat een voorganger als 
Martinus Bruno (1616-1623) zijn klachten uitte op de classis. Ds. Bruno was in 1616 
voor zeven jaar beroepen door de beide dorpen en moest als gevolg van deze 
contractuele verbintenis, in 1620 een aantrekkelijk beroep uit Monnickendam laten 
lopen. Opvallend genoeg oordeelde de classis bij deze gelegenheid dat een dergelijk 
contract niet strijdig was met synodale of classicale bepalingen, maar bepaalde in 1623 
wel dat de opvolger van Bruno niet aan een contract onderworpen mocht worden. Bij 
zijn vertrek pleitte Bruno voor een scheiding van de beide dorpen of in ieder geval voor 
de verplaatsing van de predikantswoning naar Kwadijk omdat daar meer 'stichtinge' te 
doen was dan in Middelie. Blijkbaar waren de beloften uit 1620 niet nagekomen door de 
dorpen. Toen beloofden de kerkenraden de gemeenteleden aan te sporen ijveriger in het 
gehoor te zijn én van de ene plaats naar de andere over te komen om ook daar de dienst 
bij te wonen. Tevens werd Bruno bij die gelegenheid een behoorlijke woning 
toegezegd.52 
De pogingen van Kwadijk in 1623 en opnieuw in 1625 om zich te laten scheiden van 
Middelie liepen spaak door onduidelijkheden inzake de kerkelijke goederen, waardoor 
de Gecommitteerde Raden hun goedkeuring onthielden. De argumenten van Kwadijk 
laten zien dat men de combinatie van drie gemeenten zelf ook als zwaar beoordeelde. 
Bovendien werd aangevoerd dan men niet genoeg had aan één dienst per zondag, omdat 
anders de toeloop naar de kroeg te groot was. Het was blijkbaar moeilijk de gelovigen te 
bewegen inderdaad van het ene naar het andere dorp te trekken om ook daar de dienst 
bij te wonen. 
Uiteindelijk kwam de zaak in 1648 in een stroomversnelling doordat ds. Isaac Entens, 
die de combinatie vanaf 1626 diende, met beide gemeenten problemen kreeg. Kwadijk 
toonde zich op aandrang van de classis bereid om de zaak met de mantel der liefde te 
bedekken. Middelie hield echter voet bij stuk en wenste van hem ontslagen te worden, 
zodat de dorpen tegenover elkaar kwamen te staan. Na grondig onderzoek stelde de 
classis Entens in het gelijk en assisteerde vervolgens bij het verrichten van huisbezoek 
ter plaatse om alle bezwaren tegen Entens weg te nemen. Gelukkig voor Entens volgde 
kort daarna een beroep zodat hij alsnog met goed fatsoen kon vertrekken. Het zal niet 
verbazen dat de aldus ontstane vacature door Kwadijk werd aangegrepen om opnieuw te 
pleiten voor separatie en dankzij classisbemiddeling stonden de Gecommitteerde Raden 
het ditmaal toe, hoewel Middelie noch Kwadijk het volledige traktement voor een eigen 
predikant kon opbrengen.53  
 
Tot besluit van dit gedeelte over de perikelen in de Zeevang, richten we de blik op de 
combinatie Purmerland/ Ilpendam, waar men vanaf 1582 over een gezamenlijke 

                                                 
50 Acta van de classis Edam, 25.10.1633. 
51 Het geringe gehoor in Middelie hing mogelijk samen met de aanwezigheid van een doopsgezinde kern 
in deze plaats. Zie paragraaf 7.3. 
52 Acta van de classis Edam, 27.4.1620, 27.7.1620, 23.1.1623, 31.7.1623. 
53 Acta van de classis Edam, 20.4.1648, 25.5.1648, 6.7.1648, 3.8.1648, 9.11.1648, 23.11.1648, 12.4.1649, 
2.8.1649, 23.8.1649, 14.9.1649, 25.4.1650, 8.8.1650, 19.9.1650, 4.10.1650.  
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predikant kon beschikken. Net als Oosthuizen vormden Purmerland en Ilpendam een 
vrije heerlijkheid. Deze heerlijkheid was, met onderbrekingen tot 1582 in bezit van de 
Spaansgezind gebleven geslacht Van Egmond, om dan door de Staten van Holland in 
beslag genomen te worden. Het lijkt niet toevallig dat juist in dat jaar de eerste 
predikantsplaats werd gevestigd in deze combinatie. In 1590 heeft Lamoraal van 
Egmond gepoogd de heerlijkheid op te eisen, maar de Staten wilden deze niet 
teruggeven. Uiteindelijk werd hij failliet verklaard en zijn geconfisqueerde bezit 
verkocht. De hoge heerlijkheid van Purmerland en Ilpendam verschijnt dan voor het 
eerst in de leenregisters en wordt in 1611 opgedragen aan Adriaan van der Burch, 
waarna in 1612 belening aan de steden Edam en Monnickendam volgde en in 1618 aan 
Volckert Overlander. Na diens dood in 1630 bleef deze heerlijkheid in handen van deze 
familie.54 
Anders dan bij Oosthuizen, treffen we bij de beroepingsprocedures te Purmerland/ 
Ilpendam nimmer verwijzingen naar de heer of vrouwe van deze heerlijkheid, hoewel 
deze het jus patronatus bezat en derhalve zijn of haar goedkeuring moest hechten aan de 
predikantsbenoemingen ter plaatse. Uit de studie van H.P. Moelker weten we dat er over 
het beheer van de kerkelijke en pastoriegoederen conflicten geweest zijn tussen 
Volckert Overlander en de magistraten van Purmerland en Ilpendam, waarbij de zaken 
zo hoog opliepen dat beide partijen op 24 maart 1626 voor de Staten van Holland en 
West-Friesland moesten verschijnen. In het daar bereikte akkoord werd onder meer 
bepaald dat de heer jaarlijks vier kerkmeesters zal aanstellen voor de beide dorpen, door 
hem te kiezen uit een door de magistraten voor te dragen achttal.55 
Het is dus opmerkelijk dat de classicale acta nimmer melding maken van een consent 
van de heer of vrouwe van deze heerlijkheid, hoewel zeker van de kant van Volckert 
Overlander enige interesse te verwachten was voor de predikantsbenoemingen binnen 
zijn gebied. Volckert, een telg uit een gegoede gereformeerde Amsterdamse 
koopmansfamilie, was verzwagerd met de familie Hooft door zijn huwelijk met een 
dochter van Jan Pietersz Hooft. Economisch en politiek ging het hem voor de wind in 
Amsterdam, tot er in 1618 een kink in de kabel dreigde te komen: Overlander stond 
bekend als remonstrantsgezind en slechts dankzij zijn invloedrijke relaties wist hij te 
ontkomen uit een dreigende ontzetting uit zijn functies.56 Wellicht heeft deze ervaring 
hem ervan weerhouden zich nog verder inhoudelijk met kerkelijke zaken te bemoeien, 
teneinde zijn politieke carrière niet opnieuw in de waagschaal te stellen. 
Bij de separatie van de beide dorpen in 1637 zijn in de classicale acta evenmin 
verwijzingen te vinden naar bezitter van de heerlijkheid, nu Volckerts dochter Maria 
Overlander. Het initiatief tot deze scheiding ging uit van Ilpendam, dat in ieder geval 
over een eigen predikant wilde beschikken, ook als de dorpen niet gescheiden zouden 
worden. Ilpendam hoopte zo de 'stichtinge' en de zondagsrust ter plaatse te bevorderen. 
Klaarblijkelijk viel het ook in Ilpendam niet mee de sabbat te heiligen zolang er slechts 
een dienst per zondag gehouden werd in plaats van twee, wat velen in de verleiding 
bracht de rest van de rustdag in de herberg te slijten. Deze was in het algemeen namelijk 
alleen tijdens de diensten gesloten.57  

                                                 
54 Een en ander staat uitgebreider beschreven in de inleiding (met dank aan prof. dr. H. van Nierop voor 
deze informatie). Zie ook: Van Nierop, Van ridders tot regenten, pp. 212-214 en bijlage 5. In de oudere 
studie van J.E. Elias staat vermeld dat Overlander de heerlijkheid in 1612 kocht van de schuldeisers van 
graaf Lamoraal van Egmond. Elias, De vroedschap van Amsterdam, dl 1, pp. 274. 
55 Moelker, De heerlijkheid Purmerland en Ilpendam, pp. 21-23. 
56 Moelker, idem, pp. 110-124, Elias, De vroedschap van Amsterdam, dl 1, pp. 274-275. 
57 Over de zondagsrust zie verder paragraaf 8.2. 
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De classis prees Ilpendam voor haar ijver, maar vermaande deze plaats wel omdat niet 
vooraf met Purmerland was overlegd over dit voorstel. Purmerland bleek echter geen 
bezwaren te hebben, mits ds. Gael aan Purmerland verbonden bleef. Hierna was de zaak 
snel beklonken en kon de classis het verzoek van de beide kerkenraden ondersteunen 
naar de Gecommitteerde Raden toe. De financiën ter plaatse zullen gezond geweest zijn, 
want tussen het eerste verzoek van Ilpendam en de definitieve goedkeuring verstreken 
nauwelijks drie maanden, een absoluut record.58  
 

Combineren en separeren in Waterland 

Het Waterland omvatte zes hoofddorpen en zes daaraan ondergeschikte dorpen59, die 
allemaal voor kortere of langere tijd op verschillende manieren gecombineerd zijn 
geweest, waarbij de bestuurlijke banden niet altijd samenvielen met de kerkelijke. Zo 
vormden Schellingwoude en Buiksloot een banne60, maar zijn nooit kerkelijk met elkaar 
gecombineerd geweest, evenmin als Zunderdorp en Nieuwendam. De wijze waarop 
dorpen gecombineerd werden, zal doorgaans allereerst ingegeven zijn door financiële 
overwegingen, blijkens een verzoek van de Noord-Hollandse synode aan de Staten van 
Holland in 1578, om sommige rijkere dorpen met armere te verenigen.61 Een tweede 
overweging kan de onderlinge bereikbaarheid geweest. 
De hoofddorpen Broek in Waterland en Zuiderwoude vormden van 1585 tot 1600 een 
combinatie, net als de hoofddorpen Zunderdorp en Ransdorp, aangevuld met het bij 
Ransdorp behorende Holysloot, voor de jaren 1584-1598. De twee andere hoofddorpen 
Landsmeer en Schellingwoude kwamen, samen met de aan hen ondergeschikte dorpen 
Watergang en Buiksloot, pas in 1595 in beeld. Uitdam wordt voor het eerst genoemd in 
1604, Durgerdam net als Uitdam ressorterend onder de banne van Ransdorp, in 1619, 
Nieuwendam als laatste pas in 1627. De talrijke herschikkingen die zich in deze regio 
hebben voorgedaan, laten zich goed volgen via de classicale acta en geven een aardig 
beeld van de verbreiding van de nieuwe leer in Waterland en de rol van de classis in 
deze. 
 
In Landsmeer en Buiksloot werden vanaf 1582 incidenteel diensten verzorgd door de 
predikant van Purmerland/ Ilpendam. Dit zal inderdaad maar zeer incidenteel geschied 
zijn, want in 1595 werd vanuit Buiksloot gevraagd om eens per drie weken van 
classiswege bediend te mogen worden. Mocht bij deze diensten na drie of vier keer 
blijken, dat gesproken kan worden van 'goede viericheijt dier luyden totten gehoor van 
goodts woort', dan wilden de Buiksloters graag de assistentie van de classis inroepen om 
bij de provinciale overheid te kunnen pleiten voor de komst van een predikant voor 
Buiksloot in combinatie met Schellingwoude en één voor Landsmeer tesamen met 
Watergang.62 
De zo gewenste assistentie werd verleend, waarop in april 1596 de dorpen Landsmeer, 
Buiksloot en Watergang om permissie vroegen om gezamenlijk een beroep op de 

                                                 
58 Acta van de classis Edam, 27.7.1637, 7.9.1637, 5.10.1637. 
59 Te weten: Broek in Waterland; Zuiderwoude met een gedeelte van Uitdam; Zunderdorp met 
Nieuwendam; Ransdorp, met Holysloot, Durgerdam en eveneens een gedeelte van Uitdam; Landsmeer 
met Watergang en Schellingwoude met Buiksloot. 
60 Een banne is een bestuurlijke eenheid, de voorloper van de burgerlijke gemeente. Meestal omvatte een 
banne twee of meer dorpen en werd zij genoemd naar het hoofddorp. Zie Van der Woude, Het 
Noorderkwartier, pp. 27-29. 
61 Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.4.1578 (art. 10). 
62 Acta van de classis Edam, 7.10.1595. 
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schoolmeester van Broek in Waterland te mogen uitbrengen. De belangen van de 
gemeenten werden behartigd door 'kerckmesters ende andere soe broederen ende 
lyefhebbers'.63 Hoezeer het hier om prille gereformeerde kernen ging, hoewel het gehele 
Waterland zich op dat moment al bijna 25 jaar in het opstandige kamp bevond, blijkt uit 
de gebrekkige communicatie tussen de drie verzoekende dorpen en vooral uit het 
classisoordeel ten aanzien van de gewenste kandidaat: men vond hem inhoudelijk wel 
goed, maar te licht voor deze combinatie. Ter plaatse was immers 'noyt ghenen dienst 
(..) oordineert gheweest, noch kercken regeren aenghestelt (zodat het) noodich is 
voorsichticheyt te ghebruycken', zo stelde de classisvergadering, en daarom kon het 
beste 'tot Godts eere ende bouwijnge sijner gemeinte' een 'welgeoffenden dienaer die 
hem in kercken regeeren verstaet' gezocht worden.64 De classis hielp daarop zoeken naar 
geschikte kandidaten zodat in augustus 1596 proponent Theodorus Houtman, afkomstig 
uit Amsterdam, bevestigd kon worden als eerste predikant van de nieuwe combinatie, 
na een korte vrijblijvende proefperiode voor beide partijen. Het is opvallend dat de 
classis toch met een proponent op de proppen kwam voor deze nieuwe combinatie.65  
 
Schellingwoude viel dus buiten die nieuwe combinatie, zodat het weinig verbazing 
hoeft te wekken, dat van die kant in 1597 bediening van classiswege werd verzocht en 
gegund: eens per twee weken zullen de predikanten van de naastgelegen dorpen66 hier 
voorgaan. Acht maanden later verzocht Schellingwoude om classisassistentie ten einde 
een eigen predikant te mogen beroepen. Als eerste stap in dat proces verzocht de classis, 
de predikanten van de drie steden om hun magistraat hierop aan te spreken, om zo hun 
instemming te verwerven, wanneer de vraag ingebracht werd in de vergadering van de 
Gecommitteerde Raden. Na dit voorwerk ondersteunde de classis het verzoek van 
Schellingwoude bij diezelfde Gecommitteerde Raden, die daarop in 1598 besloten 
Schellingwoude te combineren met Zunderdorp, dat vanaf 1584 een combinatie vormde 
met Ransdorp/ Holysloot. Predikant Aris Goossens ging mee naar de nieuwe combinatie 
en liet Ransdorp en Holysloot vacant achter.67 
De classis gunde Ransdorp daarop af en toe bediening van classiswege en spoorde de 
broeders aan ijverig te zoeken naar een goede predikant. Een aansporing die enkele 
maanden later nog eens herhaald werd. Ransdorp en Holysloot mochten blijkbaar 
gezamenlijk verder als combinatie, maar zonder problemen zou dit niet gaan. De 
meningen waren namelijk verdeeld over de door Ransdorp voorgestelde proponent Joris 
Strijdt, schoolmeester te Enkhuizen. Pas na classisbemiddeling zaten de beide 
kerkenraden op een lijn en kon het beroep doorgang vinden, acht maanden nadat men 
hier afscheid van ds. Goossens had genomen.68 Overigens was deze nieuwe combinatie 
op dat moment nog niet gereed om een eigen predikant naar behoren te huisvesten, want 

                                                 
63 Acta van de classis Edam, 26.9.1596. Waar eerst gedacht werd aan twee predikanten voor vier dorpen, 
is nu dus sprake van één predikant voor drie van die vier dorpen. Schellingwoude viel daar buiten. 
64 Acta van de classis Edam, 1.4.1596, 22.4.1596. Volgens het Repertorium van Van Lieburg, zou 
Landsmeer van 1592-1596 bediend zijn geweest door Bartholomeus Hebelenius. Ik vind hiervoor geen 
aanwijzingen in de classicale acta.  
65 Acta van de classis Edam, 22.7.1596, 26.8.1596. 
66 Dit werd opgedragen aan de predikanten van Ransdorp/ Holysloot en van Landsmeer/ Buiksloot/ 
Watergang, en eventueel aangevuld met die van de verderweg gelegen dorpen Purmerland/ Ilpendam en 
Marken. Acta van de classis Edam, 3.2.1597. 
67 Acta van de classis Edam, 6.10.1597, 30.3.1598; Aris Goossens was vanaf 1592 predikant van 
Zunderdorp, Ransdorp en Holysloot, zijn eerste gemeenten. Acta van de classis Edam, 12.5.1592, 
25.5.1592, 8.6.1592, 8.6.1592. 
68 Acta van de classis Edam, 20-7-1598, 17-8-1598, 31-8-1598, 14-9-1598, 28-9-1598, 19-10-1598, 20-10-
1598. 
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anderhalf jaar na zijn bevestiging riep Strijdt de hulp in van de classis, om te 
bemiddelen in de twist over het timmeren van een predikantshuis.69 
 
Eén van de voornaamste problemen in gecombineerde gemeenten, zeker wanneer het 
ging om een combinatie van drie dorpen, vormde het aantal diensten in de betreffende 
dorpen. Zo vond er al in oktober 1596 een geschil plaats tussen Landsmeer en 
Watergang. In de visie van Landsmeer, dat de predikant immers al deelde met 
Buiksloot, behoefde Watergang niet apart bediend te worden. Landsmeer vormde de 
hoofdkerk en de Watergangers behoorden daarom daar ter kerke te komen. Watergang 
oordeelde de afstand echter te groot en wilde eens per 14 dagen een dienst in de eigen 
plaats hebben. Het antwoord van de classis is typerend voor haar ondergeschikte rol in 
dergelijke kwesties: het probleem wordt in de acta tot een politiek probleem 
bestempeld, aangezien de Staten van Holland deze combinatie van gemeenten 
geordineerd hadden. Het enige wat de classis kon doen was Landsmeer verzoeken om 
toch, uit liefde Watergang af en toe een dienst te gunnen, wat ook gebeurde.70 
Een oplossing die maar tijdelijk soulaas bood, want in 1599 volgde de vraag om een 
eigen predikant. Watergang onderbouwde dit verzoek door te wijzen op de vele 
toehoorders ter plaatse 'die grooten lust ende lyefde daer toe hebben, ende duer 
ongelegentheyt des wechs, ouderdoms ende anders' niet in staat waren naar Landsmeer 
te reizen. Watergang werd naar de Gecommitteerde Raden verwezen om daar te 
informeren naar de beste oplossing.71 Die oplossing kwam pas in 1627. Tot die tijd bleef 
Watergang gecombineerd met de beide andere dorpen, hoewel de classis wel al in 1623 
toestond dat er eens per 14 dagen van classiswege, in Watergang gepreekt zou worden.72 
 
Ook tussen Ransdorp en Holysloot rezen conflicten over de verdeling van de diensten. 
In 1603 wendde Holysloot zich tot de classis om zich te beklagen over het feit dat de 
diensten op zondagochtend altijd in Ransdorp plaatsvonden, zodat voor Holysloot 
slechts de minder voorname middagdiensten overschoten. Bovendien vonden alle 
doordeweekse diensten te Ransdorp plaats en gebeurde het bij slecht weer wel, dat de 
zondagmiddagdiensten te Holysloot vervielen. De klachten werden door Ransdorp 
afgezwakt: in de afgelopen vierenhalf jaar waren nog geen zes diensten verzuimd in 
verband met onweer en bovendien bracht Holysloot maar een derde van het 
gezamenlijke traktement in. De classis besloot na lang debat om de verdeling van de 
diensten ongewijzigd te laten en de beide kerkenraden te vermanen, samen te streven 
naar de meeste 'stichtinge' in plaats van onderling te twisten. Zij wisten immers hoezeer 
dat 'die mennisten en ander lasteraers den mont tot schelden en smaden wort geopent’.73 
 
De verschillende combinaties in Waterland bleven ondanks dit soort geschillen, 
aangevuld met die rond de verdeling van de financiële lasten en rond diverse 
beroepingsprocedures, in stand tot in de jaren ‘20 van de 17e eeuw. Alleen in de 

                                                 
69 Acta van de classis Edam, 28.2.1600. 
70 Acta van de classis Edam, 7.10.1596. 
71 Acta van de classis Edam, 8.6.1598, 4.3.1599, 19.4.1599. 
72 Tot die tijd moesten de Watergangers naar Landsmeer om een dienst bij te wonen. Ook een poging in 
1618 om diensten in Watergang zelf te krijgen, in de op last van de Gecommitteerde Raden ter plaatse 
nieuw gebouwde school (ten behoeve van het onderwijs aan de jeugd en voor de predikatiën, zo werd in 
de classicale acta genoteerd) leverde niets op. De classis beloofde overleg met de kerkenraden van 
Landsmeer en Buiksloot en daar bleef het verder bij tot april 1623. Acta van de classis Edam, 4.10.1618, 
24.3.1623. 
73 Acta van de classis Edam, 3.3.1603, 7.4.1603 
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combinatie Broek in Waterland/ Zuiderwoude kwam al eerder beweging. Broek nam in 
1597 en opnieuw in 1599 het initiatief om te komen tot de beroeping van een eigen 
predikant, en wel een die de goedkeuring van de gehele dorpsbevolking kon wegdragen, 
zodat ds. Lemgovius, die de combinatie diende vanaf eind 1599, daar niet voor in 
aanmerking kwam.74 
Hoewel Zuiderwoude niet erg gecharmeerd was van de plannen van Broek, noch van de 
wijze waarop de zaken door de kerkelijke en burgerlijke overheid van deze plaats 
werden geforceerd, werd de scheiding in 1600 goedgekeurd door de Gecommitteerde 
Raden, waarop de classis Zuiderwoude aanraadde hiermee in te stemmen.75 Ds. 
Lemgovius bleef hier welkom en zou Zuiderwoude nog één jaar dienen. 
Het feit dat Zuiderwoude in 1609 gecombineerd werd met Uitdam en al voor die tijd 
grote moeite had om de gelden rond te krijgen voor bijvoorbeeld de betaling van 
vacaturediensten, wijst erop dat Zuiderwoude financieel niet in staat was zelf een 
predikant te onderhouden, waar Broek dat in 1600 wel kon.76  
 

Grote herschikkingen in Waterland in de jaren ‘20 

De grote verschuivingen in de jaren ‘20 vonden allereerst plaats omdat een oplossing 
gezocht moest worden voor Durgerdam.77 Ds. Strijdt, predikant van de combinatie 
Ransdorp/ Holysloot, waar ook Durgerdam onder ressorteerde, pleitte al in 1611 voor 
'ordinaere bedieninge' in Durgerdam, maar de classis wees dit af: de Durgerdammers 
moesten hier zelf om verzoeken.78 Spanningen tussen Holysloot en Ransdorp, aangevuld 
met het probleem dat ds. Strijdt zich lichamelijk te zwak voelde om deze combinatie te 
blijven dienen, deden in 1619 voor Durgerdam het tij keren. In de classis werd 
voorgesteld Strijdt voortaan alleen aan Holysloot te binden en bij de Gecommitteerde 
Raden te pleiten voor extra predikantsplaats in de combinatie Ransdorp/ Durgerdam. De 
vergadering verwierp het voorstel echter, mede gezien de financieel zwakke positie van 
Ransdorp en Holysloot. De beide dorpen bleven gecombineerd, maar werden wel 
ontslagen van Ds. Strijdt, om zijn ouderdom en lichamelijke gebreken. Te Durgerdam 
werden voorlopig nog geen diensten gehouden.79 
Toch had de classis inmiddels oog gekregen voor de kansen op 'een goede oogst' in het 
'seer grote gehuchte' Durgerdam. Daarom werd een classiscommissie uitgezonden om 
ter plaatse te vernemen naar de mogelijkheden om daar het Woord Gods te bedienen. 
Het rapport was gedeeltelijk positief: de magistraat was bereid een gebouw te 

                                                 
74 Acta van de classis Edam, 12.5.1597, 19.4.1599, 24.5.1599, 30.8.1599, 13.12.1599, 28.2.1600 
75 Acta van de classis Edam, 21.2.1600, 28.2.1600, 10.4.1600, 23.5.1600, 23.7.1600, 31.7.1600, 5.9.1600 
76 Acta van de classis Edam, 29.3.1604, 10.5.1604, 29.9.1604, 31.7.1607 
77 Dit past in de lijn van de Noord-Hollandse synode. In 1619 werd vanuit Haarlem via een gravamen 
gevraagd of men niet hoorde te zorgen ‘dat die plaetsen, daer eenige capellen ofte gehuchten syn, met 
eenigen kerckendiest wierden versorcht?’ Van synodewege werd hier instemmend op gereageerd, in het 
bijzonder als ze ‘groot syn ende niet bequamelyck connen comen tot andere plaetsen’. Acta van de 
Noord-Hollandse synode, 27.8.1619, (gravamen 1 van Haarlem). 
78 Acta van de classis Edam, 18.4.1611. 
79 Acta van de classis Edam, 13.5.1619, 20.7.1619; de classis had al in 1618 advies gevraagd aan de 
Noord-Hollandse synode over de wijze waarop men met ds. Strijdt diende om te gaan, nu hij te oud en te 
zwak was voor zijn huidige dienst, maar nog wel in staat tot een lichtere. De synode had daarop 
aangeraden deze predikant (zijn naam was niet genoemd door de classis, maar uit de omschrijving is 
eenvoudig op te maken dat het ds. Strijdt betrof) te ontslaan en hem van een behoorlijk onderhoud te 
voorzien. Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618 (part. kwestie van de classis Edam, nr. 2). In 
praktijk zou ds. Strijdt ondanks zijn zwakke gestel toch blijven preken, zie hierna. 
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bestemmen 'voor de versorginge der sielen ende d'onderwijsinge der jeugt', maar op dat 
moment, in de maand september, was dat niet mogelijk: alle schuren zaten vol hooi!80  
Twee jaar later konden afgevaardigden uit Durgerdam melden dat er een vergaderplaats 
was getimmerd en dat men daar nu graag bediend wilde worden en wel door ds. Strijdt. 
De nieuwe predikant van Ransdorp/ Holysloot tekende hier onmiddellijk protest bij aan, 
uit vrees voor een hernieuwde tweespalt in zijn gemeenten tussen voor- en 
tegenstanders van Strijdt. De classis besloot daarop dat Durgerdam eens per 14 dagen 
bediend zou worden, waartoe Ransdorp en Holysloot ieder een dienst per maand af 
zouden staan. Door inmenging van de Gecommitteerde Raden, te hulp geroepen door 
Durgerdam, rolde nauwelijks een maand later een ander compromis uit de bus. 
Durgerdam werd namelijk toegestaan om voorlopig toch door ds. Strijdt bediend te 
worden. Om het kerkbezoek te Ransdorp, waar de Durgerdammers tot dan toe kerkten, 
niet te benadelen bepaalde de classis dat Strijdt alleen mocht voorgaan op momenten dat 
er in Ransdorp geen dienst werd gehouden. Bovendien mochten er geen Avondmaals- 
of huwelijksdiensten gehouden worden in Durgerdam en werden de collecten gehouden 
tijdens de diensten te Durgerdam, bestemd voor de 'gemeijne buijdel' te Ransdorp, om 
zo de armen daar niet te duperen. Hiermee waren de problemen voorlopig opgelost.81  
 
In 1622 volgde alweer een nieuwe etappe in het proces van combineren en separeren in 
Waterland. Zunderdorp, tot dan toe gecombineerd met Schellingwoude, greep het 
ontstaan van een vacature aan om te pleiten voor een eigen, ongedeelde predikant. 
Schellingwoude wilde hier wel in meegaan, als zij voortaan met Durgerdam 
gecombineerd zou mogen worden en geleid door de blijkbaar ook hier populaire ds. 
Strijdt. Ransdorp ging akkoord, mits het gedeelte van Durgerdam, dat kerkelijk nog 
onder Ransdorp viel, dat zou blijven doen en dat die Durgerdammers ook daadwerkelijk 
te Ransdorp ter kerke bleven komen. De classis raadde de partijen aan de zaak aan de 
Gecommitteerde Raden voor te leggen, wat inderdaad resulteerde in de gewenste 
scheiding van Zunderdorp en Schellingwoude en de combinatie van deze laatste 
gemeente met Durgerdam.82 
In 1624 en 1625 kwamen zowel vanuit Nieuwendam als vanuit Watergang verzoeken 
om ook ter plaatse bediend te mogen worden. De Nieuwendammers moesten tot dan toe 
voor hun kerkdiensten naar Zunderdorp reizen en zij voerden de grote afstand naar 
Zunderdorp én de aanwezigheid van vele papisten in de eigen plaats, aan als 
argumenten om voortaan binnen de eigen dorpsgrenzen te kunnen kerken. De 
Zunderdorpse afgevaardigden brachten hier tegen in dat te Nieuwendam hooguit 10 tot 
12 lidmaten te vinden waren op een totaal van 70 huizen, waarin deels dubbele gezinnen 
woonden. Ondanks deze getallen verwachtte de classis toch 'goede winninge' en gunde 
Nieuwendam enkele diensten.83  
Watergang had zoals gezegd reeds in 1618 een school getimmerd, zowel bedoeld voor 
het onderwijs als voor het houden van kerkdiensten. Desondanks werden daar pas in 
1623 van classiswege enige diensten verzorgd. Zowel in 1624 als in 1625 en ‘26 
verzocht Watergang om voortzetting van deze bediening, gezien de grote aanwas die 
daaruit te verwachten was. De herhaalde verzoeken werden keer op keer gehonoreerd, 

                                                 
80 Acta van de classis Edam, 16.9.1619, 30.9.1619. 
81 Acta van de classis Edam, 14.10-1521, 29.11.1621. 
82 Acta van de classis Edam, 25.7.1622, 26.-9.1622, 24.4.1623. 
83 Acta van de classis Edam, 30.9.1624, 6.10.1625, 20.4.1626. 
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behalve gedurende de hooitijd, wat toch een hele belasting geweest moet zijn voor de 
predikanten uit de omliggende gemeenten.84 
Uiteindelijk hakte de classis in 1627 de knoop door: zowel in Watergang als in 
Nieuwendam was inderdaad een rijke oogst te verwachten, mits er meer diensten 
gehouden zouden worden. Blijkbaar hadden de ontwikkelingen in Durgerdam de classis 
overtuigd van het feit dat het hebben van een eigen of gedeelde predikant leidde tot 
groei van de gereformeerde gemeente. Vanuit die gemeente werd namelijk in 1626, drie 
jaar na vorming van de combinatie Schellingwoude/ Durgerdam, gemeld dat het aantal 
lidmaten aldaar was toegenomen van drie naar 60, terwijl in diezelfde jaren 106 
kinderen en 17 volwassenen waren gedoopt.85 Op advies van de classis werden door de 
Gecommitteerde Raden in 1627 nieuwe predikantsplaatsen toegestaan in de combinatie 
Landsmeer/ Watergang en in de combinatie Nieuwendam/ Buiksloot.86 
 
Het is interessant dat we voor sommige Waterlandse dorpen87 over enkele gegevens 
beschikken met betrekking tot de lidmatenaantallen in relatie tot de omvang van de 
lokale bevolking. Zo telde Zunderdorp in 1629 60 tot 70 lidmaten, aangevuld met een 
'goed gehoor' van liefhebbers88, op een bevolking van tussen de 300 en 350 personen in 
1622.89 Dit zou neerkomen op een percentage van bijna 20% gereformeerden. 
Corrigeren we dit echter naar leeftijd, omdat immers zoals bijvoorbeeld M.G. Spiertz 
terecht benadrukt, alleen volwassenen van 17 jaar en ouder lidmaat zijn, dan moet de 
omvang van de gereformeerde gemeenschap (lidmaten en hun kinderen) op ca. 33% van 
de bevolking worden geschat.90 
Over de combinatie Schellingwoude/ Durgerdam melden de acta dat hier in 1627 700 
zielen te vinden waren, onder wie 80 lidmaten, 20 in Schellingwoude en 60 te 

                                                 
84 Acta van de classis Edam, 4.10.1618, 24.4.1623, 5.2.1624, 3.6.1624, 30.9.1624, 6.10.1625, 8.6.1626, 
7.12.1626. 
85 Acta van de classis Edam, 20.4.1626. 
86 Acta van de classis Edam, 12.4.1627, 1.1.1627. 
87 Ook voor het niet in Waterland gelegen Oosthuizen weten we ook enkele cijfers. In 1622 telde deze 
banne volgens de opgave van Van der Woude 1312 inwoners, terwijl twee jaar daarvoor door de 
kerkenraad van Oosthuizen werd aangevoerd dat hier wel 100 lidmaten waren (acta van de classis Edam, 
22.5.1620, ook aangehaald door Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 133). Het is echter niet goed 
mogelijk om op basis van deze beide cijfers het aantal gereformeerden ter plaatse te berekenen, omdat de 
opgave van Van der Woude tevens de dorpen Hobrede en Etersheim omvat. Van der Woude, Het 
Noorderkwartier, pp. 618-619, 742. 
88 Acta van de classis Edam, 19.5.1619. 
89 Van der Woude, Het Noorderkwartier, pp. 618-619. Van der Woude komt op 620 inwoners in de banne 
Zunderdorp, in 1622. Als Nieuwendam tussen de 260 en 325 zielen telt (zie hierna), dan blijven er 295 tot 
360 over voor Zunderdorp. Laten we zeggen rond de 290 in Nieuwendam en rond de 330 in Zunderdorp. 
90Conform de methode van  Spiertz, uiteengezet in ‘De kerkeraad van Zutphen in beraad (1591-1621)’, pp. 
188-191; hij berekende dat het aantal lidmaten van de gereformeerde kerk op 60% van het totale aantal 
gereformeerden gesteld moet worden. Anderen zoals Spaans, hanteren de vuistregel dat het aantal lidmaten 
en het aantal gereformeerde kinderen op 1 staat tot 1 wordt gesteld. Zij komt dan uit op een verdubbeling, 
Spaans, Haarlem na de Reformatie, p 89. Spiertz is dus iets voorzichtiger en zal daarom hier nagevolgd 
worden, mede omdat ook Abels en Wouters deze methode van Spiertz hanteren en vergelijking met hun 
uitkomsten hierdoor mogelijk wordt.  Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl. 1, p. 202. Bergsma 
concentreert zich in zijn studie over Friesland vooral op lidmatencijfers en komt voor de eerste decennia 
van de 17e eeuw op een percentage van 10% lidmaten, voor die dorpen waarvan ook de 
bevolkingsomvang bekend is, gevolgd de een soms schoksgewijze groei, waarbij de rol van de 
individuele predikant van invloed kon zijn. Vervolgens voert Bergsma een ingewikkelde exercitie uit om 
vanuit cijfers van 1796 de omvang van de gereformeerde kerk rond 1650 te beredeneren. Hij komt dan uit 
op minder dan 25% lidmaten in 1650, waarbij de aantallen voor het platteland vermoedelijk nog lager 
waren. Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, pp. 103-133, met name pp. 115-119, 129 
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Durgerdam. De meeste inwoners treffen we dan ook aan in Durgerdam waar 200 huizen 
stonden tegenover 40 in Schellingwoude.91 Rekenen we deze cijfers verder door, dan 
woonden er gemiddeld 2,9 personen in ieder huis. Dit betekent dat er ca. 120 personen 
in Schellingwoude en ongeveer 580 in Durgerdam woonden. In dat geval was 16,6% 
van de inwoners van Schellingwoude lidmaat van de gereformeerde kerk en 10,3% in 
Durgerdam. Corrigeren we deze cijfers naar leeftijd dan kan voor Schellingwoude 
gesteld worden dat in 1627 ruim 27% van de bevolking gereformeerd was en in 
Durgerdam ruim 17%. 
Van Nieuwendam wordt gemeld dat hier in 1627 65 huizen stonden en in Nieuwendam/ 
Buiksloot samen 250, waarin 90 lidmaten geteld werden. Hanteren we het voorzichtige 
cijfer van ca. vier à vijf personen per huis, hoger dus dan voor Schellingwoude/ 
Durgerdam, gezien de opmerking dat in Nieuwendam vele huizen door dubbele 
gezinnen werden bewoond, dan komen we uit op een bevolking van 1000 tot 1250 
zielen, in deze beide dorpen samen.92 Die 90 lidmaten maken dan 7 tot 9% van die 
bevolking uit, waarmee het gereformeerde deel van de lokale bevolking tussen de 12 en 
15% lag. 
Als de opmerking vanuit Zunderdorp correct is, namelijk dat in 1625 slechts 10 tot 12 
lidmaten in Nieuwendam te vinden waren, dan komt een uitsplitsing voor beide dorpen 
er als volgt uit te zien: 65 huizen in Nieuwendam met gemiddeld 4 à 5 personen per huis 
levert een bevolking van 260 tot 325 zielen op, laten we zeggen 290 inwoners. Waren er 
ter plaatse maar inderdaad 12 lidmaten te vinden, dan betekent dit dat 6 tot 7% van de 
bevolking tot de gereformeerde kerk gerekend kan worden. De klacht over de vele 
papisten in Nieuwendam krijgt dan extra reliëf. 
Voor Buiksloot komen de cijfers uit op 185 huizen à vier of vijf personen, dus tussen de 
740 en 925 inwoners. Woonden er van die 90 lidmaten maar 12 in Nieuwendam, dan 
wil dat zeggen dat ongeveer 14 tot 17% van de Buiksloters tot de gereformeerde kerk 
behoorden.93.  
Volgens deze berekeningen waren de inwoners van Zunderdorp (eerste predikant: 1584) 
in 1629 voor ca. 33% gereformeerd, van Buiksloot (eerste predikant: 1596) in 1627 dus 
voor ca. 14 tot 17% gereformeerd, van Schellingwoude (eerste predikant: 1585) voor 
27%, van Durgerdam (eerste predikant: 1619) voor 17%, dankzij de sterke toename 
sinds 1623, en van Nieuwendam, voordat men daar vanaf 1627 met enige regelmaat 
bediend werd, voor 6 tot 7%. Helaas beschikken we niet over nadere cijfers voor 
Nieuwendam waaruit afgelezen kan worden in hoeverre het aantal lidmaten hier is 
gegroeid, dankzij de komst van de eigen, gedeelde predikant. We kunnen dus niet met 
cijfers aantonen of de successtory van Durgerdam in Nieuwendam een vervolg 
gekregen heeft. Wel weten we dat in 1642 vanuit Nieuwendam gevraagd werd om 

                                                 
91 Acta van de classis Edam, 20.4.1626, 1.11.1627. De ronde cijfers in de acta zijn ongetwijfeld 
schattingen, wellicht naar boven afgerond, omdat deze aantallen gebruikt werden in pogingen om een 
eigen predikant te verwerven of juist te behouden in een beroepingsprocedure. 
92 Deze cijfers vanuit de classicale acta laten zich maar ten dele vergelijken met de bevolkingscijfers die 
Van der Woude geeft voor 1622, omdat hij cijfers per banne geeft en niet voor de afzonderlijke dorpen 
binnen iedere banne. Alleen voor de banne Zunderdorp met Nieuwendam (zie hiervoor) en voor de banne 
Schellingwoude met Buiksloot zijn vergelijking mogelijk. Van der Woude komt voor deze laatste voor 
1622 op 1048 inwoners (Van der Woude, Het Noorderkwartier, pp. 618-619), waar de classicale acta 
spreken over 185 huizen in Buiksloot en 40 in Schellingwoude, in het totaal dus over 225 huizen in deze 
banne. Dit zou neerkomen op 4,6 inwoners per huis, duidelijk meer dus dan de 2,9 inwoners per huis 
volgens de classicale opgave voor Schellingwoude. Wellicht moeten we daarom voor Buiksloot uitgaan 
van 5 personen per huis, waarmee het totale aantal inwoners in deze gemeente op 925 komt, wat opgeteld 
bij de 120 van Schellingwoude, neerkomt op 1045 inwoners in deze banne in 1627.  
93 Acta van de classis Edam, 30.9.1624, 1.11.1627, 12.4.1627. 
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financiële steun teneinde de vergaderplaats te kunnen herbouwen, aangezien deze niet 
alleen bouwvallig was geworden, maar ook te klein als gevolg van de groei van de 
gemeente. Ook in Watergang, waar we helemaal geen cijfers voor kennen, was in 1642 
een nieuwe kerkgebouw nodig.94 
 
Vergelijken we deze, zeer incidentele cijfers met gegevens vanuit de classis Delft en 
Delfland, dan blijken het percentage gereformeerden in de plattelandsgemeenten daar te 
variëren van 5,3% in Zoetermeer tot 17,6% in Maassluis in 1621. Als we de hoge 
uitschieter van 91,8% in ‘t-Woudt even buiten beschouwing laten, komt dat neer op een 
gemiddelde van ca. 12%. Alleen in de stad Delft lag het percentage duidelijk hoger: 
24,5%95, wat overeenkomt met de constatering van Bergsma voor Friesland, dat het 
gereformeerd protestantisme aanvankelijk vooral een stadsbeweging is geweest en de 
calvinisering van het platteland trager verliep.96 
De cijfers voor de vijf Waterlandse dorpen komen op een iets hoger gemiddelde uit van 
ca. 16% voor 1627-29, dan voor de dorpen in de classis Delft en Delfland in 1621, maar 
het beeld voor de plattelandsgemeenten is in feite vergelijkbaar. Net als in die classis, 
was de komst van een eigen (gedeelde) predikant van belang voor de groei van het 
aantal lidmaten en werd die groei verder waarschijnlijk mede bepaald door de aan- of 
afwezigheid van concurrerende stromingen ter plaatse en door de wijze waarop de tucht 
werd gehanteerd.97 Zaken die in hoofdstuk 4, 7 en 8 nader aan de orde zullen komen, 
waarbij ook ingegaan zal worden op de vraag hoe ver de invloed van de gereformeerde 
kerk zich uitstrekte buiten de kring van de eigen lidmaten en hun kinderen. Daarbij 
moet in de eerste plaats gedacht worden aan de toehoorders of liefhebbers, waar Van 
Deursen terecht op geattendeerd heeft98, maar ook aan alle pogingen vanuit classis, 
synode en kerkenraden om hen omringende samenleving te reformeren. 
 
Uiteindelijk zouden al deze Waterlandse dorpen een eigen, ongedeelde predikant 
krijgen. Schellingwoude en Durgerdam werden in 1649 gescheiden, Uitdam en 
Zuiderwoude in 1651, Watergang en Landsmeer in 1656 en Buiksloot en Nieuwendam 
in 1658. Het initiatief tot deze separaties ging veelal uit van het dorp waaraan de 
middagpredikatie gegund was, de dienst dus die minder gewaardeerd werd en die 
duidde op een ondergeschikte positie van het betreffende dorp binnen de combinatie.99 
  

De rol van de classis bij de creatie van nieuwe predikantsplaatsen 

Overzien we de rol van de classis betreffende de vorming van nieuwe 
predikantsplaatsen door gemeenten te combinaties of te separeren, dan valt op dat deze 
bescheiden was. De classis was steeds bereid initiatieven te steunen, maar nam zelf, in 
feite conform de voorschriften van de synode van Emden100, zelden het voortouw om te 
komen tot de creatie van nieuwe predikantsplaatsen. Het initiatief moest nadrukkelijk 
van de kant van de lokale gelovigen komen, waarna de classis beoordeelde of het een 
haalbare kaart zou zijn om voor die nieuwe predikantsplaats te pleiten bij de 

                                                 
94 Acta van de classis Edam, 2.4.1642, 4.8.1642. 
95 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 238-239. 
96 Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, p. 129. 
97 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 239-249. 
98 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 128-135. 
99 Zie bijvoorbeeld: acta van de classis Edam, 3.7.1647 (over Durgerdam) en 8.8.1650 (over Uitdam). 
100 Acta van de generale synode van Emden, 1571, art. 41 en 42, zie ook paragraaf 2.4. 
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Gecommitteerde Raden.101 Het was deze overheid die besliste, waarbij vooral gekeken 
werd naar de financiële consequenties. In enkele gevallen stimuleerden de 
Gecommitteerde Raden uit eigen initiatief de vorming van nieuwe predikantsplaatsen. 
De raden lijken hierin dus een iets actievere rol te vervullen dan de classis. 
De classis adviseerde wel nadrukkelijk bij de keuze van de predikanten die het 
kerkelijke leven vorm dienden te geven102, maar had hierin niet in alle gevallen het 
laatste woord, bijvoorbeeld niet in de heerlijkheid Oosthuizen. De classis speelde voorts 
een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen voor problemen die rezen tussen 
gecombineerde gemeenten en zorgde in verschillende gevallen voor bediening van 
classiswege als eerste reactie op een verzoek om kerkdiensten, in dorpen waar men 
voordien aangewezen was op de bediening in een naburige gemeente.  
Een belangrijk argument in de pleidooien voor een eigen predikant in plaats van een 
gedeelde, is dat het houden van meer diensten leidde tot een groei van de kerkelijke 
gemeenschap. Als de kerk op lokaal niveau niet of slechts in beperkte mate actief kon 
zijn, dan verliep de op- en uitbouw ter plekke slechts langzaam en stond het kerkelijke 
leven er op een vrij laag niveau. Alleen de dienst in de eigen plaats werd bezocht, reizen 
naar een ander dorp was voor jongeren, maar ook voor ouderen en vrouwen veelal een 
te grote opgave. Vooral voor de jeugd gold dat de herberg aantrekkelijker was dan de 
kerkdienst, zeker als daar ook nog voor gereisd moest worden. Bovendien werd de 
middagdienst minder gewaardeerd dan de ochtenddienst. Deze laatste werd beschouwd 
als de echte dienst, de voornaamste, de middag- en weekdiensten golden als extra 
diensten, bestemd voor lidmaten.103 De aanwezigheid van andere stromingen ter plaatse 
werd alleen door Buiksloot/ Nieuwendam aangevoerd in 1627 als argument om een 
eigen predikant te willen beroepen. Het is dus maar de vraag of deze richtingen in staat 
waren de leemten die de gereformeerden lieten vallen, op te vullen of dat ook hen het 
gebrek aan voorgangers parten speelde.104 
 
Een actief kerkelijk leven was waarschijnlijk over de hele linie een schaars goed in 
dorpen waar alleen een middagdienst gehouden werd of van waaruit men voor iedere 
dienst eerst een eind moest reizen. Zo nam in Durgerdam het aantal dopen en het aantal 
belijdenissen met sprongen toe, nadat hier met diensten werd gestart. Het Woord moest 
dus echt naar de mensen worden toegebracht. Als dit niet geschiedde, kon het gebeuren 
dat gedurende bijvoorbeeld de hooitijd of zodra het slecht weer werd, velen niet of 
nauwelijks ter kerke kwamen. Het is daarom des te opvallender dat de classis zich in 
feite zo passief opstelde bij de creatie van nieuwe predikantsplaatsen, waardoor kansen 
op een snellere verbreiding van de ware leer in de regio gemist zijn, ook toen er van een 
predikantentekort geen sprake meer was. Naast andere factoren werkte dus ook de 
antihiërarchische organisatievorm van de gereformeerde kerk de opbouw van nieuwe 
kerkelijke gemeenschappen niet in de hand. 
 

                                                 
101 De classis Edam was wel actiever in deze dan bijvoorbeeld de classis Delft en Delfland. Die classis 
wachtte in alle gevallen het lokale initiatief af, terwijl de Edamse classis zich bijv. ten aanzien van 
Durgerdam in 1619 actie ondernam, om uit te zoeken wat de mogelijkheden waren voor het houden van 
diensten in deze plaats zelf. Ook Watergang en Nieuwendam kregen dankzij de inzet van de classis in 
1627 een eigen (gedeelde) predikant. Over de classis Delft en Delfland: zie Abels, Wouters, Nieuw en 
ongezien, dl 1, p.109. 
102 Voor de gang van zaken bij beroepingsprocedures en de rol van de classis daarbij, zie paragraaf 5.1. 
103 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 168-172 
104 Zie verder hoofdstuk 7 over de andere godsdienstige stromingen binnen de classis Edam. 
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Als laatste illustratie van de rol van lokale gelovigen, lokale en bovenlokale overheden 
en van de classis, bij de creatie van nieuwe gemeenschappen, kan de gang van zaken in 
de polders de Beemster en de Purmer dienen. De Beemster, drooggelegd in 1612, 
verschijnt in 1620 voor het eerst in de classicale acta. De classis onderkende dat er 
goede ‘hope gemaeckt (was) van de oprichtinge des evangelischen dienstes’ in deze 
nieuwe polder en zond daarop enige gedeputeerden naar de Heren van de Beemster.105 
Vervolgens werd echter het initiatief van de inwoners zelf afgewacht, die zich al 
spoedig tot de classis wendden. De classis beloofde hen daarop bij 'provisie' eens per 14 
dagen te bedienen, maar liet wel direct doorschemeren dat de Beemster-heren proble-
men maakten ten aanzien van de financiering van een eventuele predikantsplaats.106 
De volgende fase bestond uit de vorming van een kerkenraad. Nadat de lidmaten op 
verzoek van de classis, zes personen hadden gecommitteerd, kozen de 
classisgedeputeerden hieruit twee ouderlingen en twee diakenen. Een en ander ge-
schiedde echter pas nadat de hoofdingelanden de classis hadden verzocht de 
kerkorganisatie in de Beemster ter hand te nemen, zodat alles daar na 'de leere Pauli' 
ordelijk en eerbaar zou toegaan.107 De aldus benoemde kerkenraadsleden verzochten in 
april 1621 om classisassistentie bij hun bezoek aan diezelfde hoofdingelanden om te 
pleiten voor het beroepen van een eigen predikant.108 De classis was hier graag toe 
bereid aangezien de nieuwe polder al ruim een half jaar van classiswege werd bediend 
en het aantal liefhebbers en lidmaten er inmiddels groter was dan in sommige andere 
gemeenten binnen de regio. De Beemster was niet alleen toe aan een eigen voorganger, 
maar ook aan een grotere vergaderplaats. Dat de gemeente snel groeide blijkt voorts uit 
het door de classis gehonoreerde verzoek om het aantal kerkenraadsleden te mogen 
verdubbelen.109 
De wenken werden door de hoofdingelanden begrepen, maar desondanks duurde het 
nog tot eind november 1622 voordat Hendricus Huijsingius als eerste predikant van de 
Beemster bevestigd kon worden. Dit oponthoud werd veroorzaakt door de moeizame 
onderhandelingen tussen classis en hoofdingelanden over de invloed van deze laatsten 
op de beroepingsprocedure. De zaak drong, want er was inmiddels een priester, 
verbannen uit Hoorn, in de Beemster komen wonen en hield daar school. Het 'nieuwe 
landt dat God uyt de wateren (..) heeft laten boven comen' dreigde aldus 'met het 

                                                 
105 Acta van de classis Edam, 30.3.1620, 15.6.1620, 27.7.1620. Helaas vermelden de acta niet op wiens 
voorstel in de classicale vergaderingen werd nagedacht over de mogelijkheid om in de Beemster een 
predikantsplaats te vestigen. Over de verwikkelingen bij de indijking van de Beemster en over de Heren 
van de Beemster, zie bijvoorbeeld Danner, Van water tot land, van land tot water en Stol, ‘De Leeuw en 
zijn longen’, met name pp. 110-115, 119-122. Rijke kooplieden uit Amsterdam en hoge ambtenaren uit 
Den Haag financieerden de inpoldering en vormden daarna als Heren van de Beemster, of 
Hoofdingelanden, het bestuur van deze nieuwe polder. Een bestuur dat regelmatig in botsing kwam met 
bijv. het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland. Volgens 
de anonieme schrijver op de website van de vereniging Beemster’s welvaart, schonken de bedijkers 75 
morgen land om op 5 plaatsen in de nieuwe polder kerken te kunnen bouwen. De bouw van de kerk te 
Middenbeemster, de hoofdplaats van de Beemster, startte in 1618. Bron: 
www.beemsterwelvaart.nl/beemstergeschiedenis/kerken. Deze kerk is in 1615 ontworpen door Hendrick 
de Keyser en de bouw ervan duurde van 1618 tot 1623, aldus Don, in: Kunstreisboek voor Nederland  - 
Noord-Holland, pp. 368-369. Van de vijf voorgestelde kerken, werd alleen deze kerk in Middenbeemster 
ook daadwerkelijk gebouwd. Zie ook het weinig objectieve werk van Cornelissen, Purper en preken rond 
Purmer en Beemster, pp. 156-164 en de veel oudere studie van Bouman, Bedijking, opkomst en bloei, pp. 
182-205. 
106 Acta van de classis Edam, 17.8.1620, 28.9.1620. 
107 Acta van de classis Edam, 12.10.1620, 3.11.1620, 23.11.1620, 11.1.1621. 
108 Acta van de classis Edam, 1.4.1621. 
109 Acta van de classis Edam, 5.5.1621, 7.6.1621. 
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papistischen of jesuytischen oncruyt besayt ende met den superstieusen suerdesem 
verdorven' te worden.110 De hoofdingelanden bleven desondanks dralen teneinde zelf de 
zwaarste stem in de procedure te verwerven. Zo wilden zij zelf vier lidmaten aanwijzen 
die naast twee kerkenraadafgevaardigden en een gecommitteerde uit de classis zouden 
omzien naar een goed predikant. De kandidaat zou vervolgens eerst goedgekeurd 
moeten worden door de hoofdingelanden om daarna door de classis geëxamineerd en 
bevestigd te worden. Een procedure die door de classis van de hand gewezen werd als 
strijdig met de kerkorde. In een later voorstel hielden de hoofdingelanden zich het recht 
voor om voorgedragen kandidaten zonder nadere opgaaf van reden te mogen afwijzen. 
Ook deze procedure kon in de ogen van de classis geen genade vinden. Uiteindelijk 
werd onder verwijzing naar artikel 4 van de Dordtse kerkorde bepaald dat de kerkenraad 
de verkiezing van de predikant toekomt, met consent van de overheid en met voorkennis 
en goedkeuring van de classis.111 
De Heren van de Beemster gingen uiteindelijk akkoord met de beroeping van de eerste 
predikant voor deze nieuwe gemeente, die van de Purmer zouden dit ruim 20 jaar later 
niet doen. Hoewel de lidmaten woonachtig in de Purmer zelf om een voorganger 
verzochten en daarin door de classis werden gesteund, verleenden deze heren geen 
toestemming voor de beroeping van een eigen predikant of zelfs maar van een 
proponent. De ruim 200 personen die de van classiswege verzorgde preken in de Purmer 
bezochten, bleven dus aangewezen op die bediening door predikanten uit de omliggende 
dorpen, zonder uitzicht op een eigen voorganger.112 Pas ruim twee eeuwen later, in 1860 
zou hierin verandering komen.113 
De initiatieven moesten dus genomen worden door een lokale kern van gereformeerden, 
zo nodig daartoe gepolst door de classis, voordat de classis stappen ondernam om in 
deze nieuwe gebieden een predikantsplaats te helpen vestigen. Het eindresultaat was 
echter afhankelijk van de bereidheid van de lokale en provinciale overheden om de 
plannen financieel te ondersteunen. De opmars van concurrerende godsdienstige 
stromingen deed de kerkelijke organen wel sneller lopen, maar die van de overheid niet. 
 
 

3.2. Mobiliteit en carrières van predikanten114 
 
Nu in kaart is gebracht op welk moment de verschillende plattelandsgemeenten hun 
eerste predikant konden begroeten, zal gekeken worden naar het verloop van de 
carrières van de predikanten die in de classis Edam werkzaam waren. In welke mate 
wisselden predikanten van gemeente? Welke dorpsgemeenten vormden een opstap en 
welke veeleer een eindpunt in een predikantencarrière? Welke plattelandsgemeenten 
konden zich financieel een ervaren predikant permitteren en welke moesten zich steeds 
opnieuw met een jongeling tevreden stellen? En hoe zat dat met de drie steden binnen 
de classis Edam? Deze gegevens zullen vergeleken worden met inbreng van de 
verschillende predikanten in de classisvergaderingen. Ten slotte zal kort gekeken 
                                                 
110 Acta van de classis Edam, 7.6.1621. 
111 Acta van de classis Edam, 21.6.1621, 6.8.1621, 29.11.1621, 4.4.1622, 17.6.1622, 25.7.1622. 
112 Acta van de classis Edam, 11.6.1646, 30.7.1646, 24.9.1646, 29.4.1647, 5.8.1647, 30.9.1647, 11.11.1647, 
25.5.1648, 6.7.1648, 26.10.1648, 9.11.1648, 12.4.1649, 3.5.1649, 7.6.1649, 5.7.1649, 18.10.1649, 
25.4.1650. 
113 Van Alphen, ‘Namenlijsten van Hervormde Predikanten’, p.139. 
114 Voor deze paragraaf is dankbaar gebruik gemaakt van dl 1 van het Repertorium, samengesteld door 
Van Lieburg.  
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worden naar bijzondere taken, als hof- of legerpredikant waartoe predikanten van 
hogerhand geroepen konden worden en waardoor ze voor kortere of langere tijd niet 
beschikbaar waren voor het werk in hun eigen gemeente en in classicaal verband. 
 
Allereerst wat cijfers voor de jaren 1572-1650 over het aantal predikanten, van wie de 
loopbaan startte en/ of eindigde in de classis Edam: 
 
Gemeente Aantal 

predikan
ten 

Als 
proponent 
gestart in 
deze 
gemeente 

Alleen 
deze 
gemeente 
gediend 

In deze 
gemeente 
geëindigd, 
na start 
elders 

Vertrek uit 
deze 
gemeente 
naar elders 

Geen 
gegevens 
over 
verdere 
loopbaan 

Edam 20 4  1 7 11 1 
Monnickendam 8 0 0 6 2 - 
Purmerend 15 1 0 5 10 - 
Beets/ Oudendijk 7 2 1 3 3 - 
Etersheim/ Schardam 8 5 2 0 5 1 
Purmerland/ Ilpendam 6 5 2 1 3 - 
Broek in Waterland/ 
Zuiderwoude (1585-1600) 

3 1 0 0 3 - 

Broek in Waterland (vanaf 
1600) 

8 2 0 2 6 - 

Zuiderwoude (vanaf 1600) 2 1 1 1 0 - 
Middelie/ Kwadijk 14 8 2 1 10 1 
Beemster 2 1 1 1 0 - 
Marken 6 6 3 0 3 - 
Zunderdorp/ Schellingwoude 
(vanaf 1623 alleen 
Zunderdorp) 

8 3 0 1 7 - 

Schellingwoude/ Durgerdam 
(vanaf 1623; vanaf 1648 
alleen Schellingwoude) 

3 2 2 1 0 - 

Durgerdam (vanaf 1648) 1 1 1 0 0 - 
Ransdorp/ Holysloot 9 7 3 1 5 - 
Landsmeer/ Buiksloot (1596-
1630) 

4 2 1 0 2 1 

Landsmeer/ Watergang 
(vanaf 1630) 

2 1 0 1 1 - 

Buiksloot/ Nieuwendam 
(vanaf 1628) 

2 2 1 0 1 - 

Oosthuizen/ Warder (vanaf 
1626 alleen Oosthuizen) 

13 6 2 0 9 2 

Warder (vanaf 1626) 3 3 0 0 3 - 
Totalen: 144 63  

(43,8%) 
23 
(16,0%) 

31 
(21,5%) 

84 
(58,3%) 

6 
(4,2%) 

 
Voor 44% van alle predikanten die in de jaren 1572-1650 in de classis Edam gediend 
hebben, geldt dus dat zij hun loopbaan als gereformeerd predikant in deze classis 
startten. Het is niet verrassend dat voor de steden dit percentage veel lager ligt, maar 
ook de dorpen variëren onderling sterk. Over gemeenten waar, in de hier uitgewerkte 
periode maar enkele predikanten gediend hebben, valt statistisch niet zo heel veel te 
zeggen. Maar als we kijken naar gemeenten waar zes of meer verschillende voorgangers 
de revue passeerden, dan zien we het volgende beeld: 
Beets/ Oudendijk, Broek in Waterland en Zunderdorp (tot 1623 in combinatie met 
Schellingwoude) konden zich vaker dan de andere dorpen een ervaren predikant 
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veroorloven. Dit was, zoals we in hoofdstuk 5 zullen zien, echter geen garantie voor een 
probleemloos gemeenteleven. Marken was altijd op een proponent aangewezen, wat in 
iets mindere mate ook gold voor de combinaties Purmerland/ Ilpendam, Ransdorp/ 
Holysloot en Etersheim/ Schardam. In Middelie/ Kwadijk en in Oosthuizen (tot 1626 
samen met Warder) zijn respectievelijk in iets meer en iets minder dan de helft van de 
vacatures, van een onervaren kracht voorzien. 
Van deze 63 proponenten kwamen 23 nooit verder dan deze eerste gemeente, soms 
omdat de classis niet instemde met een beroep naar elders115, in andere gevallen omdat 
men nooit een beroep ontving of wenste aan te nemen.116 Het aantal ambtsjaren dat deze 
predikanten binnen de classis Edam vervulden kon daarbij sterk variëren. Zo was 
Cornelis Cornelisz in 1587 minder dan één jaar in dienst van Ransdorp/ Holysloot.117 
Het andere uiterste wordt gevormd door Johannes Jacobi Gael: hij diende 49 jaar in 
Purmerland, tot 1637 in combinatie met Ilpendam. 
In nog eens 31 gevallen vormde een gemeente binnen de classis Edam het eindstation 
van een predikantenloopbaan. Vooral Monnickendam blijkt een favoriet einddoel voor 
predikanten: zes van de acht predikanten dienden deze plaats langdurig en tot hun dood. 
Combineren we de cijfers uit deze kolom, met die uit de kolom rechts daarnaast, dan 
vormde voor 54 predikanten de classis Edam de eindfase in hun carrière, waar voor 84 
andere het verblijf in deze regio een tussenstap betekende. Echte doorgangsgemeenten 
vormden Edam, Purmerend, Etersheim/ Schardam, Broek in Waterland, Middelie/ 
Kwadijk, Zunderdorp, Ransdorp/ Holysloot en Oosthuizen/ Warder. Wie daarentegen in 
Monnickendam, Zuiderwoude, Beemster of Schellingwoude/ Durgerdam het 
predikantsambt aanvaardde kwam of wilde daar niet meer vandaan. Uit de acta kunnen 
we helaas niet opmaken waarom dat zo was. Van Samuel Bartholdi weten we uit de 
kerkenraadsacta van Monnickendam dat hij in 1619 een beroep vanuit Rotterdam 
ontving. Hij toonde zich echter gevoelig voor de vele pleidooien van zijn kerkenraad en 
gemeenteleden en sloeg dit af. Wel greep Bartholdi daarbij zijn kans om stevige eisen te 
stellen. Zo wilde hij zich niet langer ‘te vreden houden (..) met zulcken onbekwame 
ende ongesonde woninge ende kleine stipendie’ en vroeg en kreeg hij een collega naast 
zich.118 De vis werd dus duur betaald in Monnickendam. 
 
Argument om een beroep naar een gemeente elders te accepteren, naast de lauwheid van 
de eigen gemeente119, vormde allereerst de omvang van de nieuwe gemeente: een grote 
gemeente betekende dat men meer ‘stichtinge’ kon doen en dit argument werd door de 
classis in vrijwel alle gevallen gehonoreerd.120 Ook een klemmend beroep namens een 
nieuw opgerichte gemeente, op zoek naar een kundig predikant kon op classicale 
instemming rekenen.121 Een tweede al even genoemd argument vormde de zwaarte van 

                                                 
115 Zoals Hendrick Fransz van Marken in ieder geval twee maal overkwam; acta van de classis Edam, 
26.8.1596 en 29.9.1604. 
116 Of iemand een beroep van elders ontving en afwees, weten wij alleen indien de roepende gemeente 
tegen die afwijzing in appèl ging en de zaak aan de classis werd voorgelegd. Zo liet bijv. Outger Heddesz 
in 1619 weten dat hij tot dan toe alle beroepen had afgeslagen, maar nu toch wel graag wilde vertrekken 
uit Beets/ Oudendijk, omdat hij daar anders niet meer weg zou komen. Acta van de classis Edam, 
16.9.1619. Over al die voorgaande beroepen die op hem zouden zijn uitgebracht, lezen we echter niets in 
de acta. 
117 Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
118 Kerkenraadsnotulen Monnickendam 15.2.1619, 17.2.1619, zie verder paragraaf 7.4. 
119 Of omdat een verdere samenwerking niet langer vruchtbaar werd geacht, door problemen rond de leer, 
de levenshouding of de ambtsopvatting. Zaken die in hoofdstuk 5 aan de orde zullen komen.  
120 Zie daarover Van Rooden, ‘Van geestelijke stand naar beroepsgroep’, pp. 62-64. 
121 Bijvoorbeeld in 1623 het beroep op M. Bruno van Middelie/ Kwadijk vanuit de classis Haarlem ten 
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de combinatiegemeente, vaak gekoppeld aan gezondheidsklachten over een 
‘moeijelicken gangh’ of benautheijt des borstes’.122 Een derde welgehoorde reden was 
het niet kunnen aarden van vrouw en eventueel kinderen in Waterland, waardoor men 
terug wil naar de streek van herkomst, om zo weer dichter bij de familie te wonen.123  
In de meeste gevallen nam de classis de argumenten van de predikant over om een 
beroep te accepteren, tenzij de predikant zelf niet al te stellig was in zijn keuze voor die 
nieuwe gemeente, of als men grote onrust ter plaatse vreesde door een al te snelle 
opvolging van predikanten. Zo mocht Marcus Boerhaven niet naar Medemblik in 1621, 
omdat zijn gemeente Oosthuizen/ Warder al in 1616, in 1619 en in 1620 een predikant 
had zien vertrekken en de classis deze combinatie bij die laatste wisseling rust had 
beloofd. Een tweede beroep op Boerhaven vanuit Medemblik in 1625 werd wel 
gehonoreerd door de classis, hoewel Oosthuizen/ Warder zich ook toen verzetten.124 De 
aanwezigheid van andere godsdienstige stromingen ter plaatse, werd vanuit enkele 
gemeenten125 wel aangevoerd als argument om een naderend vertrek van hun predikant 
af te wenden, maar de classis nam deze redenering nooit over. 
Hoelang bleef men gemiddeld in één gemeente en hoeveel gemeenten diende een 
doorsnee predikant? 
 
Aantal gemeenten per predikant (voor zover bekend) 
 
Gemeente Aantal 

predikanten 
1 
gemeente 
gediend 

2 3 4 5 of 
meer 

Geen 
gegevens 

Edam 20 1 8 4 2 3 2 
Monnickendam 8 0 4 0 2 0 2 
Purmerend 15 0 5 4 2 4 - 
Beets/Oudendijk 7 1 4 0 1 0 1 
Etersheim/ Schardam 8 2 2 2 0 1 1 
Purmerland/ 
Ilpendam 

6 2 2 2 0 0 - 

Broek in Waterland/ 
Zuiderwoude (1585-
1600) 

3 0 0 3 0 0 - 

Broek in Waterland 
(vanaf 1600) 

8 0 4 3 0 1 - 

Zuiderwoude (vanaf 
1600) 

2 1 0 1 0 0 - 

Middelie/ Kwadijk 14 2 4 3 2 2 1 
Beemster 2 1 0 1 0 0 - 

                                                                                                                                               
behoeve van de op te richten dienst des Woords in Heemstede, waar een grote honger naar Gods Woord 
te vinden zou zijn (acta van de classis Edam, 31.7.1623). Ook de beroepen vanuit de nieuwe classis Den 
Bosch ten behoeve van Geldrop en van Riel, op resp. I. Entens van Middelie/ Kwadijk en op J. Boucardus 
van Warder werden gehonoreerd (acta van de classis Edam, 23.11.1648). 
122 Acta van de classis Edam, 21.3.1611 (V. van Trier van Etersheim/ Schardam) en 16.9.1619 (O. 
Heddesz van Beets/ Oudendijk). Andere voorbeelden zijn G. Pietersz van Purmerland/ Ilpendam 
(27.6.1605), L.J. de Raedt en H. Winckelius van Middelie/ Kwadijk (3.3.1603 en 14.4.1608), en P.B. 
Mercator en J. Gijsbertsz van Zunderdorp/ Schellingwoude (6.7.1603 en 16.9.1619). 
123 Bijv. G. Bouma van Buiksloot/ Landsmeer, (acta van de classis Edam, 5.4.1610), H. Vossel en M. 
Stantius van Broek in Waterland (25.11.1619 en 20.4.1637). 
124 Acta van de classis Edam, 20.9.1621, 1.9.1625. 
125 Bijvoorbeeld door Durgerdam en Schellingwoude in 1627 (willen graag een eigen predikant om de 
vele doopsgezinden en katholieken te kunnen weerstaan; acta van de classis Edam, 1.11.1627) en door 
Purmerend in 1636 (de aanwezigheid van vele katholieken ter plaatse als argument tegen het vertrek gaan 
van ds. Meusevoet; acta van de classis Edam, 8.7.1636). 
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Gemeente Aantal 
predikanten 

1 
gemeente 
gediend 

2 3 4 5 of 
meer 

Geen 
gegevens 

Marken 6 3 2 0 1 0 - 
Zunderdorp/ 
Schellingwoude 
(vanaf 1623 alleen 
Zunderdorp) 

8 1 1 2 1 3 - 

Schellingwoude/ 
Durgerdam (vanaf 
1623; vanaf 1648 
alleen 
Schellingwoude) 

3 2 1 0 0 0 - 

Durgerdam (vanaf 
1648) 

1 1 0 0 0 0 - 

Ransdorp/ Holysloot 9 3 3 2 0 1 - 
Landsmeer/ Buiksloot 
(1596-1630) 

4 1 1 0 0 1 1 

Landsmeer/ 
Watergang (vanaf 
1630) 

2 0 1 1 0 0 - 

Buiksloot/ 
Nieuwendam (vanaf 
1628) 

2 1 1 0 0 0 - 

Oosthuizen/ Warder 
(vanaf 1626 alleen 
Oosthuizen) 

13 2 2 2 2 3 2 

Warder (vanaf 1626) 3 0 2 1 0 0 - 
Totalen: 144 23  

(16,0%) 
48 
(33,3%) 

31 
(21,5%) 

13 
(9,0%) 

19 
(13,2%) 

10 
(6,9%) 

 
Het aantal wisselingen van gemeente per predikant was in de classis Edam dus vrij 
beperkt: Bijna 50% diende in één of twee verschillende gemeenten, terwijl nog eens 
21,5% niet verder kwam dan drie verschillende standplaatsen. Laten we de 10 
predikanten van wie we het carrièreverloop niet kennen buiten beschouwing, dan diende 
ruim driekwart van de overige 134 predikanten in maximaal drie verschillende 
gemeenten en kwam 53% niet verder dan één of twee gemeenten. De uitspraak van Van 
Rooden dat tot het laatste kwart van de 18e eeuw iets meer dan de helft van alle 
plattelandspredikanten hun eerste dorp nooit verliet126, wordt hierdoor enigszins 
gerelativeerd: in de classis Edam gold dit dus maar voor 16% van de predikanten in 
deze jaren. 
Bekijken we de predikanten die vier of meer gemeenten bediend hebben wat nader, dan 
blijkt de helft van deze 31 mannen, predikant in de classis Edam was in de jaren tot 
1600. De jaren waarin vele gemeenten visten in dezelfde, nog schaars gevulde vijver 
met beschikbare predikanten. Men verhuisde vaker en bleef in het verlengde daarvan 
ook korter in de verschillende gemeenten werkzaam: in de jaren 1572-1590 wisselden 
binnen onze regio 23 predikanten binnen twee jaar van gemeente, waar dit in de jaren 
1591-1650 nog maar 17 keer voorkwam.127  

                                                 
126 Van Rooden, ‘Van geestelijke stand naar beroepsgroep’, p. 67. Instemmend aangehaald door Van 
Lieburg in zijn dissertatie: Profeten en hun vaderland, pp. 99-100. 
127 Voor de classis Delft en Delfland constateren Abels en Wouters een zelfde patroon, al geven zij niet 
precies aan op welk moment daar verandering in kwam. Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 
459-461. 



 

 hoofdstuk 3/ pag. 153 
  

Omgekeerd nam het aantal predikanten dat gedurende vele jaren één gemeente trouw 
bleef gestaag toenemen: 
 
jaar Aantal ds. plaatsen 

binnen de classis 
Edam 

Bezet door een 
predikant die meer dan 
10 jaar in die gemeente 
werkzaam was 

Percentage 
predikantsplaatsen door 
zo’n predikant bezet, 
binnen de classis: 

1572-1580 8 1 12,5 
1581-1590 12 7 58,3 
1591-1600 15 10 66,6 
1601-1610 15 8 53,3 
1611-1620 15 10 66,6 
1621-1630 21 13 61,9 
1631-1640 22 18 81,8 
1641-1650 26 23 88,5 

 
De doorstroming werd dus minder, naarmate het aanbod toenam door het groeiend 
aantal beschikbare predikanten en proponenten. Maar wellicht had men ook minder 
behoefte om te vertrekken, nu het aantal conflicten afnam, de klachten over de lauwheid 
gaandeweg verdwenen en de meeste combinaties werden opgesplitst in aparte 
gemeenten, ieder voorzien van een eigen predikant. Anderzijds nam ook het niveau van 
de predikanten toe, waarmee een bron van onvrede verdween uit de gemeenten. Toch 
bleven ook in de latere jaren diverse predikanten vanuit de classis Edam carrière maken 
in grotere gemeenten elders. Soms na jarenlang trouwe dienst, zoals Casper Staphorstius 
die na 25 jaar Edam verliet om in 1643 predikant te Dordrecht te worden, soms al na 
twee jaar, zoals zijn opvolgers Lamotius en Lansman die in respectievelijk 1647 en 
1650 Edam verruilden voor Rotterdam en Leiden. 
Als ik voor alle onderzochte predikanten het aantal dienstjaren optel, dat zij binnen de 
classis Edam vervulden, dan kom ik op 1364 ambtsjaren, vervuld door 144 predikanten. 
25 van hen waren 20 jaar of langer werkzaam in één gemeente binnen de classis Edam 
en vervulden 51,4% van het totale aantal dienstjaren.128 Onder hen steeds één en vaak 
twee van de predikanten van Edam en één, soms twee van Monnickendam.  
De overige 83,3% van de predikanten vervulden samen 48,6% van het totale aantal 
dienstjaren. Gemiddeld bleven deze 119 predikanten zo’n 5 à 6 jaar werkzaam binnen 
hun gemeente in onze regio. Splitsen we dit nog even uit in de tijd, dan ligt het 
gemiddelde voor de jaren 1572-1600 op 5 dienstjaren, voor de jaren 1600-1620 op 6, 5 
en voor de jaren 1620-1650 op 7,5. Een geleidelijke toename dus. Alleen voor Edam, 

                                                 
128 Te weten: in de steden: Wilhelmius Puppius (Edam, 1585-1617), Casper Staphorstius (Edam, 1618-
1643), Johannes de Roo (Edam, 1619-1654), Laurens Jansz (Monnickendam, 1576-1598), Samuel 
Bartholdi (Monnickendam, 1599-1640), Johannes Bruno (Monnickendam, 1621-1642), Carolus Petri 
Agricola (Purmerend, 1602-1622) en Petrus Roylandus (Purmerend, 1637-1662); in de Zeevang: 
Hendrick Fransz (Marken, 1582-1618), Johannes ab Otten (Beets/ Oudendijk, 1625-1663), Ewout 
Willemsz (Oosthuizen/ Warder, 1594-1616), Christiaen Dircksz Harlaeus (Etersheim/ Schardam, 1621-
1651), Johannes Jacobi Gael (Purmerland/ Ilpendam, Purmerland, 1605-1653); in Waterland: Isaac 
Entens (Middelie/ Kwadijk, 1626-1648), Bernardus Gartsz (Zuiderwoude/ Uitdam, 1604-1628), Tobias 
Herckenius (Zuiderwoude/ Uitdam, 1628-1651), Adrianus Coop à Groen (Landsmeer/ Buiksloot, 
Landsmeer/ Watergang, 1610-1630), Rijkmannus ten Bem (Landsmeer/ Watergang, Landsmeer, 1639-
1680), Jacob Adrianus Til (Zunderdorp, 1633-1654) Henricus van Lingen (Schellingwoude/ Durgerdam, 
Schellingwoude, 1633-1652), Joris Jorisz Strijdt (Ransdorp/ Holysloot, 1598-1619, Schellingwoude/ 
Durgerdam, 1623-1625). Daarnaast waren er nog vier predikanten die langer dan 20 jaar dienden, maar 
meer dan de helft van dat aantal jaren, ná 1650 in de classis werkzaam waren: Johannes Landman 
(Monnickendam, 1642-1675), Adrianus Bouwmannus (Broek in Waterland, 1648-1691), Tobias 
Veldhuijsen (Beemster, 1640-1664) en Petrus Wijnstock (Durgerdam, 1648-1669). 
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Etersheim/ Schardam, Oosthuizen/ Warder en Middelie/ Kwadijk lagen deze 
gemiddelden (gemeten over de totale periode) iets lager: voor Edam rond de 3,4 jaar129, 
voor de drie plattelandscombinaties rond de 4 jaar. Deze gemeenten kwamen we ook al 
tegen als doorgangsgemeenten, zodat deze cijfers niet verbazen.  
Deze gemiddelden liggen lager dan de cijfers die Abels en Wouters voor de classis Delft 
en Delfland berekenden. Zij kwamen voor de jaren tot 1621 uit op een gemiddelde van 
ongeveer 7 tot 10 jaar gedurende welke een predikant één van de gemeenten daar 
diende, met daarbij de aantekening dat dit gemiddelde voor de jaren na 1621 hoger 
gelegen moet hebben. Het is jammer dat zij niet met een gewogen gemiddelde hebben 
gewerkt zodat, zoals zij zelf al aangeven in sommige gemeenten relatief korte 
ambtstermijnen worden gecompenseerd of naar mijn idee zelfs overschaduwd door 
enkele langdurige dienstverbanden.130 
 

Leeftijden 

Tot slot nog een paar opmerkingen over de leeftijd waarop men predikant werd. Jammer 
genoeg weten we slechts van 48 predikanten het geboortejaar, zodat alleen voor deze 
mannen uitgerekend kan worden hoe oud zij waren op het moment dat zij in het ambt 
werden bevestigd. Samuel Bartholdi was in 1599 met zijn 19 jaar absoluut de jongste131, 
gevolgd door twee 20-jarigen132. Aan het andere eind van het spectrum vinden we één 
predikant die op 34-jarige leeftijd zijn ambtswerk aanvatte133 en één die dat pas op 35-
jarige leeftijd deed134. Laten we deze uitschieters buiten beschouwing, dan was de 
gemiddelde leeftijd waarop men predikant werd bijna 25 jaar. Uitkomsten die aansluiten 
bij de bevindingen van Abels en Wouters voor de classis Delft en Delfland, voor de 
door hen onderzochte jaren 1572-1621135, maar die dus ook voor de jaren daarna van 
kracht blijven in de classis Edam. 
In 1647 klonken er klachten over de steeds jeugdiger leeftijd waarop proponenten zich 
aanboden.136 Terecht? Het geringe aantal predikanten waar we de leeftijd van kennen, 
maakt uitspraken over verschuivingen in de tijd helaas wat precair. Van de 12 

                                                 
129 Edam had steeds één of twee predikanten die deze gemeente gedurende vele jaren dienden, naast een 
stoet van anderen die hier slechts enkele jaren werkzaam waren. 
130 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 473-475. Als voor de totale predikantenpopulatie van 
143 predikanten van de classis Edam op diezelfde manier het gemiddelde aantal dienstjaren wordt 
berekend, komt dat uit op 9,5 dienstjaren per predikant. Een vergelijking met Friesland is niet mogelijk, 
omdat Bergsma de mobiliteit en het carrièreverloop van de predikanten in het door hem onderzochte 
gewest, niet behandelt. Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Van Lieburg concentreert zich 
in zijn dissertatie op het geografische verband tussen de herkomst van de predikanten en hun loopbaan 
(waar kwamen de gereformeerde predikanten vandaan die Nederland dienden tussen 1572 en 1816 en 
welk verband was er tussen die herkomst en hun eerste gemeente), Van Lieburg, Profeten en hun 
vaderland, pp. 19-20, 34. Ook hij gaat dus niet in op het verloop van predikantencarrières, maar leverde 
wel het materiaal voor mijn analyses. 
131 Volgens Snouckaert was Bartholdi bij zijn overlijden in 1640, 66 jaar oud en 47 jaar predikant 
geweest. In dat geval moet hij in 1593 in zijn 1e gemeente begonnen zijn (Van Lieburg noteert 1594; hij 
vermeldt geen geboortejaar) en op dat moment dus 19 jaar oud geweest zijn. Snouckaert, Naamlijsten van 
predikanten, p.2; Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
132 Johannes Jacobi Gael, Purmerland/ Ilpendam (1605-1653) en Simon Simonides, Oosthuizen/ Hobrede 
(1649-1651, daarna vertrokken naar West-Zaandam). 
133 Nicolaas Bodecherus, Beets/ Oudendijk (1601) en Zuiderwoude (1601-1603).  
134 Lieven Jansz de Raedt, Middelie/ Kwadijk (1595-1603). 
135Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 458-459. 
136 Ingediend als gravamen vanuit de classis Alkmaar op de Noord-Hollandse synode; acta van de classis 
Edam, 5.8.1647, acta van de Noord-Hollandse synode, 12.8.1647. 
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predikanten die tussen 1630 en 1640 hun ambt aanvingen en van wie wij de leeftijd 
kennen, waren er vier met hun 21 jaar duidelijk jonger dan gemiddeld, maar daar 
stonden vier anderen tegenover, die respectievelijk 27, 28, 30 en 34 waren toen zij in het 
ambt werden bevestigd. Voor de jaren 1640-1650 kennen we van slechts vijf 
predikanten de leeftijd waarop zij bevestigd werden. Hun gemiddelde leeftijd komt uit 
op 22,8 jaar, iets lager dus dan het gewogen gemiddelde van bijna 25 jaar voor de 
gehele periode. Je zou dus kunnen zeggen dat de klachten wel enige grond hadden, maar 
erg hard valt dat met zo weinig cijfers niet te maken.  
Kijken we ter aanvulling naar de gemiddelde leeftijd van de proponenten die zich tussen 
1621 en 1651 aanboden bij de classis Edam, zonder hier in deze periode een gemeente 
te vinden, dan lijkt de klacht verder niet gegrond. Van 23 van deze proponenten weten 
wij het geboortejaar en het moment dat zij elders wel een gemeente vonden. Op het 
moment dat zij zich tot de classis Edam wendden voor een aanbeveling, waren zij 
gemiddeld ruim 24 jaar oud, om in het algemeen pas 2 jaar later, op 26 jarige leeftijd in 
het ambt  bevestigd te worden137. Er doen zich geen verschuivingen in deze gemiddelden 
voor gedurende die drie decennia. Deze cijfers wijken dus niet af van die voor de rest 
van de hier onderzochte periode en laten zien dat predikanten en proponenten van rond 
de 20/ 21 jaar in de classis Edam eerder uitzondering dan regel waren gedurende de hele 
eerste helft van de 17 eeuw. 
 

Bijzondere taken 

Een enkele maal kwam het voor dat een predikant vanuit de classis Edam op last van 
hogerhand werd aangewezen voor een tijdelijke taak buiten de eigen gemeente. Dit 
betrof allereerst de legerdienst ten behoeve van de militairen op veldtocht. Zoals Van 
Lieburg beschrijft kwam er pas onder Maurits in 1601 een vaste legerpredikant138, 
waaraan door zijn opvolger Frederik Hendrik tot uiterlijk 1633 werd vastgehouden. 
Daarvoor en daarna werden de classes bij toerbeurt gevraagd om een aantal predikanten 
af te staan, meestal voor de duur van één jaar.139  
Vanuit de classis Edam viel in 1599 het lot op ds. Lieven Jansz de Raedt van Middelie/ 
Kwadijk om gedurende slechts twee maanden deze dienst op zich te nemen. Zijn 
gemeente wilde hem pas laten gaan nadat duidelijkheid was verkregen over de duur van 
die legerdienst en over de wijze waarop de predikbeurten ter plaatse zouden worden 
waargenomen.140 Door de komst van vaste legerpredikanten was Edam daarna pas weer 
in 1633 aan de beurt om een predikant af te staan voor het leger te velde, met daarbij de 
nadrukkelijke bepaling dat degene die werd uitgezonden, mocht thuiskomen zodra het 
leger in garnizoen was. In de vergadering werden bij meerderheid van stemmen vijf 
predikanten gekandideerd, waarna het lot viel op één van hen, in dit geval ds. 
Herckenius van Zuiderwoude. In 1634 werd hij afgelost door de dan verkoren ds. 
Johannes Bruno van Monnickendam.141 Zeven jaar later was de classis opnieuw aan de 

                                                 
137 Van Rooden wijst erop dat dit geen werkloze periode was, maar een soort verlengde niet-officiële 
opleidingsperiode. Van Rooden, ‘Van geestelijke stand naar beroepsgroep’, p. 56. Zie ook Van Lieburg, 
Profeten en hun vaderland, pp. 83-84. Hij attendeert op het feit dat het aantal jaren dat proponenten 
moesten wachten, voordat zij tot predikant werden beroepen, sterk kon variëren afhankelijk van het 
aanbod. In de hier onderzochte periode is dat dus nog niet het geval. 
138 Bij Abels en Wouters lezen we overigens dat ook in 1602 nog een gemeentepredikant tijdelijk als 
legerpredikant werd afgestaan. Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 467-468. 
139 Van Lieburg, Predikanten en hun vaderland, pp. 86-88. 
140 Acta van de classis Edam, 4.3.1599, 19.4.1599, 26.9.1599, 19.6.1600. 
141 Acta van de classis Edam, 5.9.1633, 3.7.1634, 2.10.1634. 
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beurt en nu viel het lot op Isaac Entens van Oosthuizen.142 In alle gevallen werd, via de 
combinatie van stemming en loting gekozen voor ervaren predikanten, zoals door de 
legerleiding ook gewenst werd.143  
Daarnaast werd vanuit de Staten van Holland eenmaal een beroep op de classis Edam 
gedaan om een vlootpredikant te leveren. Dit was in 1647, toen een oorlogsvloot werd 
uitgezonden naar Brazilië om de Nederlandse kolonie daar te beschermen tegen 
Portugese aanvallen.144 Ditmaal geen stemming en loting, maar werd via de Zuid-
Hollandse synode een gericht verzoek doorgegeven om ds. Brassicamus van Ransdorp/ 
Holysloot hiertoe een jaar af te staan. Waarom juist op hem het oog gevallen was, 
melden de notulen niet. Na lang debat ging de classisvergadering akkoord met dit 
verzoek en nam maatregelen om de dienst in zijn gemeenten te laten waarnemen door 
een proponent.145 
Aan dergelijke verzoeken kon men zich, ondanks bezwaren en lange debatten eigenlijk 
niet onttrekken. De classis restte weinig anders dan de tijdelijk vacante gemeenten zo 
goed mogelijk te laten bedienen om zo stilstand van de diensten en het gemeenteleven te 
voorkomen. Blijkens de genomen maatregelen was men zich hier zeer wel van bewust. 
 
 

3.3. De classisvergaderingen: interne organisatie 
 
Wanneer we kijken naar het aantal predikantsplaatsen binnen de classis, dan konden de 
vergaderingen vanaf 1592, het jaar waarin de overgeleverde acta starten, bezocht 
worden door 12 predikanten146 en waarschijnlijk even zovele ouderlingen147. Wie wel 
eens een bezoek heeft gebracht aan de bovenzaal van de librije van de grote kerk te 
Edam, weet dat hier met enig passen en meten wellicht zo'n 15 mannen kunnen 
plaatsnemen, maar niet veel meer. Toch vonden hier de classisvergaderingen plaats, niet 

                                                 
142 Acta van de classis Edam, 7.10.1641, 12.12.1641. 
143 Van Lieburg, Predikanten en hun vaderland, p. 88. 
144 Over vlootpredikanten: zie Van Lieburg, Predikanten en hun vaderland, p. 89. 
145 Acta van de classis Edam, 4.11.1647. 
146 Voor wat betreft de Edamse predikanten, lijkt het erop dat beide voorgangers veelal samen in de 
vergaderingen aanwezig waren. Een van beide vervulde in ieder geval tot 1631 veelal de rol van scriba. 
Als beiden ook stemrecht hadden, was dat in strijd met de kerkordelijke bepalingen. (acta van de 
nationale synode van Dordrecht, 1578, art. 27; Middelburg, 1581, art. 27 als antwoord op part. kwestie 
15: zij mogen alleen advies geven indien daarom wordt gevraagd). Zie ook: Abels, Wouters, Nieuw en 
Ongezien, dl 1, pp. 66-67. Volgens Van den Broeke veranderde de Dordtse synode van 1619 deze regel: 
indien een kerk meerdere predikanten had, mochten allen worden afgevaardigd. “Bovendien hadden zij 
allen stemrecht”. (art. XLII van de Dordtse kerkorde van 1619). Van den Broeke, Een geschiedenis van 
de classis, p. 81. Deze uitleg is echter niet in overeenstemming met de tekst van artikel XLII. Daarin 
wordt, net als in de eerdere kerkorden, alleen gesproken over een adviserende stem voor de andere 
predikanten uit één gemeente. Zie bijvoorbeeld De Gier, Toelichting op de Dordtse Kerkorde, p. 78. In 
het reglement van de classis Edam uit 1625 valt in art. 3 te lezen, dat vanuit iedere plaats een predikant en 
een ouderling werden verwacht. Of ook de andere stadspredikanten konden worden afgevaardigd en 
stemrecht hadden, werd niet vastgelegd; archief van de classis Edam, inv. nr. 190. In de kerkenraadsacta 
van Edam is steeds genoteerd welke ouderling afgevaardigd werd, nooit welke predikant van de twee, 
later drie. In de acta van Purmerendse kerkenraad is duidelijk sprake van de afvaardiging van beide 
predikanten en van één ouderling, vanaf het moment dat hier twee predikanten in dienst waren (zie 
bijvoorbeeld 10.6.1631, 4.10.1637, 12.5.1640). In de Monnickendamse kerkenraadsacta werd hier niets 
over genoteerd. Al met al lijkt het er op dat alle classispredikanten in de vergaderingen werden verwacht. 
147 Uit de acta is niet met zekerheid op te maken of gecombineerde gemeenten gezamenlijk of ieder apart 
een ouderling dienden af te vaardigen. 
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alleen in het begin, maar in ieder geval ook nog in 1616 toen het aantal 
predikantsplaatsen inmiddels was uitgegroeid naar 15.148 
Dit wijst er dus al op dat lang niet alle voorgangers met hun ouderlingen trouw iedere 
vergadering bezochten. Via deze eenvoudige observatie kom ik tot een van de 
kernvragen van dit hoofdstuk namelijk de mate van participatie vanuit de verschillende 
kerkenraden, zoals deze blijkt uit de aanwezigheid bij de vergaderingen en uit de 
taakverdelingen binnen de classis. Alvorens echter in te gaan op de vraag in hoeverre de 
kerkenraden vertegenwoordigd waren in de classis en welke rol de verschillende 
predikanten speelden binnen de classicale organisatie, zal eerst in beeld gebracht 
worden hoe de classis georganiseerd was. Hoe was de gang van zaken tijdens de 
vergaderingen? Hoe vaak kwam men bijeen? Wat voor soorten vergaderingen zijn er te 
onderscheiden en hoe strak was de classis georganiseerd? In de volgende paragraaf zal 
geanalyseerd worden wie er aanwezig waren op de verschillende vergaderingen en wie 
niet. Waarna vervolgens de functies en de verdeling daarvan aan bod zullen komen. 
In hoofdstuk 4 staat de inhoudelijke wisselwerking tussen de classis en de kerkenraden 
centraal en op de mate van inmenging van classiswege in lokale kerkelijke beslom-
meringen. Dan zal blijken of een beperkte mate van participatie in de classicale 
vergaderingen ook wijst op een geringe betrokkenheid bij de bovenlokale kerkelijke 
verbanden. 
 

Praktische gang van zaken tijdens de vergaderingen 

De vergaderingen vonden in principe plaats in Edam149 en duurden niet langer dan één 
dag. Men begon om 9.00 uur precies. Wie later kwam, kon op een boete van 3 stuivers 
rekenen.150 Aanvankelijk werd bepaald dat de bijeenkomsten om 3 uur 's middags 
zouden eindigen, maar in 1613 werd de sluitingstijd in de zomermaanden op 2 uur en in 
de herfst op 1 uur gesteld.151 Vaak is gedebatteerd over de mogelijkheid om vooraf 
gezamenlijk te ontbijten en over de vraag of de aanwezigen verplicht of vrijwillig 
zouden deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd na afronding van de vergadering. In 
1608 moest men constateren dat het eten 'wat ongerijmt' plachtte toe te gaan, zodat 
voortaan niet meer in de vergaderzaal zelf ontbeten mocht worden, maar alleen nog 
daarbuiten en uitsluitend op eigen kosten.152 Ten aanzien van de maaltijd werd 
gelijktijdig vastgesteld dat deze door allen te samen genoten diende te worden, waarbij 
de kosten hoofdelijk werden omgeslagen, ongeacht iemands aanwezigheid bij de 
vergadering en de maaltijd. Wat extra binnenkwam was bestemd voor de classicale 
kas.153 
Deze regel werd een jaar later alweer teruggedraaid. Na een uitgebreid debat bleek de 
meerderheid namelijk van mening dat een ieder vrij moest zijn om na de vergadering te 

                                                 
148 Acta van de classis Edam, 8.9.1593, 18.7.1616. In de acta wordt niet vermeld of men ook na 1616 en 
vooral na 1621, als het aantal predikantsplaatsen is toegenomen tot 21, nog steeds in de bovenzaal 
bijeenkwam, of bijv. in het zoveel ruimere koorgedeelte van de Grote kerk. Het aantal predikantsplaatsen 
bedroeg in 1650 uiteindelijk 26, zeven in de drie steden, 19 op het platteland.  
149 Dit in afwijking van de voorkeur van de Dordtse synode van 1574 en de Middelburgse synode van 
1581, die zich beide uitspraken voor het rouleren over de verschillende plaatsen binnen de classis. Zie 
Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, p. 62. De classis Delft en Delfland hield zich wel aan dit 
voorschrift. 
150 Acta van de classis Edam, 12.5.1597, herhaald op 18.7.1616. 
151 Acta van de classis Edam, 19.5.1608, 20.3.1613, herhaald op 8.4.1641. 
152 Acta van de classis Edam, 19.5.1608, herhaald op 8.4.1641. 
153 Acta van de classis Edam, 11.8.1608. 
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gaan en te eten waar hij wilde.154 Nog eens vier jaar later werd bepaald dat wie absent 
was, niet hoefde te betalen, maar ook dat ouderlingen die niet mee wilden eten, dat 
behoorden toe te lichten. Een dergelijke weigering zal in veel gevallen ingegeven zijn 
door de kosten, die lang niet alle aanwezigen van hun kerkenraad vergoed kregen. In 
1640 werd daarom besloten een deel van deze uitgaven uit de classicale beurs te 
vergoeden.155  
 
Na de aanroeping van de naam des Heren, werd iedere vergadering geopend met de 
verkiezing of benoeming van de voorzitter en de scriba, in 1601156 aangevuld met de 
verkiezing van de assessor. Tot augustus 1598 werd de voorzitter verkozen, daarna 
vervulde men het voorzitterschap van iedere gewone classisvergadering bij toerbeurt157, 
van de oudste naar de jongste. Bij absentie van de beoogde voorzitter door ziekte of 
andere oorzaken ging de beurt door naar de volgende. Van de oudste naar de jongste dus 
en de volgorde werd op dat moment als volgt vastgesteld: 
Laurens Jansz van Monnickendam 
Hendrick Fransz van Marken 
Jacob Hesselsz van Beets/ Oudendijk 
Wilhelmus Puppius van Edam 
Aris Goossens van Zunderdorp/ Schellingwoude 
Herman Jansz van Etersheim/ Schardam 
Gerard Pietersz van Purmerland/ Ilpendam 
Ewout Willemsz van Oosthuizen/ Warder 
Lieven Jansz de Raed, van Middelie/ Kwadijk 
Arent Arentsz van Broek in Waterland/ Zuiderwoude 
Jan Jansz Bruno van Edam 
Theodorus Houtman van Landsmeer/ Buiksloot 
Gerardus Jansz Schagen van Purmerend 
de predikant van het vacante Ransdorp/ Holysloot158 
De scriba werd steeds per jaar verkozen159, maar vaak vervulde één predikant gedurende 
verschillende jaren achtereen deze functie. Ten aanzien van de assessor werd in 1614 
bepaald dat degene die de ‘naestvoorgaende’ vergadering voorzitter was, de 
‘naestaenkomende’ keer deze functie zal vervullen.160 

                                                 
154 Acta van de classis Edam, 1.6.1609. 
155 Acta van de classis Edam, 3.7.1623, 15.10.1640, 25.3.1641. 
156 Acta van de classis Edam, 9.10.1601 (eerste vermelding). 
157 Een en ander in overeenstemming met de voorschriften van de kerkorde van de nationale synode van 
Middelburg, 1581, art. 30: ‘In desen tsamencoemsten sullen de Dienaers bij ghebeurte, ofte andersins die 
van deselve vergaderinghe vercoren wordt, presideren, soo nochtans dat deselve tweemael aen een niet 
sal moghen vercoren werden. Ook in de classis Delft en Delfland werd het voorzitterschap bij toerbeurt 
vervuld, Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, p. 64-66. 
158 Acta van de classis Edam, 31.8.1598. Aanvulling op 16.9.1619: bij te laat komen of absentie gaat de 
beurt niet voorbij, maar is de betreffende predikant de volgende keer voorzitter. 
159 Zie bijvoorbeeld de acta van de classis Edam, 7.4.1603 en 10.9.1612. Op 4.4.1622 werd bij 
meerderheid van stemmen besloten de scriba zoveel mogelijk in zijn dienst te continueren. De 
Middelburgse kerkorde geeft geen voorschriften over de wijze waarop een scriba benoemd of gekozen 
diende te worden, alleen dat er een scriba behoorde te zijn, ‘om neerstelick op te schrijven tghene 
weerdich is aengheteijckent te zijn’. Acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, art. 26. Op 
5.4.1660 werd in de classis Edam bepaald dat iedere vergadering een andere scriba gekozen zal worden. 
Archief van de classis Edam, inv. nr. 14, 5.4.1660. 
160 Acta van de classis Edam, 26.5.1614, herhaald op 18.7.1616, met als toevoeging dat bij absentie, de 
‘naestvolgende’ assessor zal zijn. 
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Op de gewone classisvergaderingen werd vervolgens vastgesteld wie er afwezig 
waren161, werden de acta van de vorige classisvergadering gelezen en het reglement van 
de classis, ook wel de classicale wetten genoemd. Tot de te boekstelling van de 
classicale orde werd in 1602 besloten, het voorlezen ervan komen we pas in 1610 met 
zoveel woorden tegen.162  
 
In de classicale acta is nergens sprake van credentiebrieven meegegeven vanuit de 
kerkenraden aan de afgevaardigden naar de classis163, zoals voorgeschreven door de 
Middelburgse synode in 1581 en herhaald door de synode van Den Haag in 1586.164 
Evenmin is in de acta sprake van last en ruggespraak. Toch kregen de afgevaardigden 
wel instructies mee, bijvoorbeeld over de rondgestuurde gravamina165 en over zaken die 
vanuit de eigen kerkenraad op de classis ingebracht moesten worden. Of men van te 
voren ook geïnformeerd werd over alle andere zaken die aan de orde zouden komen, is 
echter de vraag. Zo bepaalde de classis in 1598 dat het aan de classisgedeputeerden 
werd overgelaten om vooraf opening van zaken te geven, als zij een extra vergadering 
bijeen wilden roepen. Een bepaling die in ieder geval tot 1609 werd gehandhaafd.166  
In de acta van de kerkenraad van Monnickendam is eenmaal sprake van een duidelijke 
instructie voor de broeders die naar de classis werden afgevaardigd. Zij dienden er in 
1632 goed op te letten of een resolutie uit een vorige classisvergadering was 
uitgevoerd.167 Die resolutie handelde over de omgang met problemen te Amsterdam, 
waar de magistraat in 1632 een overheidsvertegenwoordiger naar de 
kerkenraadsvergaderingen wilde afvaardigen. Iets wat zowel door de Amsterdamse 
kerkenraad als door de classes van Edam en Haarlem met klem werd verworpen.168  
In de Edamse kerkenraadsnotulen is eveneens een enkele maal sprake van lastgeving 
voor de afgevaardigden naar de classis, terwijl men hier ook consequent noteerde welke 
ouderling met algemene stemmen werd verkozen om naar de classis te gaan.169 In 1604 

                                                 
161 Dit werd deels wel, deels niet genoteerd. 
162 Acta van de classis Edam, 5.8.1602, 27.9.1610. De oudste versie van dit reglement is niet in het 
classicale archief terug te vinden, wel de versie van 28 juli 1625 (archief van de classis Edam, inv. nr. 
190). De tekst hiervan is opgenomen in bijlage II. 
163 De classis vroeg wel om credentiebrieven aan gemeenteleden die namens anderen een appèl deden op 
de classis. Bijvoorbeeld in 1606 toen tegenstanders van ds. Carolus Petri van Purmerend zich tot de 
classis wendden. Acta van de classis Edam, 25.9.1606, 2.10.1606. 
164 Acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, art. 25, acta van de nationale synode van Den 
Haag, 1586, ar. 30. Toch moeten de afgevaardigden credentiebrieven hebben meegekregen, omdat zij 
zonder deze geloofsbrief, aan de hand waarvan zij konden aantonen wettig afgevaardigd te zijn, geen 
stemrecht hadden. Zie Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 73-75. 
165 De gravamina ingediend door de andere Noord-Hollandse classes werden rondgestuurd, met het 
verzoek aan de kerkenraden om daarop reacties in te brengen in de classisvergadering. Dit zelfde gold 
voor de gravamina die, op voorstel van een van de kerkenraden vanuit de classis Edam in de Noord-
Hollandse synode werden ingebracht. Zie bijvoorbeeld de kerkenraadsnotulen van Monnickendam, 
16.4.1600, 27.5.1607, 26.4.1609, 13.7.1625, 18.4.1632, 2.8.1648. 
166 Acta van de classis Edam, 27.4.1598; archief van de classis Edam, inv. nr. 15: Repertorium classicale 
(Repertorium op de handelingen van de vergaderingen van de classis, 1576- 1815, aangelegd begin 18de 
eeuw) bevat eveneens die bepaling uit 1598, maar tevens een toevoeging uit 1609 dat voortaan wel moest 
worden aangegeven wat de reden was voor de uitschrijving van een extra vergadering. (21.4.1609). 
167 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 18.4.1632 
168 Acta van de classis Edam, 15.1.1632, 22.1.1632, 19.4.1632 
169 Zie bijvoorbeeld: kerkenraadsnotulen Edam, 23.7.1595 en 28.4.1604. Het kwam ook wel voor dat de 
ouderlingen onderling uitmaakten, wie er afgevaardigd werd (bijv. 26.9.1604). In ieder geval vanaf de 
jaren ’20 vervulde men deze taak bij toerbeurt. Deze kerkenraad kwam steeds één dag voor de 
classisvergadering bijeen, om een afgevaardigde en zijn eventuele vervanger aan te wijzen. (bijv. 
1.10.1628: Claes Claesz Sloot wordt vervangen door Jan Claesz Pietervaer, waarop Sloot bij de eerst 
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is sprake van ‘volle last’ voor de afgevaardigden, met daarbij de aantekening dat, zo ze 
zich bezwaard voelden, zij via de koster alle andere kerkenraadsleden konden laten 
ontbieden voor overleg. Uiteraard was een dergelijk overleg binnen Edam eenvoudig te 
realiseren, maar belangrijker is dat het in dit geval ging om twisten in Edam zelf, 
waarover gemeenteleden bij de classis in appèl waren gegaan. Geen wonder dus dat de 
kerkenraad de vinger nauwlettend aan de pols wenste te houden.170 Acht jaar later 
verzocht predikant Wilhelmus Puppius nadrukkelijk om lastgeving door de kerkenraad, 
in verband met enkele heikele punten op de classisagenda, in deze hoogtijdagen van de 
Bestandstwisten.171 In de notulen van Purmerend is nergens sprake van instructies voor 
de afgevaardigden naar de classis, anders dan de in te brengen kerkenraadreactie op de 
gravamina en aangaande vragen die vanuit de kerkenraad aan de classis voorgelegd 
dienden te worden.172 
Enkele voorbeelden dus van lastgeving en ruggespraak, maar vooral zo lijkt het als er 
meningsverschillen tussen de eigen delegatie en de andere aanwezigen op de 
classisvergadering werden verwacht. Iets wat gezien het geringe aantal vermeldingen in 
de stedelijke kerkenraadsnotulen blijkbaar niet vaak voor kwam. 
 
Volgens de opeenvolgende kerkorden diende de voorzitter op iedere classisvergadering 
aan alle afgevaardigden te vragen of in de eigen gemeente kerkenraadsvergaderingen 
werden gehouden en tucht geoefend. Voorts of voor de armen en het onderwijs werd 
gezorgd en of men advies of hulp van de classis behoefde.173 De acta leren niet of in de 
vergaderingen van classis Edam een dergelijk systematisch onderzoek plaatsvond. Wel 
werd een enkele maal genoteerd dat eerst de algemene zaken afgehandeld zullen worden 
en daarna de kwesties die vanuit bepaalde kerkenraden werden ingebracht.174 Deze 
formulering lijkt erop te duiden dat de classis zich bepaalde tot de behandeling van 
problemen en vragen en zich niet consequent over alle locale vorderingen liet 
informeren. 
Vast onderdeel van iedere classisvergadering in het late voorjaar vormde de 
voorbereiding op de synodale vergaderingen. Hiertoe werden eerst de acta van de 
voorgaande synode herlezen, waarna de bespreking van en besluitvorming over de 
gravamina volgde en de verkiezing van de classicale afgevaardigden. Op de eerste 
classisvergadering ná de synodale vergadering werden vervolgens de nieuwe synodale 
acta gelezen en waar nodig toegelicht, door de broeders die deze vergadering hadden 
bijgewoond. Vanaf 1620 vonden de synodale vergaderingen in augustus plaats en niet 
langer in mei of juni. De voorbereidingen en rapportage in classisverband verschoven 
mee naar achteren. 

                                                                                                                                               
volgende classisvergadering de beurt van Pietervaer waarnam (kerkenraadsnotulen 16.4.1629). Bij 
complexe conflicten die niet binnen één classisvergadering afgedaan konden worden, gebeurde het wel 
dat men één ouderling meerdere malen achtereen afvaardigde, omdat hij van de zaak op de hoogte was. 
Zoals Simon Jansz Rengers in 1606, bij problemen rond ds. Carolus Petri Agricola van Purmerend (zie 
hierover paragraaf 5.5); kerkenraadsnotulen Edam, 1.10.1606, 8.10.1606, 29.10.1606. 
170 Kerkenraadsnotulen Edam, 28.4.1604; het conflict zelf komt in paragraaf 4.5 aan de orde. 
171 Kerkenraadsnotulen Edam, 13.9.1612. 
172 Bijvoorbeeld: kerkenraadsnotulen Purmerend, 15.8.1621 (inbrengen hoe het in de gemeente gaat en 
hoe men met de problemen rond ds. De la Cave is omgegaan). 
173 Acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, art. 30; acta van de nationale synode van Den 
Haag, 1586, art. 38; zie ook: Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 71-73. Uit het 
overzicht van Van den Broeke blijkt dat de bepalingen in de acta van de nationale synode van Dordrecht, 
1578 nog wat uitgebreider waren. Toen werd ook genoteerd dat gevraagd moest worden of er ter plaatse 
ketterijen bestonden en of er twijfel ten aanzien van de geloofsleer bestond. 
174 Acta van de classis Edam, 1.10.1607, herhaald op 14.4.1608 en opnieuw op 8.4.1619. 
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Nadat alle algemene en lokale zaken waren afgedaan behoorden nog twee vaste 
onderdelen te volgen op de classicale agenda: de onderlinge proposities en de censura 
morum. Op voorschrift van de nationale synoden diende in iedere classisvergadering 
een korte preek gehouden te worden door één van de predikanten, met aansluitend een 
bespreking daarvan. In de classis Edam hield men zich tot 1626 tot op zekere hoogte 
aan dit voorschrift, daarna verdween het van de agenda. Anders dan de synoden 
bepaalden, werden deze onderlinge proposities niet op iedere vergadering gehouden, 
maar gemiddeld eens per jaar op een aparte predikantenvergadering, zonder 
ouderlingen.175  
De censura morum behoorde uitgeoefend te worden over degenen die zich in de 
vergadering onwaardig hadden gedragen of vermaningen van hun eigen kerkenraad 
hadden versmaad.176 De vermelding hiervan komen we voor het eerst tegen in de 
classicale acta van 1606177 en dit is ook het enige jaar waarin twee aanwezigen 
daadwerkelijk werden vermaand om hun ‘importuin spreecken’ in de vergadering178. In 
alle andere gevallen volstond men met de melding, dat er niets ‘straffensweerdig’ was 
voorgevallen.179  
Het classisreglement van 1625 bepaalde in artikel 18 dat in iedere eerste en laatste 
vergadering van het jaar de onderlinge censuur werd geoefend over alle predikanten en 
ouderlingen. De omschrijving daarvan sluit echter meer aan bij de opdracht in de 
kerkorden gegeven aan de voorzitter, dan bij die van de censura morum. Zo moest 
nagevraagd worden of iedereen zich getrouwelijk van zijn beroeping kweet, de 
catechismus predikte, de sacramenten bediende, tucht oefende en of ‘alles stichtelijc na 
Godts woort ende kerckenordeninghe inde gemeente onderhouden wert’.180 Toch een 
soort rondvraag dus, onder de noemer van de censura morum, maar dit veranderde niets 
aan het geringe aantal vermeldingen van de onderlinge censuur in de acta, noch aan de 
standaardtekst die daarbij gehanteerd werd. Dat wel belang gehecht werd aan de 
onderlinge censuur blijkt, als in 1631181 iedereen vermaand wordt in ieder geval die 
eerste en laatste vergadering van het jaar te bezoeken, juist in verband met de censura 
morum. 
Na het vaststellen van de datum van de volgende bijeenkomst, werd de vergadering 
door de voorzitter gesloten met gebed. 
 

Vergaderingen in soorten en maten 

De classis Edam vergaderde met vrij grote regelmaat: in de jaren 1592-1650 werden in 
het totaal 530 classisvergaderingen gehouden, aangevuld met in ieder geval 90 
vergaderingen van de classisgedeputeerden. 
 
De cijfers op een rij: 

                                                 
175 In 1606 noteerde de classis dat de proposities van de dienaren onder elkaar veel te lang duurden en 
werd orde op zaken gesteld. De verhandeling zelf mocht voortaan niet langer duren dan een half uur, 
daarna was er gelegenheid tot opponeren en het geven van aanwijzingen, 11.9.1606. Zie verder paragraaf 
5.4. 
176 Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, pp. 72-73, 82. 
177 Acta van de classis Edam, 3.4.1606. 
178 Acta van de classis Edam, 31.10.1606, de vermaningen zijn overigens doorgehaald in de tekst.  
179 Acta van de classis Edam, bijvoorbeeld 15.4.1624. 
180 Archief van de classis Edam, inv. nr. 190, art. 18. 
181 Acta van de classis Edam, 6.10.1631. 
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jaren aantal classis-

vergaderingen 
 

daarvan alleen 
bestemd voor 
predikanten 

bestemd voor 
predikanten en 
ouderlingen 

aantal 
vergaderingen 
van classis-
gedeputeerden 

1592-1600 107 (12 p.j.) 63 (59%) 44 (41%) 3 
1601-1610 91 (ca. 9 p.j.) 16 (18%) 75 (82%) 26 
1611-1620 66 (6 à 7 p.j.)   9 (14%) 57 (86%) 15 
1621-1630 90 (9 p.j.) 17 (19%) 73 (81%) 23 
1631-1640 88 (ca. 9 p.j.) 12 (14%) 76 (86%) 10 
1641-1650 88 (ca. 9 p.j.)   7 (8%) 81 (82%) 13 
totaal 530 (ca. 9 p.j.) 124 406 90 

 
 
Over de gehele periode bezien vergaderde de Edamse classis dus gemiddeld negen maal 
per jaar, met uitschieters naar boven en naar beneden. Tot 1600 vergaderden de 
predikanten vaker zonder dan met de ouderlingen, wat past in de lijn der ontwikkeling 
van de coetus naar classis zoals geschetst in paragraaf 2.4. Daarna nam het aantal 
vergaderingen met ouderlingen toe en werd tevens een deel van de aparte 
predikantenvergaderingen vervangen door vergaderingen van de wintergedeputeerden. 
Deze gedeputeerden werden aangesteld om gedurende de maanden november tot en met 
maart namens de classis op te treden. Maanden waarin het weer te slecht werd 
geoordeeld om de voltallige vergadering bijeen te roepen, wanneer dat niet strikt 
noodzakelijk was. In de acta van 26 september 1599 is voor het eerst sprake van de 
verkiezing van predikanten tot wintergedeputeerde: de beide voorgangers van Edam, 
aangevuld met die van Monnickendam, Oosthuizen, Purmerend en Middelie. Zes dus, 
maar eigenlijk vijf, want de voorganger van Middelie kon die winter opgeroepen 
worden voor de legerdienst.182 In de jaren daarna bestond het college van 
wintergedeputeerden steeds uit vijf predikanten: de beide Edammers, aangevuld met 
drie anderen. Pas in 1628 werd dit aantal uitgebreid naar zes183, in 1645 naar zeven, 
dankzij de komst van de derde Edamse voorganger184 en in 1650 ten slotte naar acht.185 
Enkele verwijzingen in de acta lijken er op te duiden dat men al voor 1599 met één of 
meer gedeputeerden werkte, die in de wintermaanden de lopende zaken behartigden en 
zo nodig een extra vergadering bijeenriepen.186 
Het is overigens de vraag of van alle vergaderingen van deze afgevaardigden verslagen 
zijn gemaakt. Het feit dat van 12 verschillende jaren geen acta zijn overgeleverd, maakt 
het waarschijnlijk dat men alleen notities maakte van belangwekkende zaken. De 
gedeputeerden vergaderden in de overige 40 jaar in ieder geval 90 keer, wat neerkomt 
op een gemiddelde van twee à drie maal per jaar. 
 

                                                 
182 Acta van de classis Edam, 26.9.1599. 
183 Acta van de classis Edam, 4.10.1628. 
184 Acta van de classis Edam, 10.10.1644. 
185 Acta van de classis Edam, 24.10.1650. 
186 Zo werd in 1597 bepaald dat Jan Jansz Bruno van Edam scriba bleef in de winterperiode (6.10.1597) 
en in 1598 dat het aan de gedeputeerden van de classis werd overgelaten of men wel of geen opening van 
zaken gaf, bij het uitschrijven van een extra vergadering (27.4.1598). In 1594 werd al besloten dat er in de 
wintermaanden geen vergaderingen met ouderlingen zouden plaatsvinden in verband met de 
weersomstandigheden. 
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Naast deze vergaderingen zonder ouderlingen vonden ook na 1600 nog gemiddeld één à 
twee maal per jaar bijzondere vergaderingen plaats die eveneens gesloten waren voor 
ouderlingen. Deze predikantenbijeenkomsten werden vooral gereserveerd voor het 
afnemen van examens en voor het houden van de onderlinge proposities. Die 
proposities werden ook wel gehouden voorafgaande aan de gewone classisvergadering, 
waartoe de vergadering dan om 7 uur begon. Dit vroege tijdstip had echter als nadeel 
dat de spreker regelmatig onderbroken werd door de binnenkomst van verlate 
broeders.187 Dit vormde waarschijnlijk de reden om de proposities op aparte 
vergaderingen te houden. Op deze predikantenvergaderingen werden echter ook wel 
zaken besproken die eigenlijk in een volle classisvergadering thuishoorden, bijvoor-
beeld in 1621 aangaande de gemeenteopbouw in de Beemster.188 
In de jaren 1592-1650 werden naast al deze aparte vergaderingen in het totaal 406 
gewone classisvergaderingen gehouden, of te wel zo'n zeven per jaar, waarbij 
ouderlingen en predikanten verwacht werden. Dit aantal kon uiteraard variëren en nam 
vooral toe in tijden waarin verschillende beroepingsprocedures aan de gang waren en bij 
problemen rond bepaalde predikanten en andere kwesties die de gemoederen langdurig 
beroerden. Gemiddeld zeven dus, hoewel de classis in 1621 uitging van vier gewone 
vergaderingen per jaar te weten op Beloken Pasen, op Pinkstermaandag en voor en na 
het houden van de vergaderingen van de Noord-Hollandse synode.189 Dat deze 
frequentie niet overeenkwam met de werkelijke behoefte bleek in 1625. Toen moest 
men vaststellen regelmatig door de veelheid van zaken overvallen te worden, waarop 
besloten werd voortaan in de zomer op de eerste maandag van iedere maand te 
vergaderen.190 Gaan we ervan uit dat deze periode liep van april tot begin oktober, dan 
levert dit inderdaad zeven vergadermomenten per jaar op.  
In praktijk vergaderde men echter vaker acht of negen maal dan zeven maal of minder. 
Een uitschieter naar boven vormde het gemiddelde van 12 à 13 vergaderingen per jaar 
in de jaren tot 1600, waarbij meer dan de helft van de tijd zonder ouderlingen werd 
vergaderd. In deze jaren werd veel meer tijd uitgetrokken voor het examineren van 
proponenten dan in later tijd het geval was (34 vergaderingen verspreid over negen 
jaar), terwijl ook ieder jaar wel twee of drie predikanten een proefpreek voor hun 
collega’s hielden. Er werd dus zorgvuldig gewaakt over de leer en de kunde van de 
komende en zittende predikanten, in deze jaren waarin het aantal afgestudeerde 
proponenten en predikanten nog gering was.191  
In de jaren van de Bestandstwisten, met name van 1611 tot en met 1617 werd juist 
minder vergaderd dan gemiddeld, omdat er nauwelijks extra vergaderingen werden 
belegd in verband met het afnemen van examens. Ook het aantal beroepingsprocedures 
was in deze roerige jaren lager dan anders. Dit was niet de tijd om van gemeente te 
veranderen. 
                                                 
187 Acta van de classis Edam, 22.7.1596, 19.4.1599. 
188 Acta van de classis Edam, 11.2.1621, 5/ 6.5.1621. 
189 Acta van de classis Edam, 7.6.1621; een en ander in overeenstemming met de voorschriften van de 
Dordtse kerkorde van 1619, art. XLI, zie Van den Broeke, Een geschiedenis van de classis, p.83. In de 
classis Delft en Delfland werden naast de vierjaarlijkse gewone vergaderingen, tussen 1582 en 1621 317 
buitengewone vergaderingen belegd. Dit komt neer op een gemiddelde van vier gewone en acht extra 
vergaderingen per jaar. Iets hoger dus dan het gemiddelde van negen vergaderingen per jaar in de classis 
Edam. Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 61-62. 
190 Acta van de classis Edam, 7.4.1625. Dit werd ook zo vastgelegd in de ‘Ordre der classicale 
vergaderinge van Edam: gestelt, geresumeert ende oock inghewillicht met ghemeene stemmen vande 
predicanten ende ouderlingen der selver vergaderinghe den 28. julij anno 1625’. Archief van de classis 
Edam, inv. nr. 190 (aanhef). 
191 Zie verder paragraaf 5.4. 
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Er werd dus nogal wat gevraagd van predikanten en ouderlingen en zowel de 
opmerkingen over de absenten als de herhaalde boetebepalingen laten zien dat de 
vergaderfrequentie voor velen te hoog lag. Zo werd in 1606 het veelvuldig absenteren 
van predikanten in de buitengewone vergaderingen aan de kaak gesteld. De ouderlingen 
werden in deze extra bijeenkomsten dus niet per definitie verwacht, maar de 
voorgangers wel.192 De bepaling werd in 1649 met klem herhaald.193 In 1616 werd 
afgesproken dat wegblijvende predikanten voortaan 12 stuivers boete betaalden. 
Verzuimende ouderlingen werden voor 8 stuivers aangeslagen.194 Ook hieruit blijkt dat 
hun absentie eerder werd geaccepteerd dan die van predikanten, ondanks alle 
kerkordelijke bepalingen ten aanzien van de gelijkheid der ambten. 
In de al aangehaalde oproep uit 1631 om toch vooral de eerste en de laatste 
classisvergadering van elk jaar bij te wonen195, klinkt een zekere aanvaarding van het 
absenteïsme in door. Dit in tegenstelling tot de jaren `90, toen nog hevig werd geageerd 
tegen de 'slappicheyt' in het vergaderen, omdat daardoor de classis ten onder zou 
gaan.196 Deze angst was in 1631 achterhaald, maar de algemene vermaningen aan het 
adres van broeders die veelvuldig absenteerden, bleven klinken en de boetebepalingen 
werden niet afgezwakt.197 
Het gebeurde ook meer dan eens dat de besluitvorming moest worden opgeschort 
wegens het grote aantal absenten. Zeker in de jaren waarin nog niet iedere plaats over 
een eigen predikant beschikte, verschenen er soms nauwelijks genoeg mannen om te 
kunnen vergaderen. Zo waren er op 13 februari 1593 slechts twee van de 12 predikanten 
aanwezig, één maand later maar vier en nog een maand later vijf of zes, terwijl in deze 
jaren waarin nog geen sprake was van wintergedeputeerden, alle predikanten op iedere 
vergadering werden verwacht. Alleen de afgevaardigden uit Ransdorp werden in de 
wintermaanden geëxcuseerd omwille van de afstand.198 
Hoe zeer men hechtte aan een goede opkomst, blijkt uit het feit dat de boete op absentie 
aanvankelijk op 20 stuivers werd gesteld in 1597.199 Een onhoudbaar hoog bedrag want 
in 1599 werd de boete verlaagd tot 5 stuivers bij onwettige absentie, maar daarbij werd 
wel vastgelegd dat van onwilligheid een notitie op de attestatie zou worden gemaakt.200 
In 1616 werd de boete definitief vastgesteld op de al genoemde 12 stuivers voor 
predikanten en 8 voor ouderlingen. Voordien was nog geen sprake van boetes voor 
absente ouderlingen. 
 
Door de instelling van het college van gedeputeerden daalde het aantal 
classisvergaderingen vanaf 1600 van gemiddeld 12 naar gemiddeld negen per jaar, wat 
de meeste predikanten enkele winterse reizen naar Edam bespaarde. Zo waren het de 
gedeputeerden die in de wintermaanden de examens afnamen201, bij 

                                                 
192 Acta van de classis Edam, 11.9.1606. 
193 Acta van de classis Edam, 23.8.1649. 
194 Acta van de classis Edam, 18.7.1616. 
195 Acta van de classis Edam, 6.10.1631. 
196 Acta van de classis Edam, 22.5.1595. 
197 Voorbeelden van vermaningen: acta van de classis Edam, 4.4.1633, 13.7.1637; voorbeelden van 
boetebepalingen: 6.10.1631, 3.8.1643, 28.9.1643. 
198 Acta van de classis Edam, 13.2.1595, 6.3.1595, 24.4.1595. 
199 Acta van de classis Edam, 12.5.1597. 
200 Acta van de classis Edam, 24.5.1599. 
201 Acta van de classis Edam, bijvoorbeeld 24.1.1600, 25.2.1602, 10.10.1605, 27.9.1611.  
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beroepingsprocedures assisteerden202 en lokale problemen probeerden op te lossen.203 In 
het begin lieten de gedeputeerden zich af en toe door enkele andere voorgangers 
assisteren, maar na 1602 komen we dit niet meer tegen in de acta.204 Wel werden dus 
regelmatig extra classisvergaderingen bijeengeroepen, ook in de wintermaanden, voor al 
die zaken die niet op een reguliere vergadering konden wachten. 
Zoals al even aangegeven groeide het college van gedeputeerden in omvang van vijf 
naar uiteindelijk acht leden. Ook in gewicht groeide het college gestaag tot aan het eind 
van de hier onderzochte periode.205 Vanaf 1613 werden de gedeputeerden voor het hele 
jaar benoemd206 en kwamen zij niet alleen ’s winters, maar incidenteel ook in de 
zomermaanden bijeen.207 Overigens kwam het ook in 1609 en 1610 al voor dat de 
gedeputeerden in de zomer vergaderden om zaken voor te bereiden of namens de classis 
af te ronden.208  
Vanaf 1607 werd het afleggen van de verantwoording over de classisrekeningen steeds 
vaker naar de vergadering der gedeputeerden verschoven, wanneer men daar in de 
gewone vergadering wegens tijdgebrek niet aan toekwam.209 Vanaf 1635 werd dit tot 
vast gebruik. In 1645 kreeg het college ook de bevoegdheid om in de wintermaanden, 
namens de classis het instrument van beroep te approberen, mits de betreffende persoon 
vooraf aan de classis bekend gemaakt was en de classicale goedkeuring kon 
wegdragen.210 
 
In overeenstemming met de definitie van J. Roelevink, kan gesteld worden dat de 
Edamse classis losjes was georganiseerd: de gedeputeerden, onder wie in ieder geval de 
predikanten van de Edam als hoofdstad van de classis, legden hun overleg niet altijd 
schriftelijk vast en voor onvoorziene zaken werden extraordinaire vergaderingen 
bijeengeroepen. In een strak georganiseerde classis werd de periode tussen twee gewone 
vergaderingen, inclusief de extra bijeenkomsten en de vergaderingen van de 
gedeputeerden, als een eenheid gezien en bleef dezelfde voorzitter in functie.211 Dit 
laatste was niet het geval in de classis Edam, waar men vanaf 1598 het voorzitterschap 
liet rouleren. Hierdoor maakte de preses van de laatste gewone vergadering van een 

                                                 
202 Acta van de classis Edam, bijvoorbeeld 20.1.1620: een afvaardiging uit Purmerend vraagt advies van 
de gedeputeerden over het beroep dat men wil uitbrengen op ds. Johannes Puppius van Oosthuizen/ 
Warder. De gedeputeerden durfden het niet aan om hierop te antwoorden, omdat Puppius nog maar kort 
aan Oosthuizen/ Warder verbonden is. Zij verwezen de zaak daarom naar de eerstvolgende gewone 
classisvergadering. Op diezelfde vergadering zegden de gedeputeerden wel steun toe aan de 
afgevaardigden uit Broek in Waterland, bij het beroep dat deze gemeente op de predikant van Waverveen 
wilde uitbrengen. 
203 Acta van de classis Edam, bijvoorbeeld 19.11.1611: gedeputeerden bijeen op verzoek van de 
kerkenraad van Kwadijk in verband met een opnieuw opgelaaide twist tussen ouderling Claes Pietersz en 
lidmaat Cornelis Jacobsz. Moijert. 
204 Acta van de classis Edam, 8.1.1601, 22.1.1601, 11.3.1602, 25.3.1602, 14.10.1602. 
205 Opvallend genoeg werd in 1658 besloten het college af te schaffen en een gewone classisvergadering 
in te gelasten op de eerste maandag van februari. Wie niet naar deze vergadering kon komen, werd niet 
beboet. Archief van de classis Edam, inv. nr. 15, 7.10.1658.  
206 Acta van de classis Edam, 30.9.1613. 
207 Acta van de classis Edam, bijvoorbeeld 15.7.1619, 31.7.1625. 
208 Acta van de classis Edam, 11.6.1609 en 7.7.1609 (beroepingsprocedure in Broek in Waterland); 
3.5.1610 (rapportage over diverse lokale conflicten); 25.5.1610 en 14, 15 en 16.6.1610 (Examens van 
twee proponenten. Definitieve approbatie in beide gevallen aan de classisvergadering overgelaten).  
209 Acta van de classis Edam, 1.10.1607 en bijv. 28.9.1609 en 4.10.1627. 
210 Acta van de classis Edam, 7.11.1644 (indiening van het voorstel), 24.4.1645 (voorstel bij meerderheid 
van stemmen aangenomen) 
211 Roelevink, Classicale Acta 1573-1620, II, p. IX. 
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jaar, lang niet altijd deel uit van het college van gedeputeerden. Dit gold overigens wel 
voor de scriba. Tot 1631 werd bijna steeds een van de Edamse predikanten benoemd tot 
secretaris en hij bleef dat ook in de vergaderingen van de gedeputeerden. Vanaf 1631 
werd dit automatisme doorbroken en tevens bepaald dat de scriba lid was van het 
college van gedeputeerden.212 
De classis Dordrecht wordt door Roelevink beschreven als voorbeeld van een strak 
georganiseerde classis. Vanaf 1584 werden hier met vaste regelmaat gedeputeerden 
gekozen, die doorgaans om de twee weken bijeenkwamen. In 1612 werd besloten dat dit 
college in de winter iedere maand en in de zomer elke 14 dagen zou vergaderen, twee 
jaar later terug gebracht tot één vergadering per maand. De gewone 
classisvergaderingen vonden tot 1614 vier maal per jaar plaats, daarna vastgesteld op 
drie per jaar. Het aantal extraordinaire vergaderingen kwam hier zelden boven de twee 
per jaar uit.213  
De ontwikkelingen in de classis Rotterdam en Schieland laten zich wel vergelijken met 
die in Edam. Aanvankelijk verliepen de vergaderingen hier nog wat ongestructureerd, 
maar gaandeweg ging men werken met een vaste agenda en vaste gebruiken rond de 
plaats van vergaderen en de keuze van de voorzitter en scriba. De gedeputeerden 
werden hier vanaf 1587 gekozen, maar kregen pas in 1602 opdracht tot het vastleggen 
van hun handelingen. Zij vergaderden eens per drie weken. Als frequentie voor de 
gewone vergaderingen werd vanaf 1588 vier maal per jaar aangehouden, in 1609 
herzien in vijf bijeenkomsten per jaar. Hoeveel extraordinaire vergaderingen daarnaast 
bijeengeroepen werden door de classisgedeputeerden, vermeldt J. Bouterse niet in zijn 
overzicht.214 
In de classis Delft en Delfland kende men geen vast gezelschap van gedeputeerden. Hier 
gaf men er de voorkeur aan alles zoveel mogelijk aan de vergadertafel te bespreken, ook 
als dit betekende dat er veelvuldig extraordinaire vergaderingen bijeengeroepen 
moesten worden. Door de kleine omvang van deze classis en het betrekkelijk geringe 
aantal kerken, was het ook relatief gemakkelijk om vaak in het centraal gelegen Delft 
bijeen te komen, zo stellen Abels en Wouters.215 In het verlengde hiervan concluderen 
zij dat het classicaal gezag steeds van tijdelijke aard was. In hun woorden: “Bij de 
classis berustte de cumulatieve macht van de individuele kerken, zolang zij aan de 
vergadertafel zaten. Ging de vergadering weer uiteen, dan kon de classis haar gezag niet 
meer effectief uitoefenen.”216 
Qua organisatiestructuur kunnen we de classis Edam, net als die van Rotterdam en 
Schieland, ergens tussen die van Delft en Delfland en die van Dordrecht plaatsen. 
Minder strak georganiseerd dan in Dordrecht, maar wel werkend met een college van 
gedeputeerden dat in de loop der jaren in gewicht toenam. Het classicaal gezag bleef zo 
ook tussen de gewone vergaderingen door in tact, zij het op een wat lager niveau, zodat 
de kerkenraden toch met enige regelmaat geraadpleegd werden via extraordinaire 
vergaderingen.  
 
 

                                                 
212 Acta van de classis Edam, 6.10.1631. 
213 Roelevink, Classicale Acta 1573-1620, II, pp. XXIII, XXVI-XXVII.  
214 Bouterse, Classicale Acta 1573-1620. III, p. XVI-XXI; zie ook: Ten Boom, ‘De eerste decennia van de 
classis Rotterdam/Schieland, pp. 26-29. 
215 Abels, Wouters, Classicale Acta 1573-1620, VII, p. XXXI; zie ook Abels, Wouters, Nieuw en 
Ongezien, dl 1, pp. 70-71. 
216 Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, p. 138. 
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3.4. Deelname aan de classisvergaderingen 
 
Nu duidelijk is welke afvaardigingen vanaf welk moment in de classisvergaderingen 
verwacht konden worden, kan in kaart worden gebracht hoe de participatiegraad vanuit 
de verschillende kerkenraden was. Welke predikanten kwamen, samen met hun 
ouderlingen trouw ter vergadering en wie schitterden door afwezigheid? Welke excuses 
voor absentie werden geaccepteerd en welke afgewezen? Zijn hierin verschuivingen in 
de tijd te ontdekken en hoe laten die zich verklaren? En wat betekende dit voor de 
verdeling van de classicale functies? Welke functies werden onderscheiden en hoe 
werden die taken verdeeld? Vragen die in deze paragraaf aan de orde komen. 
 

De aan- en afwezigen 

De opeenvolgende scribae waren niet erg trouw in het noteren van de afwezigen. Zo 
worden sommige broeders met name genoemd, waar men in andere gevallen volstond 
met algemene duidingen als vele predikanten217 , vele absenten218 of een klein aantal 
aanwezigen.219 Op onregelmatige momenten zijn oplevingen te zien in de notitie-ijver 
aangaande de namen van alle beboete personen.220 
Toch valt ten aanzien van de genoteerde namen wel enige orde te bespeuren, al gaat 
deze niet in alle gevallen op. De bezorgdheid en de vermanende vinger lijken zich, het 
zal niet verbazen, uit te strekken naar de jonge predikanten. Vooral zij werden 
aangespoord om de onderlinge proposities waar te nemen, omdat het juist voor hen 
leerzaam geacht werd deze aan te horen en zelf te houden.221 Deze lijn is tot zeker 1635 
zichtbaar, hoewel de interne proposities zoals gezegd na 1626 van de agenda 
verdwenen.  
Als wettige redenen voor absentie golden excuses aangaande het slechte weer222, ziekte 
van de echtgenote223 of het overlijden van een naast familielid.224 Een 'doodkranck' 
zoontje vormde in 1601 voor ds. Lieven Jansz de Raedt van Middelie geen reden om de 
hele vergadering weg te blijven, wel om met permissie iets eerder te mogen 
vertrekken.225 Ziekte van de predikant zelf werd alleen als zodanig erkend als hem dit 
ook het preken op zondag belette.226 
De afstand tot Edam gold in het algemeen niet als een geaccepteerd excuus, tenzij de 
betrokken predikant ook nog oud of zwak van lijf en leden was, zoals ds. Coop à Groen 
van Landsmeer227 en ds. Joris Strijdt van Ransdorp/ Holysloot en later van Durgerdam/ 
Schellingwoude.228  Beiden werden wel vermaand om zo veel mogelijk te komen èn om 
in ieder geval een ouderling te sturen.229 De ouderlingen van Durgerdam en 

                                                 
217 Acta van de classis Edam, 28.3.1595. 
218 Acta van de classis Edam, 17.10.1610, 19.7.1625, 6.6.1633. 
219 Acta van de classis Edam, 7.3.1594, 2.5.1619. 
220 Bijvoorbeeld in 1598, 1599, 1603, 1616, 1627, 1628, 1631 en 1635. 
221 Acta van de classis Edam, 22.5.1595. 
222 Acta van de classis Edam, 28.3.1593, 19.10.1598, 10.9.1635. 
223 Acta van de classis Edam, 19.11.1601, 20.5.1602. 
224 Acta van de classis Edam, 9.9.1602 (in verband met een overleden zuster); 27.5.1619 (in verband met 
een overleden schoonvader). 
225 Acta van de classis Edam, 26.3.1601. 
226 Acta van de classis Edam, 20.5.1613. 
227 Acta van de classis Edam, 27.7.1620 en vooral vanaf 23.5.1622. 
228 Acta van de classis Edam, 25.4.1618. 
229 Acta van de classis Edam, 7.4.1625, 5.5.1625. 
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Schellingwoude kregen derhalve nul op het rekest toen zij verzochten ontslagen te 
wezen van de plicht op de classis te verschijnen, met een verwijzing naar de lange 
reistijd, als wonende onder de 'klockslach' van Amsterdam.230  
Hoge ouderdom gold overigens ook als excuus voor predikanten die geen bijzonder 
grote afstanden hoefden te overbruggen om de vergaderingen bij te kunnen wonen, 
zoals Laurens Jansz van Monnickendam231, zijn opvolger Samuel Bartholdi, vanaf 
1631232 en ds. Christiaen Dircx Harlaeus van Etersheim/ Schardam vanaf 1641233 Als 
Bartholdi inderdaad 66 jaar oud geworden is, dan was hij 55 jaar op het moment dat hij 
dispensatie kreeg voor het bezoeken van de classicale vergaderingen. Een mogelijkheid 
waar hij overigens weinig gebruik van maakte. De 19 predikanten uit de regio waarvan 
zowel het geboortejaar als het sterftejaar bekend zijn, bereikten de gemiddelde leeftijd 
van 58 jaar.234 Een man van 55 mag dus tot de ouderen gerekend worden, van wie geen 
grote inspanningen meer verwacht werd. 
 
Hoewel de namen van de absenten niet consequent werden genoteerd, is het toch 
mogelijk om tot op zekere hoogte te achterhalen welke predikanten wel en welke niet 
frequent ter vergadering verschenen. Hiertoe is dankbaar gebruik gemaakt van het al 
genoemde feit dat de functie van voorzitter vanaf 1598 bij toerbeurt werd vervuld en 
van de afspraak dat bij absentie de eerst volgende de beurt waarnam. Dit principe gold 
zowel voor de gewone als voor de extraordinaire classisvergaderingen, maar uiteraard 
niet voor de bijeenkomsten van de gedeputeerden. Bovendien werd vanaf 1601 de 
functie van assessor ingevoerd en is in de acta te zien hoe vanaf 1608 de voorzitter van 
de ene vergadering tot assessor van de daaropvolgende werd gekozen. Een uitgangspunt 
dat in 1614 ook als zodanig werd vastgelegd.  
Gezien het aantal vergaderingen moet iedere predikant ongeveer eens per anderhalf jaar, 
oplopend tot eens in de tweeënhalf jaar aan het eind van de onderzochte periode, aan de 
beurt zijn geweest om het voorzitterschap te vervullen, met aansluitend het 
assessorschap in de volgende vergadering. Van alle predikanten is per jaar genoteerd of 
ze de betreffende functies hebben vervuld, aangevuld met gegevens over taken 
opgedragen tijdens een bepaalde vergadering, over een eventueel scribaat, over een 
verkiezing tot wintergedeputeerde, tot oecumenus (penningmeester), tot visitator, tot 
examinator of tot afgevaardigde naar de particuliere synode en met de incidentele 
notities omtrent absenties. Aldus ontstaat een vrij duidelijk beeld aangaande de mate 
waarin de diverse predikanten zich lieten zien op de classisvergaderingen. Zeker als we 
ervan uitgaan dat het gedurende twee jaar niet vervullen van een voorzitterschap en het 
niet vervullen van het assessorschap, aansluitend aan het voorzitterschap, duiden op 
absenties. 
 
Wat levert dit alles nu op, om te beginnen voor de periode tot aan de invoering van het 
roulerende voorzitterschap? Van de 12 en later 14 predikanten, die in de jaren 1592 tot 
1598 in functie waren binnen de classis Edam, vervulden de bejaarde predikanten 
Gerardus Larenius235 van Purmerend en Laurens Jansz236 van Monnickendam, met 

                                                 
230 Acta van de classis Edam, 6.10.1625. 
231 Acta van de classis Edam, 22.5.1595. 
232 Acta van de classis Edam, 28.4.1631. 
233 Acta van de classis Edam, 20.2.1641. 
234 Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
235 Over ds. Larenius wordt in 1596 genoteerd dat hij al 40 jaar predikant is, waarvan 15 jaar te 
Purmerend, maar dat hij niet gold als een ‘gansch afghesleten dienaer’. Hij vervulde in 1596 nog af en toe 
zijn dienst, als hij pijnvrij was en ook had hij ‘geen gebreck aen zijn memorie’. Acta van de classis Edam, 
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permissie geen rol van betekenis. Opvallend is dat de voorgangers van Purmerland/ 
Ilpendam, van Oosthuizen/ Warder en van de combinatie Ransdorp/ Holysloot/ 
Zunderdorp nauwelijks werden gekozen tot voorzitter en zich vooral onderscheidden 
wegens herhaalde absentie. Soortgelijke vermaningen werden ook, zij het iets minder 
vaak geuit aan het adres van de predikanten van Beets/ Oudendijk en van Broek in 
Waterland/ Zuiderwoude. Het waren de predikanten van Edam, vooral Wilhelmus 
Puppius, van Middelie/ Kwadijk en van Marken die de toon aangaven, vanaf 1594 
aangevuld met Herman Jansz van Etersheim/ Schardam en vanaf 1595 door de tweede 
predikant van Edam, Jan Jansz Bruno. Een actieve kern van vijf predikanten dus op de 
12 tot 14 dan in de classis werkzame voorgangers. 
 
In de jaren 1598 tot 1620 hebben we te maken met 15 predikantsplaatsen, waarna het 
aantal predikanten in de jaren ’20 toenam tot 21 en uiteindelijk tot 26 aan het eind van 
de jaren ‘40. De predikanten van de drie steden deden steeds wat van hen verwacht 
mocht worden: zij lieten zelden verstek gaan zolang hun leeftijd of gezondheid hen geen 
parten speelde.  
Het beeld voor de dorpen is minder eenduidig en hangt voor een deel samen met de 
predikanten ter plaatse. Zo waren de opvolgers van Herman Jansz van Etersheim/ 
Schardam (vanaf 1602) bepaald geen actieve classisleden en ook de eens zo trouwe 
predikant van Marken liet vanaf 1607, waarschijnlijk in verband met zijn leeftijd en 
gezondheid, gedurig verstek gaan tot aan zijn overlijden in 1618.  
De voorgangers van Middelie/ Kwadijk/ Hobrede bleven tot 1623, tot en met Martinus 
Johannesz Bruno, zoon van de Edamse predikant Jan Jansz Bruno zeer actief betrokken 
bij de classicale vergaderingen. Onder zijn opvolger Isaac Entens vond daarin een 
omslag plaats. Binnen twee jaar na zijn komst in 1626 werd Entens geconfronteerd met 
de al beschreven grote lokale problemen rond de afscheidingspogingen van Hobrede. 
Een affaire die tot 1632 duurde en veel van zijn energie gekost zal hebben. Pas vanaf 
ongeveer 1639, hij is dan 37 jaar oud, liet hij zich vaker in de vergaderingen zien. Waar 
zijn voorgangers steeds actief deelnamen in de classis en voor wie de combinatie een 
opstap vormde naar een grotere gemeente, gold voor Entens dat hij zich pas met het 
klimmen der jaren meer op de classis richtte. Entens is ook de eerste predikant van 
Middelie/ Kwadijk die pas na een ambtstermijn van 22 jaar een beroep naar elders 
ontving en aannam. De gewijzigde betrokkenheid van Middelie/ Kwadijk lijkt aldus met 
de kwaliteiten van Entens samen te hangen, die beperkter zullen zijn geweest dan die 
van zijn voorgangers. 
 
Waar de predikanten van Etersheim/ Schardam en Marken het vanaf het begin van de 
17e eeuw dus steeds meer lieten afweten, kwam Ewout Willemsz van Oosthuizen/ 
Warder in deze periode wel regelmatig ter vergadering, net als Joris Strijdt van de 
nieuwe combinatie Ransdorp/ Holysloot en Theodorus Houtman van Buiksloot/ Lands-
meer/ Watergang. De opeenvolgende predikanten van Zunderdorp/ Schellingwoude 
lieten zich daarentegen niet vaak zien, wat een woordenwisseling tussen ds. Paulus 
Mercator en de classis opleverde in 1601. Mercator werd in één van de vergaderingen 
vermaand wegens het zonder afscheid vertrekken uit de voorgaande bijeenkomst, 
waarop hij woedend uitviel omdat de vergadering verzuimd had een regel te stellen 
wanneer de vergadering scheiden zou en men hem bovendien de straffe Gods had 

                                                                                                                                               
7.10.1596. Desondanks ondersteunde de classis de pogingen van de kerkenraad om tweede predikant 
naast hem te mogen benoemen. Zie verder paragraaf 4.5. 
236 Laurens Jansz diende Monnickendam van 1576 tot aan zijn dood in het najaar van 1598.  
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aangezegd. Het kwam hem op een schuldbekentenis te staan, waarna het een half jaar 
later weer raak was. Zijn brief met onduidelijke excuses aangaande zijn absentie werd 
afgewezen en de classis stelde vast dat Mercator zich aan de classis ontrok, hoewel hij 
wel altijd veel te vertellen had buiten de classis om. Dat men het daarmee aan het rechte 
eind had bewijst het feit dat Mercator zich pas in 1603 weer liet zien in de vergade-
ring.237 Zijn opvolger Abraham Adriani deed het maar korte tijd beter. De predikanten 
van Beets/ Oudendijk, van Broek in Waterland en van Zuiderwoude waren evenmin 
trouwe classisbezoekers in het eerste decennium van de 17e eeuw. 
 
In de daaropvolgende jaren deden zich niet alleen in Middelie/ Kwadijk verschuivingen 
voor, maar ook in de inbreng vanuit andere dorpen in de Zeevang. Zo was vanaf ca. 
1616 een duidelijke rol weggelegd voor de predikant van Purmerland/ Ilpendam. 
Johannes Jacobi Gael diende deze combinatie vanaf 1604 tot aan 1637 om na de 
separatie predikant te blijven van Purmerland tot aan zijn dood in 1653. Een 
ambtstermijn van 49 jaar, de langste binnen de hier onderzochte periode. Vooral in de 
tweede helft van zijn carrière238, zien we hem niet alleen regelmatig als voorzitter 
aantreden, maar ook vaker normaal tot assessor gekozen worden en diverse malen tot 
scriba. Voorts werd hij zeer frequent tot wintergedeputeerde verkoren en zeven maal ter 
synode afgevaardigd. Een man met gezag dus, gebaseerd op een actieve deelname en 
een ruime ervaring. 
Toch zijn lange ambtstermijnen op zich geen garantie voor een actieve inbreng binnen 
de classis. Bijkomende factoren vormen de gezondheid van de predikanten, de reistijd 
tot Edam en de interesse van predikanten voor de bovenlokale kerkelijke verbanden. 
Dat dit laatste ook een rol gespeeld moet hebben, hoewel dat nergens met zoveel 
woorden wordt gezegd, blijkt uit het feit dat de ene predikant uit een bepaald dorp zich 
wel frequent liet zien, waar zijn opvolger of voorganger het voornamelijk liet afweten. 
Een voorbeeld hiervan vormt ds. Johannes ab Otten, van 1625 tot aan zijn dood in 1667 
verbonden aan de combinatie Beets/ Oudendijk. Voor hem betekende een bezoek aan 
Edam een reistijd van ten minste twee uur gaans239, maar desondanks was hij zeker in de 
tweede helft van zijn ambtsperiode een trouwe classisganger. Ab Otten werd in de jaren 
tussen 1637 en 1650 diverse malen tot scriba, tot wintergedeputeerde en tot 
afgevaardigde naar de synode verkoren. Net als Gael kwam ook ab Otten als proponent 
binnen in de classis en net als bij Gael werd zijn inbreng vooral met het klimmen der 
jaren meer gewaardeerd in wisselwerking met een groeiende betrokkenheid bij de 
classicale organisatie. Zijn voorgangers hebben dit stadium nooit bereikt, wat zich deels 
laat verklaren uit de problemen die zij hadden met de lokale kerkenraad. 
Opvallend is de terugvallende betrokkenheid bij de classicale organisatie van de 
voorgangers van Marken. Ds. Hendrik Fransz was zoals gezegd aanvankelijk zeer 
actief, maar moest het vanaf 1607 laten afweten door ziekte en ouderdom. Zijn 
opvolgers waren heel wat minder trouw, hoewel twee van hen lange tijd in Marken 
werkzaam waren. Dit illustreert de stelling dat de lengte van het ambtstermijn op zich 
geen garantie voor een groeiende inbreng vormt en dat de reistijd voor de ene predikant 
grotere bezwaren opleverde dan voor de andere. 
                                                 
237 Acta van de classis Edam, 2.7.1601, 19.11.1601, 28.7.1603. 
238 Dat wil zeggen vanaf 1616. Gael is dan 33 jaar oud. 
239 Reistijden op basis van gegevens van Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek. Dit zijn weliswaar 
geen 17e eeuwse gegevens, maar geven toch een indicatie van de afstanden tot Edam, vanuit de 
verschillende gemeenten binnen de regio. De reistijden zullen in de 17e eeuw eerder langer dan korter 
geweest zijn, door de slechtere wegen en de waarschijnlijk niet constante kwaliteit van de verschillende 
waterwegen. 



 

 hoofdstuk 3/ pag. 171 
  

 
Kijken we naar de andere dorpen en combinaties in de Zeevang, dan blijkt de inbreng 
zowel vanuit Oosthuizen als vanuit Broek in Waterland te variëren per predikant. Beide 
gemeenten kennen een vrij snelle wisseling van predikanten, van wie enkele na 
langdurige rellen vertrokken. Oosthuizen was net als Middelie/ Kwadijk een gemeente 
waar tal van proponenten hun loopbaan startten, maar er niet zijn gebleven. In het 
welvarende Broek werden in het algemeen ervaren predikanten beroepen, mogelijk 
mede ingegeven door de grote problemen rond de eerste ongedeelde predikant Petrus 
Aemilius (1601-1608).240 Zowel Oosthuizer, tot 1629 als Broeker predikanten werden 
geregeld verkoren tot wintergedeputeerden, waarbij enige samenhang is te zien tussen 
de frequentie van die verkiezing en de mate waarin de betrokkene ter vergadering 
verscheen. Voor Warder, Ilpendam en Beemster geldt dat de inbreng varieerde per 
predikant, deels in samenhang met lokale problemen (Warder) en langdurige 
gezondheidsproblemen (Ilpendam). De eerste predikant van Beemster (1622), de 
ervaren 30-jarige Henricus Huijsingius was tot aan zijn dood in 1639 een trouw en 
actief classislid, maar van zijn opvolger kan dit niet gezegd worden. Veldhuijsen 
verscheen in de jaren 1645-1649 maar zelden op de vergaderingen, mogelijk deels als 
gevolg van het feit dat hij in deze jaren verschillende problemen met zijn kerkenraad 
had. 
Zuiderwoude werd van 1604 tot 1651 door slechts twee predikanten bediend, te weten 
Bernardus Gartsz (vanaf 1604 tot aan zijn dood in 1628) en Tobias Herckenius (vanaf 
1628 tot aan zijn dood in 1651). Gartsz was voordien ondermeester op de Latijnse 
school te Delft en had het daar niet eenvoudig. Zo kwam hij in 1603 in aanvaring met 
de kerkenraad als gevolg van zijn torenhoge schulden die hem hadden doen vluchten 
voor zijn schuldeisers en hem zelfs bijna tot zelfmoord brachten. De zaak werd in 1604 
opgelost met genoegdoening aan zijn crediteuren en met een schuldbekentenis. Nog 
datzelfde jaar kwam hij opnieuw in de problemen omdat hij buiten zijn eigen classis 
om, een propositie had gehouden in Zuiderwoude, terwijl eerdere pogingen om tot het 
predikambt toegelaten te worden op niets waren uitgelopen. Ook nu moest Gartsz 
schuld belijden, om daarna zijn attestatie te ontvangen ten behoeve van Zuiderwoude.241  
Een moeilijke start dus, maar vanaf zijn komst in Zuiderwoude deed de vermoedelijk 
opgeluchte Gartsz er alles aan om de classis die hem binnenhaalde trouw te dienen. Dat 
toch niet alles ter plaatse gedurig koek en ei was, bleek in 1607, toen Gartsz zich tot de 
classis wendde met klachten rond de vertraagde betaling van zijn traktement242 en 
opnieuw in 1608 toen hij gaarne bereid was om een beroep naar St. Antoniepolder in de 
classis Dordrecht aan te nemen. Zijn argumenten: een ondeugdelijke woning, weinig 
'stichtinge', geen bekwame kerkregering door het ontbreken van een diaconie, 
problemen met het brengen van huisbezoeken omdat alles per schuit moest gebeuren en 
de wens van zijn vrouw om Zuiderwoude te verlaten teneinde dichter bij haar broer te 
kunnen wonen. Zuiderwoude noch de classis waren bereid Gartsz te laten gaan, vier jaar 
nadat men hem met zoveel moeite had binnengehaald.243 Verdere beroepen heeft hij niet 
meer ontvangen en de zaak deed geen afbreuk aan zijn inzet in classicaal verband. 

                                                 
240 Over deze en andere problemen rond predikanten: zie paragraaf 5.5. 
241 Acta van de classis Delft en Delfland, 10.6.1604, 26.8.1604, 4.10.1604, 11.11.1604; acta van de 
kerkenraad van Delft, 21.2.1603, 24.10.1603, 23.2.1604, met dank aan Paul Abels voor deze informatie; 
acta van de classis Edam, 29.9.1604, 11.10.1604, 1.11.1604, 22.11.1604; zie ook: Abels, Wouters, Nieuw en 
Ongezien, dl 2, pp. 353, 356-357. 
242 Acta van de classis Edam, 31.7.1607.  
243 Acta van de classis Edam, 7.7.1608, 28.7.1608. 
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Ook aan de komst van Tobias Herckenius gingen enige moeilijkheden vooraf. 
Herckenius was van 1619 tot 1622 predikant van de combinatie Zunderdorp/ 
Schellingwoude, maar werd daar ontslagen, na een nachtelijke vrijage met zijn 
dienstmaagd gecombineerd met klachten over verzaking van zijn plichten waardoor er 
'een walge der gemeynte over haer predicant' was ontstaan.244 Na een jaar van de dienst 
te zijn gesuspendeerd en na het wegnemen van de gegeven ergernis door met zijn 
dienstmeid te trouwen, werd hij in 1623 op besluit van de classis weer tot het Avond-
maal en de predikdienst toegelaten, hoewel de kerkenraad tegensputterde en hem zowel 
de toegang tot de tafel als een fatsoenlijke attestatie bleef ontzeggen.245  
Ergens tussen 1624 en 1628 werd Herckenius naar een gemeente in Oost-Friesland, in 
de coetus Emden beroepen246, waarna in 1628 Zuiderwoude het oog op hem liet vallen 
ondanks de classicale vraag of zijn komst wel 'met stichtinge' kon wezen. Kerkenraad 
en magistraat meenden van wel en zetten hun plannen door, hoewel de komst van een 
eigen predikant de financiële draagkracht van de gemeente ook nu eigenlijk te boven 
ging. Was Herckenius zo blij met het beroep dat hij zich met een gering traktement 
tevreden stelde?247 
Net als Gartsz heeft Herckenius Zuiderwoude en de classis trouw gediend, zonder 
verder een kans te krijgen om elders van start te gaan: hij ontving nimmer een beroep. 
Beiden zullen geen echte hoogvliegers geweest zijn, maar mannen die genoegen 
moesten nemen met een bescheiden carrière en een bescheiden gemeente. Waren de 
classisvergaderingen voor hen een welkome doorbreking van de gewone 
werkzaamheden? 
 
De laatste combinatie in de Zeevang betreft die van Etersheim/ Schardam. Zoals gezegd 
was Herman Jansz actief bij de classis betrokken, maar lieten zijn opvolgers het 
goeddeels afweten. De meeste van hen begonnen als proponent in Etersheim/ Schardam, 
om binnen drie tot negen jaar naar elders te vertrekken, maar anders dan bijvoorbeeld 
Oosthuizen of Middelie/ Kwadijk waren deze prille predikanten niet erg betrokken bij 
het wel en wee van de classicale organisatie. Zowel Isaac Gerritsz Larenius (1602-1605) 
als Victor van Trier (1605-1611) en Dominicus Winsemius (1611-1620) kwamen in 
aanvaring met hun kerkenraad, wat in het laatste geval zelfs tot ontslag leidde, mede 
omdat Winsemius dan al een paar jaar niet goed meer functioneerde, sinds hij 'van den 
Heeren met een swaer (..) accident' was bezocht. De kerkenraad verweet hem echter 
tevens nalatigheid. Beide partijen werden door tussenkomst van de classis met elkaar 
verzoend, waarna Winsemius op zijn verzoek uit het ambt werd ontheven.248 Van 
dergelijke predikanten kan ook nauwelijks een actieve inbreng in classicaal verband 
verwacht worden.  

                                                 
244 Acta van de classis Edam, 23.5.1622, 17.6.1622. 
245 Acta van de classis Edam, 27.2.1623, 24.4.1623, 25.5.1623, 12.6.1623, 31.7.1623, 31.7.1623, 
16.10.1623, 6.11.1623, 5.2.1624. Zunderdorp en Schellingwoude hadden vanaf december 1622 een nieuwe 
predikant in de persoon van ds. Adam Hartwegh. 
246 Op het moment dat Zuiderwoude Herckenius wilde beroepen, was hij predikant in Oost-Friesland. Bij 
zijn komst overlegde hij attestaties van de kerkenraad van Eilsum en de van de coetus van Emden. Acta 
van de classis Edam, 3.7.1628, 9.9.1628. Van Lieburg plaatst deze standplaats met een vraagteken en 
zonder jaartallen, vóór zijn komst naar Zunderdorp in 1619, maar het lijkt er dus op dat hij daar 
werkzaam was in de jaren tussen 1623 en 1628. Van Lieburg, Repertorium, dl 1. Bij Van Lieburg heet 
deze predikant Harkenius. Ik heb gekozen voor de spelling zoals die in de classicale acta gebruikt wordt. 
247 Acta van de classis Edam, 3.7.1628, 7.8.1628, 9.9.1628. 
248 Acta van de classis Edam, 30.3.1620, 27.4.1620, 30.4.1620. 
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Christiaen Dircksz Harlaeus diende de combinatie van 1621 tot aan zijn dood in 1651. 
Hij was wel regelmatig voorzitter, maar praktisch nooit assessor en vervulde ook geen 
andere taken binnen de classis. Het lijkt er op dat hij alleen verscheen als het zijn beurt 
was om voor te zitten, om dan weer voorlopig thuis te blijven, waar hem in 1640 
permissie toe werd verleend in verband met zijn leeftijd. De voorgangers van 
Etersheim/ Schardam hadden dus in het algemeen niet de energie om zich actief te 
roeren in classicaal verband, hoewel de afstand tot Edam geen echt bezwaar had hoeven 
opleveren.  
 
Het beeld voor de dorpen van de Zeevang is dus gevarieerd, wat niet gezegd kan 
worden voor de Waterlandse gemeenten. In het algemeen geldt voor deze dorpen dat de 
predikanten de classicale vergaderingen maar spaarzaam bezochten. Gunstige 
uitzonderingen op deze regel vormen de al genoemde eerste predikant van de nieuwe 
combinatie Landsmeer/ Buiksloot/ Watergang en de eerste predikant van Ransdorp/ 
Holysloot, tot zijn gezondheid hem parten ging spelen. De Waterlandse predikanten 
werden regelmatig, maar zonder veel succes vermaand om vaker te verschijnen.249 
Ziekte, lokale problemen en vooral de afstand tot Edam vormden voor velen 
onoverkomelijke bezwaren om zich op de vergaderingen te laten zien. Zo was ds. 
Lingius van Schellingwoude/ Durgerdam zo vaak ziek, dat men het in 1649 met zoveel 
woorden noteerde dat hij in een bepaalde vergadering wèl aanwezig was.250 
 
De zwakke inzet van deze en andere predikanten moedigde hun ouderlingen niet aan tot 
grote activiteit. Zo werden de ouderlingen van Landsmeer/ Buiksloot en Ransdorp/ 
Holysloot keer op keer gemaand toch vooral te verschijnen, ook wanneer hun predikant 
door ziekte verstek moest laten gaan. Van Holysloot werd in 1602 gemeld dat haar 
ouderlingen 'gemeynelijck' absent waren en bij verdere afwezigheid als 
ordeverstoorders behandeld zouden worden. Veel zou het niet helpen. Zo werd het in 
1642 zelfs gemeld dat er weer eens een ouderling uit Holysloot was verschenen.251 Een 
soortgelijke reeks vermaningen werd geuit aan het adres van met name Zunderdorp en 
van Durgerdam/ Schellingwoude. Ook tijdens vacatures bleven de ouderlingen eerder 
thuis dan dat zij met een dubbele delegatie ter vergadering verschenen.252 Zelfs in 
vergaderingen die speciaal in verband met een lokale kwestie waren uitgeschreven, kon 
het gebeuren dat de afvaardiging uit de gemeente die het betrof, verstek liet gaan.253 
Het bontste maakten overigens de broeders van Middelie/ Kwadijk het in 1635. Zij 
achtten de aanwezigheid van hun ouderling 'niet van noden' op de classisvergadering en 
stemden daarom in met de weigering van de kerkmeesters ter plaatse, de voorge-
schreven bijdrage per ouderling aan de classicale kas af te dragen. Van classiswege 
werd vooral tegen deze financiële gevolgtrekking geprotesteerd, 'ter fine geen quade 
consequentie gegeven worde'. Als de betrokkenen bleven weigeren zou men hen citeren 
om voor de vergadering 'suffisante redenen van weijgeringe deses' te geven.254 De zaak 

                                                 
249 Acta van de classis Edam, zie bijvoorbeeld 27.4.1598, 26.3.1601, 11.6.1606, 24.9.1618, 9.9.1628, 
13.7.1637. 
250 Acta van de classis Edam, 3.5.1649. 
251 Acta van de classis Edam, 7.8.1642 
252 Acta van de classis Edam, ?.9.1629. Hier is sprake van de afwezigheid van de ouderlingen uit het op 
dat moment vacante Zunderdorp. 
253 Acta van de classis Edam, zie bijvoorbeeld 31.8.1598 (Ransdorp/ Holysloot), 20.1.1603 (idem), 
11.1.1628 (Durgerdam/ Schellingwoude), 25.4.1650 (idem). 
254 Acta van de classis Edam, 1.10.1635. 
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moest uiteindelijk via de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier gespeeld 
worden om de gelden binnen te krijgen.255 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat het de predikanten waren die het voortouw 
namen aangaande het classisbezoek. Zodra de voorganger het af liet weten, gaf ook de 
ouderling niet thuis. Het is niet duidelijk of van elke gemeente één ouderling werd 
verwacht, of dat bij combinaties volstaan kon worden met één afgevaardigde namens de 
gehele combinatie. Het eerste lijkt de voorkeur gehad te hebben, maar in praktijk was 
men in veel gevallen al blij als er één ouderling namens de gecombineerde dorpen 
verscheen.256 Officieel hadden dus meer ouderlingen dan predikanten zitting in de 
gewone vergaderingen, maar deze laatsten waren in het algemeen dominanter aanwezig, 
mede omdat sommige kerkenraden niet bijzonder hechtten aan de aanwezigheid van 
hun ouderlingen in classicaal verband. Of deze kerkenraden lokaal gewoon hun eigen 
gang gingen of zich toch richtten naar de bovenlokale voorschriften, zal in het volgende 
hoofdstuk aan de orde komen.  
Tot besluit van dit gedeelte kan opgemerkt worden dat de classis er op haar beurt niet 
altijd op uit was om de ouderlingen overal bij te betrekken. Zo noteerde de scriba in 
1646 hoe ds. Roylandus van Purmerend rapport uitbracht aangaande de stand van zaken 
rond de Purmer, maar daarbij niet alles in een volle classisvergadering wilde openba-
ren.257 Ten aanzien van de niet altijd even overweldigende interesse van de kant van de 
ouderlingen voor classicale aangelegenheden, diende de classis de hand dus in ieder 
geval deels in eigen boezem te steken. 
 

Verdeling van functies 

In iedere classisvergadering functioneerde zoals gezegd een voorzitter, een scriba en 
vanaf 1601 een assessor. Vanaf 1600 kwamen daar de wintergedeputeerden bij en met 
ingang van 1610 werden steeds twee predikanten belast met de functie van oecumenus. 
De classis koos voorts examinatoren en gedurende enkele jaren visitatoren, terwijl ook 
ieder jaar een classisdelegatie naar de vergaderingen van de Noord-Hollandse synode 
werd afgevaardigd. Hoe werden al deze functies verdeeld? 
 
De voorzittershamer werd in de periode 1592-1598 vooral gehanteerd door de vijf 
predikanten die in deze jaren trouw de vergaderingen bezochten, waarbij Wilhelmius 
Puppius van Edam iets vaker aan bod kwam dan de anderen. Zij werden af en toe 
afgewisseld door de bejaarde Laurens Jansz van Monnickendam. Hoewel het 
voorzitterschap daarna rouleerde, kwamen vooral Puppius (1585-1618), als nestor van 
de classis en Samuel Bartholdi van Monnickendam (1599-1640) vaker aan de beurt dan 
de anderen.258  
De tweede predikant van Edam vervulde tot 1631 gedurig de taak van scriba. Van 1596 
tot 1605 was dat ds. Jan Jansz Bruno, na diens overlijden opgevolgd door Cornelis 
Petreius, die op zijn beurt in 1615 werd opgevolgd door Robertus Puppius, de zoon van 
Wilhelmus en vanaf 1619 door Caspar Staphorstius, die de pen tot 1631 vrijwel 

                                                 
255 Acta van de classis Edam, 26.11.635. 
256 Acta van de classis Edam, 27.4.1598, 6.10.1625, 1.5.1628. 
257 Acta van de classis Edam, 24.9.1646. 
258 W. Puppius zat in de jaren 1598-1618 gemiddeld eens per jaar de gewone classisvergaderingen voor, 
S. Bartholdi gemiddeld 1,3x per jaar. Als alle predikanten in deze jaren volgens schema de functie van 
voorzitter hadden vervuld, dan waren zij hooguit een maal in de anderhalf jaar aan de beurt geweest. 
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onafgebroken hanteerde. In de jaren vanaf 1631 werd de scriba per jaar gekozen en 
kwamen ook anderen in beeld voor deze functie. Zo was ds. Gael van Purmerland scriba 
in 1631, 1632, 1636 en 1641 en werd Johannes Jansz Bruno van Monnickendam in 
1633, 1639 en 1640 tot penvoerder gekozen. Staphorstius was in 1634, 1637, 1640, 
1642 en 1643 weer aan de beurt, afgewisseld en opgevolgd door negen anderen259 die 
allen gedurende één of twee jaren tot scriba werden verkoren. 
In de functie van oecumenus260, belast met het beheer van de classicale kas, werden 
vanaf 1610 steeds twee predikanten benoemd. Zij vervulden deze taak veelal tal van 
jaren achtereen en ook hier voerden de stedelijke predikanten de boventoon. Zo maakte 
altijd een van de Edamse predikanten deel uit van dit tweemanschap, geassisteerd door 
de tweede Monnickendamse predikant en incidenteel door een ander.261  
Verplaatsen we onze blik naar het college van wintergedeputeerden262, dan valt opnieuw 
het Edamse overwicht op. Zo maakten alle Edammers altijd deel uit van dit college. Van 
de Monnickendamse predikanten werd er bijna altijd één tot wintergedeputeerde 
gekozen, zeker vanaf de komst van de tweede predikant in 1621.263 De voorgangers van 
Purmerend daarentegen werden tot de komst van hun tweede predikant in 1630, slechts 
mondjesmaat tot wintergedeputeerde verkoren. In de jaren daarna was ook deze 
gemeente altijd vertegenwoordigd in dit college.264 Waar de Edamse predikanten het 
deputaatschap eenvoudig konden combineren met overige werkzaamheden, omdat alle 
vergaderingen in Edam plaatsvonden, gold dit niet voor de predikanten van Purmerend 
en Monnickendam, voordat men ook daar over twee voorgangers kon beschikken. In de 
eerste plaats omdat deze mannen wel reistijd kwijt waren en in de tweede plaats omdat 
zij het al druk genoeg hadden, gezien hun dringende verzoeken om een extra predikant 
ter plaatse. 
De voorgangers van het dicht bij Edam gelegen Middelie/ Kwadijk werden vanaf het 
begin in 1599 tot 1623 met grote regelmaat gekozen tot wintergedeputeerde, daarna nog 
maar incidenteel.265 Dit zal, zoals gezegd te maken hebben gehad met de kwaliteiten van 
de opeenvolgende predikanten van deze combinatie. Ook de inbreng vanuit Oosthuizen 
varieerde met de jaren. Zo werd Ewout Willemsz tussen 1599 en 1608 zes maal 
gekozen en daarna niet meer, hoewel hij tot aan zijn dood in 1616 deze gemeente zou 

                                                 
259 Te weten Henricus Coenradi van Purmerend in 1633, Henricus Huijsingius van Beemster in 1635, 
Johannes ab Otten van Beets/ Oudendijk in 1638 en 1648, Johannes Landman van Monnickendam in 
1645, Johannes Boucardus van Warder in 1646, Johannes Wassenarius van Buiksloot/ Nieuwendam in 
1647, Henricus Schalkenius van Edam in 1649 en Gerrit Jansz van Monnickendam in 1650. 
260 In de classicale acta wordt deze functionaris oecumenus genoemd, in de classicale ordre van 1624 
oeconomus (archief van de classis Edam, inv. nr. 190, art. 15). 
261 Bartholdi werd vanaf 1610 nooit met deze taak belast. In 1610 werd eenmalig Ewout Willemsz van 
Oosthuizen benoemd en in 1626 eenmalig Johannes Brouwer van Purmerend. Gael vervulde deze functie 
van 1642 tot en met 1647. In de jaren tot 1610 werd dit beheer van de classicale gelden steeds aan één 
predikant opgedragen, zonder dat uit de acta altijd helder wordt wie dat is. In ieder geval legden ook in 
deze jaren vooral een Edamse of de Monnickendamse predikant met enige regelmaat verantwoording af 
over het beheer van de classicale kas. Bartholdi heeft deze taak vóór 1610 wel vervuld. 
262 De namen van de gekozenen zijn bekend voor 47 van de 51 jaar tussen 1599-1650. Alleen voor de 
jaren 1602, 1608, 1615 en 1630 ontbreken deze gegevens. 
263 Gedurende zes jaar, verspreid over de periode 1599-1620 ontbrak er een Monnickendamse predikant 
in het college van wintergedeputeerden. In de jaren daarna ontbrak er slechts twee maal een predikant uit 
Monnickendam. In 1626 en 1627 maakten beide Monnickendamse voorgangers deel uit van dit college en 
vanaf 1643 wisselden beide predikanten elkaar steeds af. 
264 In de jaren 1599-1630 maakte gemiddeld eens per drie jaar de predikant van Purmerend deel uit van 
dit college. Vanaf 1630 werd bij toerbeurt steeds één van beide voorgangers uit deze gemeente gekozen.  
265 Entens diende de combinatie van 1626 tot 1648 en werd in de jaren 1633, 1640, 164 en 1647 tot 
gedeputeerde gekozen. 
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dienen. Zijn opvolgers werden alleen nog verkoren in 1622, 1623 en 1628. Dit zal 
enerzijds wellicht het gevolg geweest zijn van de snelle predikantswisselingen in deze 
gemeente in de jaren 1616-1631 en anderzijds samenhangen met de geringe kwaliteiten 
van ds. Lettingius. Hij diende Oosthuizen van 1631 tot 1643 en bezweek uiteindelijk 
aan de drank.266  
Vaste klanten onder de wintergedeputeerden vormden de opeenvolgende predikanten 
van Broek in Waterland, nadat ds. Aemilius van hier was vertrokken. Alle Broeker 
voorgangers maakten sinds 1611 één of meerdere malen deel uit van dit gezelschap, 
ongeacht de lengte van hun ambtstermijn ter plaatse. Broek kon zich financieel altijd 
een ervaren predikant veroorloven in deze periode en daarvan werd blijkbaar dankbaar 
gebruik gemaakt. Ook de predikanten van Zuiderwoude maakten met grote regelmaat 
deel uit van het college. Ds. Gartsz (1604-1628) werd vanaf 1606 negen maal gekozen, 
zijn opvolger Herckenius (1628-1651) zeven maal, verspreid over de jaren 1637-1650. 
Hun trouwe participatie in de classisvergaderingen vertaalde zich zo in een regelmatige 
uitverkiezing. Bijkomend argument ten gunste van zowel Broek als Zuiderwoude was 
de reistijd: beide dorpen lagen op ongeveer twee uur gaans van Edam. 
Ervaring en trouw leidden er ook toe dat ds. Gael van Purmerland/ Ilpendam (1605-
1653), tussen 1611 en 1641 15 maal werd gekozen tot gedeputeerde. Voor en na die tijd 
werd hij nog niet en niet meer ingeschakeld, wat ook gold voor zijn voorgangers. 
Vanuit Beets was het alleen de al genoemde ds. ab Otten (1622-1667) die in ieder geval 
in 1638, 1642, 1643 en 1648 en wellicht ook na 1650, werd gekozen tot gedeputeerde. 
Net als in het geval van Herckenius en Gael duurde het dus een paar jaar voordat ab 
Otten voor de eerste maal werd ingeschakeld als wintergedeputeerde, terwijl de Broeker 
predikanten en die van Middelie/ Kwadijk (tot 1623) vrijwel direct werden gekozen. Dit 
wijst erop dat de classis voor deze functie vooral hechtte aan de kwaliteiten van de 
predikanten in kwestie en bij minder getalenteerde broeders aan hun ervaring als 
predikant, meer nog dan aan hun kennis van zaken in classisverband.  
De overige dorpen in de Zeevang leverden hooguit incidenteel een wintergedeputeerde. 
Alleen ds. Boucardus van Warder (1634-1649) werd drie maal gekozen (in 1641, 1642 
en 1646), de andere voorgangers hooguit twee keer en doorgaans pas nadat zij minimaal 
vijf jaar werkzaam waren in hun gemeente, zeker wanneer ze daar als proponent waren 
beroepen. Vanuit de Waterlandse dorpen, allen gelegen op tweeëneenhalf tot 
drieëneenhalf uur gaans van Edam was de belangstelling voor de gewone 
classisvergaderingen niet groot en dit vertaalde zich in een zeer gering aantal 
verkiezingen tot wintergedeputeerde. Enerzijds dus vanwege de reistijd, anderzijds 
vanwege de betrokkenheid op de classis. Dat dit laatste ook een rol speelde zien we 
bijvoorbeeld bij Jacobus Johannesz Bruno van Ransdorp/ Holysloot (1625-1639). Deze 
telg uit het predikantengeslacht Bruno267 liet zich aan het eind van zijn loopbaan en 
leven regelmatig zien op de vergaderingen en werd in 1638 en in 1639 gekozen tot 
wintergedeputeerde.  
Samengevat kan gesteld worden dat het overwicht van de stedelijke predikanten in het 
college van gedeputeerden groot was. Tussen 1599-1625 kwamen steeds drie soms vier 
van de vijf leden uit de steden, tussen 1626 en 1644 kwamen vier van de zes leden uit 
de steden en vanaf 1644 vijf van de zeven leden. Edam leverde daarbij steeds evenveel 

                                                 
266 Zie paragraaf 5.5. 
267 Volgens Veeris was deze Jacobus Johannesz Bruno een zoon van Edamse ds. Jan Jansz Bruno 
(overleden in 1605); Veeris, Lyste van de Naemen, p. 25. Net als Martinus Bruno (predikant van 
Middelie/ Kwadijk van 1616-1623) en Johannes Bruno (predikant van Monnickendam van 1621-1642). 
Van Lieburg legt deze relatie tussen Jacobus en Jan Jansz niet. Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
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leden als Monnickendam en Purmerend samen en soms zelfs meer. In praktijk kan de 
Edamse invloed zelfs nog iets groter geweest zijn, omdat vanuit Edam een stempel 
gezet werd op de predikantsbenoemingen in Middelie/ Kwadijk en in Warder.  
Bij de keuze van de dorpspredikanten werd niet alleen gelet op de afstand tot de 
vergaderplaats, maar ook op de ervaring als predikant en op de inzet in classisverband. 
Kwaliteiten die de stadspredikanten ook kenmerkten. 
 
Andere functies in classisverband waren die van examinator, van visitator en van 
gedeputeerde naar de vergaderingen van de Noord-Hollandse synode. Op het belang van 
deze taken voor het functioneren van de classis zal in de navolgende hoofdstukken 
aandacht worden besteed, zodat hier alleen ingegaan wordt op het benoemingsbeleid 
voor deze functies, om te beginnen met die van de examinator.  
Wie namen de predikantsexamens af binnen de classis Edam? Vanaf 1609 werd de 
examinator steeds voor een jaar gekozen, onder verwijzing naar de voorbereidingen. In 
de jaren daarvoor koos men de examinator per examen en tot 1602 zelfs per examendag. 
Zo werd bijvoorbeeld Gerrit Pietersz, beroepen in Purmerland/ Ilpendam, in 1594 
achtereenvolgens ondervraagd door Wilhelmus Puppius van Edam, Laurens Jansz van 
Monnickendam en Jacob Hesselsz van Beets/ Oudendijk.268 Ook kwam het in deze jaren 
wel voor dat men het examineren opdroeg aan de wintergedeputeerden.269  
Als we de namen van de examinatoren overzien, dan valt wederom het overwicht van 
de stadspredikanten op, met daarbinnen opnieuw een overwicht voor de Edammers. In 
de periode 1592-1609 werd negen maal een Edammer gekozen, vijf maal een 
Monnickendammer en negen maal een van de dorpspredikanten. In de jaren met een 
vaste jaarlijkse examinator liet men 18 maal het oog vallen op een Edamse voorganger, 
drie maal op een Monnickendammer, tien maal op één van de Purmerendse 
voorgangers, terwijl negen maal een meerderheid koos voor een dorpspredikant. 
Ervaring was een belangrijke kwalificatie bij de keuze van de examinator. Alleen in de 
tijd waarin één examen door verschillende examinatoren werd afgenomen, betrok men 
af en toe een weinig ervaren predikant bij de examens, hoewel dit feitelijk tegen de 
bepalingen van de nationale synode van Middelburg inging270.  
In de jaren waarin men jaarlijks een vaste examinator verkoos, viel de keuze uitsluitend 
op ervaren en liefst stadspredikanten.271 De vijf dorpspredikanten die tussen 1609 en 
1650 de beurt viel, waren alle vijf ervaren voorgangers. Barnardus Gartsz van 
Zuiderwoude/ Uitdam was examinator in 1611, 1618, 1621 en 1625. Robertus Puppius 
van Middelie/ Kwadijk mocht in 1613, vijf jaar na zijn komst in deze, zijn eerste 
gemeente, de examens afnemen. Jacobus Cralingius stond weliswaar pas twee jaar in 
Oosthuizen/ Warder toen hij in 1618 eenmaal bij een examen betrokken werd, maar hij 
had daarvoor de dolerende gemeente van Alkmaar272 gediend en was dus geen groentje 
meer. Ook Hermannus van der Linden kon op ruime ervaring bogen bij de examens die 
hij in 1641 en 1642 afnam. Hij stond op dat moment vier jaar in Broek in Waterland en 

                                                 
268 Acta van de classis Edam, 7, 14 en 21.3.1594.  
269 Dit was in ieder geval zo in 1601 (acta van de classis Edam, 9.10.1601) en in 1605 (acta van de classis 
Edam, 10.10. 1605). 
270 Acta van de nationale synode Middelburg, 1581, part. kwestie 8: of men niet ‘een seker forme van 
Examen’ zou moeten vaststellen, omdat het niveau nu sterk kon verschillen. De synode achtte dit niet 
nodig, maar vermaande wel iedere classis om  het examen niet te licht op te vatten en derhalve ‘niemandt 
dan die ghenouch ervaeren syn daer toe verorderen sal.’ Zie verder paragraaf 5.2. 
271 niet voor alle jaren vanaf 1609 zijn de jaarlijks verkozen examinatoren bekend. Zo ontbreken de 
gegevens voor 1612, 1614-1617, 1619, 1622 en 1623.  
272 De Bestandstwisten komen uitgebreid aan de orde in paragraaf  6.3. 
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was daarvoor acht jaar verbonden aan Hypolytushoef.273 De laatste in deze rij is Isaac 
Entens. Hij werd in 1647 voor de eerste en laatste keer tot examinator verkozen, hoewel 
hij al vanaf 1626 in Middelie/ Kwadijk werkte. 
 
Niet alleen voor dorpspredikanten gold dat ervaring een pré was, ook de 
stadspredikanten werden doorgaans niet direct in hun eerste jaren binnen de classis 
Edam tot examinator verkoren. Blijkbaar wilde men eerst zeker weten wat voor vlees 
men in de kuip had. Opvallend vaak koos men dus voor een Edamse voorganger als 
examinator. In de jaren 1593, 1594, 1596, 1598,1602, 1604 en 1605 was dat Wilhelmus 
Puppius. Daarna werd hij niet meer ingeschakeld bij de examens hoewel hij Edam tot 
aan zijn dood in 1618 zou dienen. Zijn opvolger Jacobus de Roo werd tussen 1619 en 
1650 11 maal tot examinator gekozen, tussen 1629 en 1639 vijf maal afgewisseld door 
zijn collega Casper Staphorstius. Vanuit Purmerend bliezen de voorgangers na 1609 
ook hun partijtje mee, maar tussen 1592 en 1609 werd nimmer een Purmerendse 
predikant tot de taak van examinator geroepen. Dat verbaast vooral voor Carolus Petri, 
na een moeilijke start in 1602, toch een trouw en gewaardeerd lid van de 
classisvergadering, tot aan zijn dood in 1622.  
Ten slotte is het opvallend dat de Monnickendamse predikanten zelden optraden als 
examinator. Samuel Bartholdi komen we alleen in 1601 en 1602 tegen, Johannes Bruno 
alleen in 1628, 1631 en 1637, hoewel beiden Monnickendam lang dienden en bijzonder 
gewaardeerde leden van de classis waren. Daar kan het feit dat zij zo zelden examens 
afnamen dus niet mee verklaard worden. Ook andere trouwe classisleden als ds. Gael en 
ds. ab Otten waren nimmer examinator. Een deel van de verklaring zou kunnen zijn dat 
men de taken onderling zo verdeelde, dat de meest ervaren krachten op verschillende 
classicale terreinen ingezet werden. 
Zo woonde ds. Bartholdi tussen 1600 en 1640 25 synodale vergaderingen bij, van de 33 
die er in deze jaren werden gehouden. Hij deed dit deels als afgevaardigde vanuit de 
classis Edam en deels als synodegedeputeerde. Naar iedere vergadering van de Noord-
Hollandse synode werden twee predikanten en twee ouderlingen afgevaardigd en voor 
60vergaderingen, gehouden tussen 1583-1650 zijn de namen van die afgevaardigden 
bekend. In deze jaren maakte in 37 gevallen een Edamse predikant deel uit van de 
classicale delegatie, 27 maal een Monnickendammer en tien maal een predikant uit 
Purmerend.  
Slechts in zes verschillende jaren, te weten in 1588, 1590, 1591 en in 1644, 1646 en 
1647 ontbraken de stedelijke predikanten in de classicale afvaardiging. Daar staan 23 
jaren tegenover waarin de delegatie uitsluitend uit stedelijke predikanten bestond. Dit 
was met name het geval in de jaren na de synode van Dordrecht tot ca. 1637. In overige 
delegaties (52% van het totaal) werd een stadspredikant steeds vergezeld door een 
ambtsgenoot uit een van de plattelandsgemeenten. Vanuit vrijwel al die gemeenten 
maakte een van de predikanten wel eens deel uit van die delegatie, met uitzondering van 
die van Broek in Waterland, Zunderdorp, Schellingwoude en Durgerdam. Slechts een 
enkeling kwam vaker dan een enkele maal aan de beurt, te weten Hendrick Fransz van 
Marken (in 1590, 1592 en 1596), ds. Gael van Purmerland (zeven maal tussen 1623 en 
1647) en ds. ab Otten van Beets/ Oudendijk (in 1638, 1642, 1644 en 1648 en wellicht 
nog vaker na 1650). Werden ze daarom nooit met de taak van examinator belast? 
Overigens gold ook voor de meeste stadspredikanten dat zij maar een enkele maal 
namens de classis Edam werden afgevaardigd naar de Noord-Hollandse synode. Alleen 
de Edamse predikanten ds. Wilhelmus Puppius (acht maal), ds. Jacobus de Roo (13 
                                                 
273 Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 



 

 hoofdstuk 3/ pag. 179 
  

maal) en ds. Staphorstius (acht maal) reisden beduidend vaker af naar de synodale 
vergaderingen. Zij deelden deze eer dus met hun Monnickendamse collega Bartholdi en 
met diens voorganger Laurens Jansz (vijf maal gerekend vanaf 1584).274  
 
Anders dan de nationale synode van Den Haag in 1586 voorschreef275, had men in de 
classis Edam geen behoefte aan visitatoren om opzicht op de kerkelijke gemeenten te 
houden. Omdat de synode van Dordrecht in 1619 wederom aandrong op het aanstellen 
van opzichters, heeft men toch enkele jaren visitatoren benoemd en wel van 1622 tot en 
met 1626. Daarna verdween deze functionaris uit de acta. In 1623 viel de keuze op ds. 
Johannes Bruno van Monnickendam en op ds. Staphorstius van Edam, in de andere vier 
jaar werden ds. De Roo van Edam en ds. Gartsz van Zuiderwoude met deze taak 
belast.276 In het volgende hoofdstuk zal beschreven of en hoe de classis de vinger aan de 
pols hield op lokaal kerkelijk niveau. 
 
Alles overziende heeft de classis Edam het verdelen van de classicale taken in het 
algemeen niet gebruikt als instrument om de betrokkenheid van de verschillende 
predikanten bij de classicale aangelegenheden te vergroten. Alleen de functie van 
examinator is gedurende korte tijd ingezet als leerinstrument voor jonge, onervaren 
predikanten, terwijl dankzij het roulerende voorzitterschap wellicht meer voorgangers 
zich verplicht voelden te verschijnen, dan anders het geval geweest zou zijn. Voor het 
overige geldt dat bij het inzetten van dorpspredikanten vooral gelet werd op 
classisbezoek, reistijd en ervaring. Absenten werden weliswaar regelmatig vermaand, 
maar verder werd er niet echt met hen gerekend als het op het verdelen van taken 
aankwam.  
Omdat de stadspredikanten wel altijd acte de présence gaven op de vergaderingen én 
veelal op ruime ervaring als predikant konden bogen, werden vooral zij belast met de 
functie van scriba, oecumenus, wintergedeputeerde, examinator en visitator. Daarbij 
was het aandeel van de Edammers ongeveer even groot als dat van de predikanten uit 
Monnickendam en Purmerend samen. De aanwezigheid van drie ongeveer even grote 
stadjes binnen de classis Edam, zorgde er daarbij wel voor dat het Edamse overwicht 
minder groot was, dan in classes waarin één stad domineerde.277 De inbreng vanuit de 
dorpen varieerde veel sterker dan die vanuit de steden, maar de invloed van bepaalde 
dorpspredikanten mag beslist niet onderschat worden. 
In de classicale delegaties naar de synodevergaderingen, hielden de stads- en 
dorpspredikanten elkaar kwantitatief iets beter in evenwicht278. Dit kan te maken hebben 

                                                 
274 De ouderlingen kwamen in hoofdzaak vanuit de steden: 39% vanuit Edam, 23% vanuit 
Monnickendam, 23% vanuit Purmerend en 15% vanuit de dorpen. Zunderdorp en Broek in Waterland 
maakten een enkele maal wel via een ouderling deel uit van een classisdelegatie. Zie verder hoofdstuk 6 
over de samenstelling van de delegaties en de inbreng vanuit de classis Edam in de synodale 
vergaderingen. 
275 Zie paragraaf 2.3. 
276 Zie verder paragraaf 4.4.  
277 Bijvoorbeeld in de classis Haarlem, waar de Haarlemse kerkenraad en de predikanten hun kerk 
allereerst als stadskerk beschouwden. “Hun trots op haar autonomie bleek uit de houding van de 
Haarlemse kerk in de classis, waarin de stadskerk toonde zich boven de dorpskerken verheven te voelen.” 
Spaans, Haarlem na de Reformatie, p. 224. Iets soortgelijks constateren Abels en Wouters voor de positie 
van Delft in de classis Delft en Delfland. De gemeente Delft speelde als primus inter pares een grote rol 
binnen het classicale leven, maar handelde zeer autonoom waar het haar eigen zaken aanging, Nieuw en 
Ongezien, dl 1, pp. 137-140. Ook de stad Dordrecht handelde zo, binnen de naar haar genoemde classis. 
Tukker, De classis Dordrecht, pp. 62-63. 
278 Zie verder paragraaf 6.1. 
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met het feit dat het bijwonen van deze vaak meerdaagse vergaderingen voor iedereen 
een behoorlijke belasting gevormd zal hebben. Een last die evenredig werd verdeeld. 
Ten slotte kan opgemerkt worden dat men er vermoedelijk op lette niemand te 
overbelasten. Zo zagen we hoe Bartholdi vooral actief was op synodaal gebied en niet 
als examinator, wat in iets mindere mate ook gold voor de dorpspredikanten Gael en ab 
Otten.



 

 hoofdstuk 4/ pag. 181 
  

Hoofdstuk 4:  

De classis en de kerkelijke gemeenten: lokale 
autonomie versus classicaal opzicht 
 
 
Naar gereformeerd inzicht was de plaatselijke kerkelijke gemeente zelfstandig en was 
kerkordelijk vastgelegd dat ‘gheen Kercke over andere Kercken (..) eenighe 
heerschappie (sal) voeren’.1 Zo mocht men ‘in meerdere vergaderinghen (..) niet 
handelen dan tgene in minderen niet heeft connen afghehandelt werden’.2 Tegelijkertijd 
bepaalden de opeenvolgende nationale synoden dat de lokale gemeenten zich behoorden 
te conformeren aan het opzicht en de besluiten van de meerdere vergaderingen. Door 
deze combinatie van lokale zelfstandigheid en bovenlokaal toezicht werd de classis ten 
opzichte van de kerkenraden in feite in een soort spagaat gedwongen. 
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, behoorde de voorzitter op iedere 
classisvergadering te informeren of er in de gemeenten kerkenraadsvergaderingen 
werden gehouden, de tucht werd geoefend, naar de armen werd omgezien en voor het 
onderwijs zorg werd gedragen. Deze mogelijkheid om opzicht te houden werd door de 
nationale synode van Den Haag in 1586 aangevuld met het instrument van de visitatie.3 
Vanuit een eerste analyse van de acta werd echter vastgesteld dat het erop lijkt dat men 
zich in de classis Edam vooral bepaalde tot de behandeling van vragen die vanuit de 
kerkenraden werden voorgelegd en tot kwesties waarover gemeenteleden een appèl op 
de classis deden, omdat zij het niet eens waren met een besluit van hun kerkenraad. 
Bovendien werd binnen de classis het instrument van de visitatie nauwelijks gebruikt. 
Dit alles roept de vraag op hoe de classis Edam door de jaren heen gestalte gaf aan het 
opzicht over de lokale gemeenten en in hoeverre de kerkenraden de classis de ruimte 
gaven om die taak uit te voeren.  
 
 
 

4.1. Vragen vanuit de gemeenten 
 
De eerste ingang die de classis gebruikte om opzicht te houden, vormde de behandeling 
van de ingebrachte vragen. Wie richtten zich met vragen en met verzoeken om 
assistentie tot de classis? Het lijkt voor de hand liggend dat vooral kersverse 
predikanten in prille gemeenten zich met vragen rondom gemeenteopbouw en tucht tot 
de classis wendden. Maar deden zij dat ook?  
Gedurende de jaren 1592-1650 werden vanuit de verschillende gemeenten in het totaal 
264 vragen gesteld over tuchtoefening, doopbediening, huwelijkscases en overige 
kwesties, bijvoorbeeld rond armenzorg en kerkbouw. Niet meegerekend zijn hierbij de 

                                                 
1 In de woorden van de kerkorde van Middelburg, 1581, art. 68. 
2 Idem, art. 22. 
3 Acta van de nationale synode van Den Haag, art. 40: ‘Sal oock de Classis sulcx noot zijn sal, de vrijheyt 
hebben eenighe haerder Dienaeren van d’eene Classicale vergaderinghe tot de andere te authoriseren, om 
opsicht te nemen op de leere ende t’leven der Predicanten ende den standt der Kercken onder die selve 
Classe sorterende, ende daer van op de naeste vergaderinghe rapport te doen’. Zie ook Van den Broeke, 
Een geschiedenis van de classis, pp. 74-75. 
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vragen rond predikanten, predikantsweduwen, vacaturediensten, beroepingsprocedures 
en over het combineren of separeren van kerkelijke gemeenten. Dit laatste onderdeel is 
al het vorige hoofdstuk besproken, kwesties rond predikanten komen in het volgende 
hoofdstuk aan de orde. 
Deze 264 vragen zijn als volgt in een staatje onder te brengen: 
 
gestelde 
vragen 

totaal: Steden, 
Absoluut 

steden,  
relatief 

Dorpen, 
Absoluut 

dorpen, 
relatief 

totaal 264 103 39% 161 61% 
tucht 169 81 48% 88 52% 
doop 23 4 17,4% 19 82,6% 
huwelijk 27 9 33,3% 18 66,6% 
overig 45 9 20% 36 80% 

 
De steden stelden dus relatief veel vragen over de tuchtoefening en relatief weinig over 
de doopbediening. Aangaande de vragen rond het huwelijk houden dorpen en steden 
elkaar in evenwicht. De vragen uit de rubriek ‘overig’ waren hoofdzakelijk uit de 
dorpen afkomstig. 
Bij de kwantificering van tuchtgevallen zijn verschillende telwijzen mogelijk. Ik heb er 
voor gekozen de ingebrachte tuchtgevallen zijn zoveel mogelijk per zaak te tellen.4 Dat 
wil zeggen dat herhaalde vragen over een zelfde persoon als één geval geteld zijn, tenzij 
er duidelijk nieuwe ontwikkelingen gemeld werden, waarbij vooral gedacht moet 
worden aan een volgende stap in de tuchtprocedure. Hiervoor is gekozen omdat zo 
geanalyseerd kon worden hoe ver de verschillende gemeenten wensten te gaan bij de 
tuchtoefening.5 Ook als dezelfde persoon in verband met een nieuwe overtreding ter 
sprake werd gebracht of als niet exact te achterhalen was of het om dezelfde zondaar/ 
overtreding ging, werd de betrokkene opnieuw geteld. Anderzijds zijn verschillende 
personen die bij één geschil waren betrokken als één geval geteld.  

                                                 
4 Belangrijke aanzetten tot het kwantificeren en rubriceren van tuchtgegevens werden eind jaren ’70- 
begin ’80 gegeven door de Franse historici Vogler en Estèbe in hun studie: ‘La genese d’une société 
protestante’ en door de Duitse historicus Schilling in diverse artikelen zoals: ‘Reformierte Kirchenzucht 
als Sozialdisziplinierung?’. Anders dan Vogler en Estèbe verantwoordt Schilling zijn wijze van 
kwantificeren uitvoerig. Hij koos ervoor per kerkenraadsvergadering de zaken in agendapunten op te 
splitsen en deze vervolgens te turven om te kunnen berekenen hoeveel aandacht de kerkenraad aan de 
tuchtoefening besteedde en hoe vaak een bepaalde overtreding de agenda haalde. Deze telwijze kan een 
scheef beeld opleveren, doordat bijvoorbeeld stevige alcoholisten die keer op keer werden vermaand, vele 
malen geteld worden, ook als het maar om enkele personen gaat. Latere onderzoekers, als Spiertz (‘Die 
Ausübung der Zucht in der IJsselstadt Deventer’), Mentzer (‘Disciplina nervus ecclesiae’), Kloek (‘Het 
toezicht op de broeders en zusters der gemeente’) en Roodenburg (Onder censuur, met name pp. 142-144 
over de kwantitatieve bewerking) hebben dit probleem onderkend en registreren niet per vergadering, 
maar per persoon of per afgeronde tuchtzaak. Helaas verantwoorden zij niet allemaal even nauwkeurig 
hoe zij hun gegevens hebben verwerkt, wat onderlinge vergelijkingen moeilijk maakt, zoals Abels en 
Wouters terecht constateren in hun analyse van deze ontwikkelingen in het tuchtonderzoek. Zie: Abels, 
Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 2, pp. 15-24, 54-55. Zelf werken zij met ‘tuchtgevallen’ en definiëren 
precies wat zij onder één tuchtgeval verstaan, zie pp. 54-57, een definiëring waar ik dankbaar gebruik van 
heb gemaakt. Pollmann maakt een nuttige kritische kanttekening bij de statistische bewerking van 
tuchtgegevens uit met name de kerkenraadsacta, door te attenderen op het feit dat beslist niet zeker is of 
alles werd genoteerd. Pollmann, Een andere weg naar God, pp. 184, 300.  
5 Op dit laatste punt wijk ik voor deze analyse op classisniveau, af van de methodiek van Abels en 
Wouters. 
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Kwesties die zowel in de rubriek tuchtzaken als in andere rubrieken waren onder te 
brengen, zijn als tuchtkwesties genoteerd, om dubbeltellingen te voorkomen. Vragen 
rond het huwelijk betreffen met name algemene vragen rond verboden graden van 
huwelijk, rond de huwelijkssluiting, rond voorhuwelijkse seksualiteit en rond 
echtscheiding. Vragen aangaande de doop hangen vooral samen met de vraag hoe en 
aan wie de doop bediend mocht worden. 
 
Alvorens nader in te gaan op de verdeling van de vragen over de verschillende 
gemeenten en op de vraag hoe de classis zich opstelde inzake de tuchtoefening, de 
doopbediening en de vragen rond huwelijk en seksualiteit, wil ik eerst een blik werpen 
op de verdeling van de vragen over de jaren. De 264 vragen zijn gesteld in 58 
verschillende jaren. Dit komt neer op een gemiddelde van 4 à 5 vragen per jaar. In de 
jaren 1602, 1603, 1605, 1608, 1622, 1623, 1624 1625 en 1629 werden de meeste vragen 
gesteld: 88 van die 264, of te wel 33,3%. 1608 is de absolute topper met 18 vragen, het 
andere uiterste wordt gevormd door 1641. In dat jaar is geen enkele vraag genoteerd. 
 
Delen we de totale periode in, in jaren met een hoge en een lage 'vraagdichtheid', dan 
krijgen we het volgende staatje: 
 
periode: aantal vragen: aantal jaren: gemiddeld  

aantal vragen 
per jaar: 

1592-1601 38 10 3,8 
1602-1609 61 8 7,6 
1610-1620 40 11 3,6 
1621-1629 67 9 7,4 
1630-1639 35 10 3,5 
1640-1650 23 11 2,1 

 
Er werden dus relatief veel vragen gesteld in het eerste decennium van de 17e eeuw en 
in de eerste jaren na de Nationale Synode van Dordrecht. Vanaf de jaren ‘30 loopt het 
aantal vragen sterk terug. Nadere analyse van de vragen, de vragenstellers en het 
tijdsgewricht zal een verklaring voor deze verschuivingen moeten opleveren. 
 
 

Wie stelden vragen? 
Vanuit de drie steden werden in het totaal 103 vragen gesteld. De Edamse kerkenraad 
stelde 41 vragen, vooral in de jaren 1608-1626 en niet meer na 1635. 31 van deze 41 
vragen betreffen tuchtzaken, één gaat over de doopbediening, zeven over huwelijksza-
ken en twee over andere kwesties. De Monnickendammers wendden zich 30 maal met 
een vraag tot de classis: 26 maal over tuchtzaken, drie maal over de doop en een maal 
met een vraag uit de rubriek 'overige'. Tien van de 30 vragen werden gesteld in de jaren 
1643-1650, de overige 20 zijn vrij gelijkmatig over de voorgaande periode gespreid, 
over de jaren van Laurens Jansz (1576-1599) en vooral van Samuel Bartholdi (1599-
1640). De cijfers voor Purmerend zijn: 32 vragen, 24 over de tuchtoefening, twee over 
het huwelijk en zes overige. De Purmerenders stelden geen vragen vóór 1600 en na 
1640 (op één na). 16 van de 33 vragen werden gesteld in de jaren 1602-1622, door 
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Carolus Petri en nog eens negen in de jaren 1624-1629, door zijn opvolgers Johannes 
Brouwer en Georgius Rosaeus. 
 
De overige 161 vragen waren uit de dorpen afkomstig. Uit de combinatie Purmerland/ 
Ilpendam werden 13 vragen gesteld, waarvan 11 over tucht, vooral door ds. Gerard 
Pietersz en zijn opvolger ds. Gael. Gael diende hier van 1605 tot 1653, maar stelde zijn 
vragen voornamelijk in de jaren 1622-1625. Ook bij andere gemeenten zien we dat de 
vragen vooral op het conto van bepaalde predikanten geschreven moeten worden. 
Vanuit Beets/ Oudendijk werden 13 vragen gesteld, waarvan zeven over de tucht, vijf 
daarvan kwamen voor rekening van ds. Outger Heddesz. (1610-1619). Hij had het niet 
eenvoudig in deze gemeenten. Zocht hij classicale steun om sterker te staan tegenover 
zijn gemeenteleden? Zijn latere opvolger ab Otten (1625-1667) kwamen we al tegen als 
een trouwe bezoeker van classisvergaderingen. Toch stelde hij nauwelijks vragen. Van 
de negen vragen die vanuit Broek in Waterland gesteld werden, handelden er zes over 
tuchtzaken. Vier daarvan werden gesteld door ds. Rudolf Dongerlo, in de jaren 1623-
1625. 
Vanuit Etersheim/ Schardam participeerde alleen ds. Herman Jansz (1593-1602) actief 
in de classis en het is dan ook niet verbazingwekkend dat tien van de in het totaal 16 
vragen vanuit deze combinatie door hem werden gesteld. Zijn opvolger stelde nog een 
enkele vraag in de jaren 1603-1604, maar daarna bleef het stil. Een zelfde beeld levert 
Marken op. Vooral ds. Herman Fransz sprak op de classis een woordje mee en vier van 
de zes Markense vragen stammen uit zijn ambtsperiode. De predikanten van Middelie/ 
Kwadijk waren in het algemeen vrij trouwe classisgangers.6  De 17 vragen vanuit deze 
gemeenten, waaronder tien over de tuchtoefening zijn netjes verspreid over de 
verschillende voorgangers.  
Opvallend veel vragen waren afkomstig uit Landsmeer: 24 in het totaal, waarvan 13 uit 
de jaren 1603-1609, de jaren waarin deze gemeente geleid werd door zijn eerste 
predikant, de onervaren Theodorus Houtman, die het ter plaatse niet gemakkelijk had en 
zijn opvolger Gellius Bouma. Veel vragen ook, 17, uit de Beemster, grotendeels 
geconcentreerd in de jaren 1622-1628, de jaren waarin deze nieuwe gemeente werd 
opgebouwd door ds. Henricus Huijsingius. Nogal wat vragen ten slotte waren afkomstig 
uit de combinatie Ransdorp/ Holysloot: 14. Acht daarvan werden gesteld door de eerste 
predikant van deze combinatie, voormalig schoolmeester ds. Strijdt (1598-1619). De 
overige vragen waren afkomstig uit Zuiderwoude (8), Oosthuizen (7), Schellingwoude 
(6), Zunderdorp (5), Buiksloot/ Nieuwendam (3), Warder (3) Ilpendam (na 1637: 1) en 
Durgerdam (na 1649: 1). Dit betreft dus kleinere aantallen vragen, veelal verspreid over 
een groot aantal jaren, zonder een duidelijke samenhang met een bepaalde predikant of 
ontwikkelingsfase. 
Zoals te verwachten was, stelden vooral predikanten die regelmatig hun gezicht lieten 
zien op een classisvergadering de vragen, aangevuld met enkele voorgangers als Outger 
Heddesz en Theodorus Houtman die steun bij de classis zochten, toen ze op lokaal 
niveau problemen hadden. Dit zelfde gold voor Carolus Petri, in zijn eerste jaren te 
Purmerend.7 Toch komt het ook voor dat predikanten actief participeerden in classicaal 
verband zonder ooit een vraag te stellen namens hun gemeente. Voorbeelden hiervan 
zijn naast de al genoemde ds. Gael (na 1625) en ab Otten, ds. Willemsz van Oosthuizen, 
de opeenvolgende predikanten van Broek in Waterland en ds. Herkenius van Zuider-

                                                 
6 Ds. Isaac Entens kwam niet zo trouw naar de vergaderingen als zijn voorgangers, maar stelde wel 
diverse vragen, juist in de jaren dat hij minder frequent zijn gezicht liet zien op de classisbijeenkomsten. 
7 De aard van deze problemen komt in paragraaf 5.5 aan de orde. 
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woude. Er is dus maar een gedeeltelijk verband zichtbaar tussen de participatiegraad 
van de verschillende predikanten en het aantal door hen gestelde vragen. In slechts 
enkele gevallen is voorts een samenhang te constateren tussen de fase van 
gemeenteopbouw en de mate waarin de classis daarbij geraadpleegd werd via het stellen 
van vragen. Zo kon voor de Beemster en in iets mindere mate voor Etersheim/ 
Schardam geconstateerd worden dat de meeste vragen uit de vroegste jaren dateerden.  
 
 

Verschuivingen in de tijd 
De toename van het aantal vragen in de jaren 1602-1609 kan vooral op het conto van 
Purmerend, Landsmeer en Ransdorp/ Holysloot geschreven worden; gemeenten die 
voordien nauwelijks vragen stelden en na 1610 terugvielen. In de jaren ‘20 werden, 
waarschijnlijk als reactie op de Synode van Dordrecht, door veel gemeenten één of meer 
vragen over tucht gesteld. Ook politiek waren de jaren ‘20 enerverende jaren. In 1621 
werd de strijd tegen de Spanjaarden hervat na de afloop van het Twaalfjarig Bestand, 
terwijl de groeiende politiek-religieuze spanningen in het Duitse Rijk inmiddels hadden 
geleid tot het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog.8 Twee jaar later werd een 
arminiaans complot verijdeld om Maurits te laten vermoorden, wat de binnenlandse 
verhoudingen opnieuw op scherp zette.9 In april 1625 overleed Maurits en stond de 
Republiek er militair slecht voor, resulterend in de val van Breda een maand later. Pas 
vanaf 1626 zou het militaire tij keren in het voordeel van de Republiek, culminerend in 
de verovering van 's-Hertogenbosch op 14 september 1629.  
Op deze ommekeer ten goede was in 1625 nog geen zicht, zodat vanuit de classis 
Alkmaar de oproep klonk om in deze 'bedroefden tijden ende grimmigen toorn Godes' 
de kerkelijke discipline 'met meerder ernst (..) in het werck' te stellen. Een oproep die 
door de classis Edam van harte werd ondersteund met de woorden: 'Blijft den 
respectiven kerckenraden (..) bevolen met ernst hier op te letten'.10 Het lijkt niet te ver 
gezocht dat hierdoor de bereidheid om overtredingen aan de kaak te stellen vergroot 
was in deze jaren. Daarnaast stelde de nieuwe gemeente de Beemster veel vragen in dit 
decennium. 
Vanaf 1630 nam het aantal vragen steeds verder af, zowel vanuit de steden Edam en 
Purmerend als vanuit de verschillende dorpen, op een kleine opleving vanuit Landsmeer 
na. De prille predikant Jacobus du Bois moest al direct na zijn aantreden om 
classisassistentie vragen nadat oud-ouderling Dirck Pietersz Laen hem openlijk had 
beledigd, als zou hij niet de rechte leer prediken. Pogingen van de eigen kerkenraad om 
Laen tot inkeer en verzoening te brengen hadden niets opgeleverd.11 Ook nadien bleef 
Du Bois de classis regelmatig raadplegen, hoewel hij geen frequente bezoeker van 
classicale vergaderingen was. In de jaren ‘40 was het vooral Monnickendam dat de 
classis bleef bevragen over met name tuchtzaken. Het lijkt er op dat de tucht elders 
minder strikt werd gehanteerd in deze jaren12 en dat alle onduidelijkheden rond 

                                                 
8 Zie daarover en over de sleutelrol van de Nederlanden in het ontstaan van de Dertigjarige Oorlog, Israel, 
De Republiek 1477-1806, dl I, pp. 515-525. 
9 Zie bijvoorbeeld Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 359-371 en Van Deursen, Maurits van 
Nassau, pp. 285-287. 
10 Acta van de Noord-Hollandse Synode, 7.8.1625; acta van de classis Edam, 19.7.1625, 28.7.1625. 
11 Acta van de classis Edam, 28.6.1632. 
12 Dit komt overeen met het beeld dat bijv. Pollmann schetst voor Utrecht voor deze jaren. Pollmann, Een 
andere weg naar God, pp. 173-187. 
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huwelijk, doop en gemeenteopbouw waren opgelost. Of dit inderdaad zo is zal in de 
volgende paragrafen worden behandeld. 
 
 
 

4.2. ‘Of de kerckelicke Discipline gheoeffent wordt’ 
  
Vanuit elke gemeente is wel eens een vraag aan de classis voorgelegd, maar niet elke 
kerkenraad heeft de classis geraadpleegd over de tuchtoefening. Vooral gemeenten die 
zich maar zelden lieten zien, zoals Zunderdorp, Schellingwoude, Etersheim/ Schardam 
(vanaf 1602), Marken (vanaf ca.1607) Ransdorp/ Holysloot (vanaf ca.1610) en 
Buiksloot/ Nieuwendam (vanaf 1627) stelden niet of nauwelijks vragen rond de 
tuchtoefening. Dit zelfde geldt voor Oosthuizen en Warder, hoewel de verschillende 
predikanten van deze gemeenten (gecombineerd tot 1626) de classisvergaderingen 
frequenter bezochten dan hun collega's van de hiervoor genoemde dorpen. 
Dit zou betekenen dat in deze gemeenten de hogere trappen van de tucht nooit werden 
overwogen. Om iemand met naam en toenaam voor te mogen stellen als zondaar of 
zelfs af te snijden van de kerkelijke gemeente was namelijk classicale instemming 
vereist. Deze bepaling vinden we in de kerkorden zoals opgesteld in Middelburg en Den 
Haag.13 De provinciale synode van Dordrecht noteerde al in 1574 dat men eerst met de 
classis diende te overleggen alvorens de ban uit te spreken.14 Dit zelfde gold voor de 
wederopname van een boetvaardige geëxcommuniceerde. Op het platteland zal het 
zeker wel eens anders zijn toegegaan, getuige een vraag uit 1581 'dat gelet worde opte 
predicanten vanden dorpen, oft sy den gevallenen persoonen openbare reconciliatie 
sullen mogen voirschryven sonder advuys des Classis'. De Middelburgse synode 
antwoordde hierop met een stellig: 'Neen, overmidts de selve predicanten dicwils niet 
ghenouch ervaeren zijn in kerckelicke Discipline, noch oock voorsien en syn van eenen 
ervaren kerckenraedt.'15 
Het is mogelijk dat in de dorpen waarvan de predikant zich nimmer tot de classis 
wendde met vragen, de kerkenraad geheel zijn eigen gang ging en geen tucht wenste uit 
te oefenen, maar logischer lijkt het dat men inderdaad niet de behoefte gevoeld zal 
hebben de voortgaande trappen van de tucht toe te passen. De eerste trap van de tucht, 
het noemen van de overtreding, zonder de naam van de overtreder te openbaren kon 
men zonder classisadvies toepassen.  
Werkte de onderlinge vermaning afdoende in een kleine gemeenschap, waar iedereen 
elkaar kende? Was men in deze dorpen milder, als gevolg van een wat ruimere 
opvatting ten aanzien van de toelating tot het Avondmaal? Of probeerde men de proble-
men primair zelf op te lossen, eventueel met behulp van de plaatselijke overheid, omdat 
men liever geen beroep deed op bovenlokale organen?  
Incidentele gegevens duiden erop dat in deze dorpen wel tucht werd geoefend, maar dat 
deze inderdaad minder op de spits werd gedreven. Zo wendde een lidmaat uit Warder 
zich in 1623 tot de classis met klachten over zijn kerkenraad: men had zonder met hem 
te overleggen, zijn zaak openlijk aan de gemeente voorgesteld. Zijn naam was daarbij 
weliswaar niet genoemd, maar voor iedereen was duidelijk wie het betrof. De 

                                                 
13 Acta van de nationale Synode van Middelburg, 1581; art. 62, 63 en Part. Kwestie 39; acta van de 
nationale synode van Den Haag, 1586; art. 80. 
14 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, art. 73, 82. 
15 Acta van de nationale Synode van Middelbrug, 1581, Part. Kwestie 96, antwoord 70. 
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kerkenraad in kwestie verdedigde zijn handelswijze door te wijzen op de onrust in de 
gemeente. Velen hadden zich tegen het klagende lidmaat gekeerd en waren van plan 
geweest omwille van 's mans overtredingen van het Avondmaal en zelfs uit de 
kerkdienst weg te blijven. Classicale assistentie was nodig om alle partijen weer met 
elkaar te verzoenen.16 Voorstelling zonder naam was in een kleine gemeente als Warder 
dus een afdoende middel om iemand weer op het rechte spoor te brengen én om de 
gemeente ervan te overtuigen dat de kerkenraad de zuiverheid van de gemeente 
bewaakte. 
Een ander voorbeeld komt uit Ransdorp/ Holysloot. De kerkenraad van deze combinatie 
richtte zich in 1624 tot de classis met het verzoek om ontslagen te mogen wezen van 
zijn predikant Isaac Tyaeus. Naast vele andere klachten, klonk ook het verwijt dat 
Tyaeus geen discipline zou oefenen en het huisbezoek bij de lidmaten verwaarloosde. 
Als de nood werkelijk hoog was, wist men de classis dus wel te vinden, ook als men 
problemen verder liever in eigen kring afhandelde.17  
Twee laatste voorbeelden die tonen dat ook in dorpen, die hier nooit vragen over 
stelden, wel aan de tuchtoefening werd gehecht, komen uit Zunderdorp en Oosthuizen. 
In beide gevallen betreft het uitlopers van classicale tuchtkwesties tegen de predikant 
zelf, kwesties die in hoofdstuk 5 aan de orde zullen komen. In 1624 was de 
Zunderdorpse kerkenraad nog steeds niet bereid om de inmiddels zeer boetvaardige ex-
predikant Tobias Herckenius weer aan het Avondmaal toe te laten, hoewel deze door de 
classis weer in zijn dienst was hersteld en al ruim een jaar tevoren openlijk schuld had 
beleden.18 Ook in Zunderdorp werd door kerkenraad en gemeente dus gehecht aan een 
zuivere Avondmaalsgemeente, al kunnen vraagtekens gezet worden bij de bereidheid 
om boetvaardigen weer op te nemen. Blijkbaar was de lokale rust hier, net als in Rans-
dorp/ Holysloot, belangrijker dan het zielenheil van de in onmin geraakte predikant.  
In Oosthuizen was men twintig jaar later iets vergevingsgezinder, maar ook daar moest 
de classis veel werk verzetten om de weg naar de Avondmaalstafel weer vrij te maken 
voor een afgezette predikant.19  
 
 

Excommunicatie 
Vanuit andere gemeenten werden wel tuchtzaken aan de classis voorgelegd en nam de 
vraag om de uiterste trap van de censuur pas na 1633 af. Uiteindelijk werden 26 
personen getroffen door de ban of in ieder geval door de dreiging daarmee.20 De helft 
van deze zondaren kwam uit Monnickendam, zes uit Edam, twee uit Purmerend, één uit 

                                                 
16 Acta van de classis Edam, 3.7.1623, 3.7.1623. 
17 Acta van de classis Edam, 15.4.1624, 3.6.1624.  
18 Acta van de classis Edam, 27.2.1623, 24.4.1623 Vanuit Zunderdorp werden overigens ook in een eerder 
stadium al eens vragen gesteld over synodale bepalingen rond de toelating van bepaalde personen tot de 
Avondmaalstafel. Uit deze vragen blijkt dat Zunderdorpse lidmaten er in 1605 niet voor terugschrokken om 
zichzelf van het Avondmaal te houden, toen de kerkenraad een in hun ogen onterechte classisbeslissing 
overnam. Acta van de classis Edam, 8.8.1605; e.e.a. als uitvloeisel van problemen in het buurdorp Broek in 
Waterland. 
19 Acta van de classis Edam, 30.11.1643, 29.2.1644,  4.4.1644,  2.5.1644, 11.7.1644.  
20 De tuchtgevallen worden vanuit de classicale acta besproken en waar mogelijk en nodig aangevuld met 
gegevens uit de lokale kerkenraadsacta. Dit is alleen mogelijk voor de tuchtgevallen die vanuit de steden 
werden voorgelegd aan de classis. Vanuit de dorpen in de classis Edam zijn geen kerkenraadsacta 
overgeleverd voor de hier onderzochte periode, behalve voor Broek in Waterland (vanaf 1622, deels zeer 
beknopt. Tuchtzaken die vanuit Broek aan de classis werden voorgelegd, zijn op één na niet terug te 
vinden in de lokale kerkenraadsacta. Archief hervormde gemeente Broek in Waterland, inv. nr. KR 10). 
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Etersheim/ Schardam, één uit Landsmeer, één uit Kwadijk, één uit Purmerland en de 
laatste uit de Beemster. In 13 van de 26 gevallen ging het om kwesties rond de leer21. 
Het eerste ons bekende geval betrof een lidmaat uit Monnickendam voor wie in 1593 de 
ban dreigde. Hij hield vast aan zijn voornemen te huwen met de zuster van zijn 
overleden echtgenote, hoewel dit gold als een vorm van bloedschande.22 Een zuster uit 
dezelfde gemeente mocht in 1595 worden geëxcommuniceerd omdat zij uiteindelijk 
toch naar de doopsgezinden overging, ondanks jarenlange vruchteloze vermaningen.23 
Vijf jaar later werden opnieuw twee Monnickendammers afgesneden. Roel Gerritsz 
toonde zich zeer hardnekkig in zijn afwijkende visie op de gereformeerde leer en Jan 
Pietersz Glas verscheen nimmer in de kerk. Opstellingen die beide mannen uiteindelijk 
het lidmaatschap kostten.24 In 1616 vroeg en kreeg de Monnickendammer kerkenraad 
wederom permissie om de ban te mogen uitspreken over een zeer 'godloos' levende 
broeder van de gemeente.25 In 1637 en 1643 werden nog eens twee Monnickendammers 
met excommunicatie bedreigd, nu als gevolg van voortdurende dronkenschappen.26 En 
ook in 1648 werd toestemming gevraagd om tot de uiterste trap van de tucht over te 
gaan.27 Uiteindelijk wenste de kerkenraad in dit geval niet verder te gaan dan het met 
naam en toenaam voorstellen van de immer dronken Jacob Cornelisz Laen en Hendrick 
Gerritsz. Uit diezelfde kerkenraadsacta valt op te maken dat in 1608, 1612 en 1617 nog 
drie mannen zijn geëxcommuniceerd als gevolg van hun aanhoudende dronkenschappen 
en huwelijksproblemen.28 Een zelfde lot trof Geertje Arentbroers in 162829 en Maritgen 
de vrouw van kapitein Arent in 1653. Beiden kozen, in het voetspoor van hun 
hardhandige echtgenoten voor de katholieke leer. In 1651 stierf Metgen in het Oude 
Mannenhuis vlak voordat zij door de ban getroffen werd. Zij had zich al laten herdopen 
bij de doopsgezinden.30 Ten slotte weten we uit de kerkenraadsacta dat Jan de Backer 
wel met de ban werd bedreigd, maar niet daadwerkelijk is afgesneden. Hij bespotte kerk 
en kerkenraad aanhoudend tussen 1609 en 1615, zodat de kerkenraad al in 1612 

                                                 
21 Kwesties rond de leer kunnen gaan om geloofsafval naar andere stromingen, om langdurige absentie uit 
de kerkdiensten of om spotten met de gereformeerde leer.  
22 Acta van de classis Edam, 26.4.1593. 
23 Acta van de classis Edam, 7.10.1595. 
24 Acta van de classis Edam, 22.3.1601; beide gevallen komen in paragraaf 4.5 uitgebreider aan de orde. 
25 Acta van de classis Edam, 26.9.1616. 
26 Acta van de classis Edam, 18.5.1637; 26.5.1643. 
27 Acta van de classis Edam, 20.4.1648. 
28 In deze gevallen was overleg gepleegd met de classis over het voorstellen met naam en gaf de 
vergadering direct toestemming om zo nodig ook tot de uiterste trap over te gaan. Acta van de classis 
Edam, 31.10.1606, 28.7.1608, 30.5.1611. Alleen over Jacob Claesz Keijsser zijn geen vragen in de 
classicale acta te vinden, hoewel hij in 1617 werd geëxcommuniceerd. Kerkenraadsnotulen 
Monnickendam, 28.5.1617. 
29 Acta van de classis Edam, 1.5.1628, kerkenraadsnotulen Monnickendam, 26.11.1628. In 1617 had een 
ander vrouwelijk lidmaat dit lot weten te ontlopen door uit Monnickendam te vertrekken. Zij koos voor 
een overgang naar de doopsgezinden. Acta van de classis Edam, 26.9.1616, kerkenraadsnotulen 
Monnickendam, 4.5.1617. 
30 Acta van de classis Edam, 12.4.1649, 8.8.1650. De classis was in beide gevallen voorzichtiger dan de 
kerkenraad en raadde in 1650 aan beide vrouwen nog eens extra met verzwegen naam voor te stellen, 
alvorens verdere stappen te ondernemen. De kerkenraad achtte dit overbodig, omdat voorstelling zonder 
naam kerkordelijk maar eenmaal nodig was, voor men bij hardnekkige zondaren over kon gaan tot het 
noemen van de naam. Dit standpunt werd op de eerstvolgende classisvergadering voorgelegd en 
overgenomen. Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 15.8.1650, 21.8.1650, 6.11.1650. Excommunicatie 
van Maritge Arents: kerkenraadsnotulen Monnickendam, 12.11.1653. Deze vrouw werd drie jaar later 
van de ban ontslagen en weer als lidmaat aangenomen: 29.11.1656. Over de dood van Metgen in het 
Oude Mannenhuis: kerkenraadsnotulen Monnickendam 5.11.1651. 
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toestemming kreeg om hem de ban aan te zeggen. Toch is het nooit zover gekomen uit 
vrees voor onrust in de gemeente.31  
 
Vanuit Edam werden zes zondaren aan de classis voorgedragen ter afsnijding. In 1608 
vroeg de Edamse kerkenraad advies over een zuster die zich opnieuw tot overspel had 
laten verleiden. De voorstellingen eerst zonder en later met naam hadden haar niet tot 
inkeer weten te brengen, zodat de kerkenraad toestemming vroeg en kreeg om met haar 
verder te procederen. 32 Drie van de vier daarop volgende gevallen betreffen problemen 
rond de leer: een ‘mennist’ geworden broeder, een papist geworden zuster en een zuster 
die al zeven jaar niet ter kerke ging. Het vierde geval betreft een geheel 'desoluijt' 
levende broeder. Al deze zaken speelden in de spannende laatste jaren van de 
Bestandstwisten, 1617-1618. Blijkbaar voelde men juist toen de behoefte de touwtjes 
strakker aan te halen. Het laatste Edamse geval dateert uit 1621 en betreft een notoire 
dronkaard, die ondanks alle vermaan en beloftes tot beterschap niet van de fles af kon 
blijven. Ook hem mocht de excommunicatie worden aangezegd.33 
De twee verzoeken om excommunicatie die de classis vanuit Purmerend bereikten, 
betreffen afvallige vrouwen. In 1613 vroeg de kerkenraad wat te doen met een lidmaat 
dat zich bij de mennonieten had laten wederdopen, hoewel men haar vaak vermaand had 
om bij de eigen kerk te blijven. De vrouw was al zonder naam aan de gemeente 
voorgesteld en werd nu op advies van de classis met naam als onboetvaardige zondaar 
voorgesteld. De maatregel sorteerde geen effect: vijf maanden later werd zij op last van 
de classis met de ban bedreigd om in 1614 definitief afgesneden te worden.34 Twintig 
jaar later was het de beurt aan Maritgen Aryaens om geëxcommuniceerd te worden. De 
kerkenraad had veel geduld met haar gehad, maar werd daar niet voor beloond. 
Maritgen was na haar huwelijk met een katholiek in 1625, door haar man gedwongen 
tot het pausdom overgegaan. Aanvankelijk was er enige hoop dat zij de ware leer trouw 
zou blijven, hoewel haar zeer gewelddadige echtgenoot haar daar weinig ruimte voor 
liet, maar uiteindelijk koos ze toch voor de huiselijke vrede en de katholieke mis 
aangezien ze 'daer se nu was oock geen quaet hoort'.35 De kerkenraad werd in 1633 door 
de classis geautoriseerd om met de voorgestelde excommunicatie door te gaan, hetgeen 
in 1634 geschiedde.36 
 
Bij de andere gemeenten valt het excommunicatieverzoek veelal samen met een periode 
waarin de classis intensiever werd geraadpleegd en de tucht door de betreffende 
predikanten zonder twijfel zorgvuldig werd uitgeoefend, als onderdeel van hun visie op 
kerk-zijn. In Etersheim/ Schardam wilde predikant Herman Jansz al in 1596 verder 
procederen tegen een ongehoorzaam en ongeregeld levend lidmaat, maar zijn 
kerkenraad volgde hem hier in maar ten dele. Zes jaar later blijkt dat de kerkenraad de 

                                                 
31 Jan de Backer was in een langdurige en bittere rechtzaak verwikkeld tegen ouderling Jan Claesz. In het 
verlengde daarvan achtte hij de kerkenraad ongeschikt om over hem te oordelen. Doordat diverse 
gemeenteleden zijn kant kozen, werd het steeds lastiger voor de kerkenraad om daadkrachtig tegen hem 
op te treden. In de woorden van de acta (22.7.1612): ‘om redenen wille nog aenzien om meerder 
zwaricheijt te voorkomen’. Dit standpunt werd daarna niet meer verlaten. Kerkenraadsnotulen 
Monnickendam 13.7.1608 t/m 20.8.1615. Mogelijk speelden de Bestandstwisten hierbij een rol, hoewel 
dit niet uit de acta valt op te maken. 
32 Acta van de classis Edam, 28.1.1608, 28.7.1608. 
33 Acta van de classis Edam, 19.4.1621. 
34 Acta van de classis Edam, 15.4.1613, 30.9.1613, 7.4.1614. 
35 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 21.12.1625, 26.12.1625, 26.7.1630. 
36 Acta van de classis Edam, 6.7.1626, 31.5.1627, 3.10.1633; kerkenraadsnotulen Purmerend, 28.2.1634 
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betreffende broeder destijds toch had willen excommuniceren, maar dit toen naliet uit 
vrees voor zijn boosheid. De man bleef echter spotten met de gereformeerde leer, zodat 
Herman Jansz de zaak in 1602 nogmaals aan de classis voorlegde, nu wel met steun van 
zijn kerkenraad.37  
Waarom durfde men in 1602 wel tot maatregelen over te gaan, terwijl men in 1596 nog 
te bevreesd was voor zijn scherpe tong en voor de negatieve effecten van zijn in de 
herberg uitgestrooide lasterpraatjes? De gereformeerde kerk van Etersheim/ Schardam 
beschikte vanaf 1587 af en toe over een eigen predikant, maar Herman Jansz was de 
eerste predikant, van wie wij weten dat hij de combinatie gedurende een aantal jaren 
heeft gediend. Te verwachten is daarom dat pas vanaf zijn komst in 1593 de opbouw 
van de lokale kerkelijke gemeenschap echt ter hand genomen is. Waarschijnlijk stond 
de kerkenraad in 1596 nog niet zo sterk in de schoenen dat men al een excommunicatie 
aandurfde. Overigens drong de classis toen ook niet aan: geen ingrijpende maatregelen 
tegen de wil van de kerkenraad. Wel werd overwogen om de kwestie als vraag aan de 
particuliere synode voor te leggen. In de synodale acta is hier echter niets van terug te 
vinden. 
Vanuit Landsmeer vroeg de kerkenraad bij monde van zijn predikant in 1608 en 
opnieuw in 1615 toestemming om tot afsnijding over te gaan van een broeder die zich 
keer op keer 'groffelick' verliep en door zijn ergerlijke en onstichtelijke gedrag veel 
aanstoot veroorzaakte. De classis attendeerde er bij het eerste verzoek op dat de 
kerkenraad inderdaad advies van de classis diende te vragen. Bij het tweede verzoek in 
deze zelfde zaak, werd de kwestie in de discretie van de kerkenraad aanbevolen. Men 
mocht tot afsnijding over gaan, maar het is niet duidelijk of de kerkenraad dit ook 
daadwerkelijk gedaan heeft.38  
In Kwadijk had men vanaf 1611 veel te stellen met ouderling Claes Pietersz en lidmaat 
Cornelis Jacobsz Moyerts. Hun langdurig conflict dreigde de gemeente te verscheuren. 
De kerkenraad riep classicale assistentie in, wat resulteerde in een tijdelijke verzoening 
tussen beide mannen. Twee jaar later bleek Cornelis Moyerts zich echter nog steeds 
'dwars' op te stellen, ondanks alle vermaan. De kerkenraad werd door de classis 
geautoriseerd om de tuchtprocedure met hem voort te zetten, zonodig tot de 'uitersten 
trap des bans'. Of het echt zover gekomen is, melden de notulen niet.39  
De laatste twee gevallen in deze rij stammen uit Purmerland en de Beemster. In 1625 
vroeg Purmerland advies hoe verder te handelen met een vrouw die volhardde in 
overspeligheid en in de Beemster zag men zich twee jaar later geconfronteerd met een 
broeder die zich keer op keer bij de papisten liet vinden en bovendien spotte met iedere 
vermaning. Ook in deze gevallen stemde de classis in met een voortgaande 
tuchtprocedure, zonodig uitlopend in afsnijding.40 
 
Zowel de kwesties rond de leer als die rond de levensstijl zijn in het algemeen dus 
gelijkelijk over de verschillende gemeenten gespreid. Op vier gevallen na dateren alle 
excommunicatieverzoeken uit de jaren tot 1634. Daarna werden alleen nog dronkaards 
en afvalligen uit Monnickendam met de ban bedreigd. In de andere gevallen waarin 
classicaal advies werd gevraagd, ging men niet verder meer dan de tweede trap: 
voorstellen met naam. Dit betreft een tiental kwesties, waarvan er opnieuw vier uit 

                                                 
37 Acta van de classis Edam, 13.5.1596, 10.6.1596, 22.4.1602. 
38 Acta van de classis Edam, 28.1.1608, 15.6.1615. 
39 Acta van de classis Edam, 30.5.1611, 25.7.1611, 5.9.1611, 26.9.1611, 19.12.1611, 20.5.1613, 
30.9.1613. 
40 Acta van de classis Edam, 19.7.1625, 12.4.1627, 3.5.1627, 3.7.1628. 
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Monnickendam afkomstig waren.41 Het lijkt er dus op dat men in Monnickendam veel 
langer vasthield aan een strikte tuchtoefening dan in de andere plaatsen van de classis 
Edam. Of dit inderdaad zo was, komt in een volgende subparagraaf nader aan de orde.  
De overige zes verzoeken uit de periode 1634-1650 om iemand met naam en toenaam te 
mogen voorstellen, zijn verspreid over even zo vele gemeenten42 en betreffen in alle 
gevallen leertucht.  
Het is opvallend dat de classis de toepassing van de hogere trappen van de tucht in deze 
zaken eerder afried dan toejuichte. Tot die tijd werd de tucht van classiswege juist vrij 
strikt gehanteerd. Dit bleek al uit de besproken excommunicatiekwesties. Dit blijkt ook 
uit de 27 gevallen, daterend uit de jaren 1592-1634, waarin van kerkenraadswege werd 
gevraagd om toestemming om over te mogen gaan tot het noemen van een naam. Deze 
verzoeken werden doorgaans gehonoreerd. Overigens geldt ook voor deze 27 
tuchtzaken, dat de meeste uit Monnickendam afkomstig waren: 11 van de 27. Edam 
vroeg in deze jaren negen maal toestemming om iemand met naam en toenaam te 
mogen noemen, Purmerend twee maal (in 1627 en 1629), Purmerland eveneens twee 
maal (in 1600 en 1601) en Ransdorp/ Holysloot drie maal (in 1595, 1601 en 1603). 
Anders dan bij de gevallen uit de jaren na 1634, betroffen dit zowel kwesties 
voortvloeiend uit de leer- als uit de levenstucht.  
Als we alle vragen aangaande de uitoefening van de tucht in ogenschouw nemen, 
handelt overigens maar eenderde van alle gestelde vragen over kwesties aangaande de 
leer en geloofsafval. De overige vragen hingen samen met levenstucht: ongeregeld 
leven, dronkenschap, huwelijksproblemen en geschillen. Bij de hogere trappen van de 
tucht waren de leerproblemen dus oververtegenwoordigd. Vooral tegen geloofsafval, 
zowel in de richting van doopsgezinden als in de richting van katholieken, werd streng 
opgetreden.43 

Mildere vormen van tucht 
Naast vragen over toepassing van de tweede en derde trap van de tucht werden ook tal 
van andere vragen over de tuchtoefening gesteld. Dit betreft zowel vragen over de eerste 
trap van de tucht: het zonder naam voorstellen van de overtreder door alleen zijn of haar 
overtreding te noemen als over de wijze waarop zondaren weer met de gemeente en met 
Christus verzoend dienden te worden. Zo vroeg de predikant van Middelie in 1621 wat 
zijn kerkenraad moest doen met een vrouw die zich tot aan haar huwelijk als een goed 
en vroom lidmaat had gedragen, maar op aandrang van haar man had ingestemd met 
zijn 'nering van tappen'. De man was inmiddels overleden en de vrouw met de 
drankhandel gestopt. Zij wilde weer graag tot het Avondmaal toegelaten worden. De 
classis adviseerde de zaak omwille van de 'stichtinge' nog wat aan te zien en haar 
                                                 
41 In 1643 betrof dit Abraham de Schoenlapper (acta van de classis Edam, 26.5.1643) en de al genoemde 
tuchtzaken tegen Jan de Backer, Jacob Cornelis Laen en Hendrick Gerritsz. 
42 Te weten: Ilpendam (geloofsafval), Purmerend (idem), Purmerland (idem), Buiksloot (lasteren van de 
ware leer en de predikant), Durgerdam (bezwaren tegen de nieuwe predikant) en Edam (lasteren van de 
ware leer). 
43 Een zelfde beeld schetst Roodenburg voor Amsterdam. De kerkenraad van Amsterdam trad vooral 
krachtig op ten aanzien van leerkwesties, vooral vanwege de vermeende concurrentie. Bij alle andere 
zonden ging men milder te werk. “Als het verval tot (..) andere denominaties (..) te groot dreigde te 
worden, dan deelde de kerkeraad, ongetwijfeld ‘ten exempele’, ook strenge straffen uit. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld nog in de eerste dertig tot veertig jaar, toen de doopsgezinden nog een serieuze bedreiging 
waren en, vanaf de jaren dertig, toen de katholieken deze rol overnamen.” Roodenburg, Onder censuur, 
pp. 203-204. Roodenburg constateert overigens pas vanaf 1680 een duidelijke afname van zowel de leer- 
als de levenstucht. De zwaardere sancties kwamen daarbij na 1640 niet meer voor; pp.135-141; 280-281, 
320, 383-388.  



 

 hoofdstuk 4/ pag. 192 
  

ondertussen te bemoedigen in haar boetvaardigheid. Zou zij volharden in haar wens dan 
mocht zij met openbare schuldbelijdenis weer aan de tafel toegelaten worden.44 
Vragen als deze kwamen zowel vanuit de steden als vanuit de plattelandsgemeenten. 
Het is dus niet zo dat de stadspredikanten de classis alleen om advies vroegen in 
tuchtzaken, als dat kerkordelijk voorgeschreven was. Zo wilde de Edamse kerkenraad in 
1612 graag weten hoe men moest handelen met een echtpaar dat in financiële 
problemen was geraakt, doordat de vrouw buiten medeweten van haar man zijn 
handschrift had vervalst en schulden gemaakt. De man ging echter evenmin vrijuit, want 
ook hij had meer uitgegeven dan de gezinsfinanciën toestonden. De classis ried de 
kerkenraad aan, haar overtreding met naam en toenaam aan de gemeente bekend te 
maken en God te bidden om boetvaardigheid. Haar man trof minder blaam, zodat men 
in zijn geval kon volstaan met een nader verhoor voor de kerkenraad.45 In het geval van 
de vrouw moest de kerkenraad wel overleggen met de classis, maar ook over de man 
wilde men dus graag het classicale advies horen. 
Wel kunnen ook hier verschillen tussen de drie steden aangewezen worden. Monnic-
kendam wendde zich vooral tot de classis met vragen rond de voorstelling met naam en 
rond de toepassing van de ban. Purmerend daarentegen raadpleegde de classis met name 
rond de eerste trap van de tucht en met vragen rond de verzoening van begane 
overtredingen. Edam nam een tussenpositie in. Van hieruit werden evenveel vragen 
gesteld over de tweede en derde trap van de tuchtoefening als over de wijze waarop 
schulden beleden dienden te worden. Het lijkt er dus op dat men in Monnickendam niet 
alleen het langst doorging met de strikte oefening van de tucht, maar dat men hier ook 
het beste ingevoerd was in de wijze waarop de tucht gehanteerd diende te worden. De 
lange ambtsvervulling door ds. Samuel Bartholdi zal hier mede debet aan geweest zijn, 
maar ook voor zijn komst en na zijn overlijden werd de tucht hier met kracht 
gehanteerd.  
 
 

De classicale opstelling ten aanzien van de tucht 
De classis Edam hield in navolging van de vroegste nationale synoden en de Noord-
Hollandse synode tot de jaren ‘30 van de 17e eeuw strikt vast aan de visie op de 
kerkelijke gemeenschap als gemeente van belijders. Men heeft niet via een milde 
hantering van de tucht de toegang tot de Avondmaalstafel willen verruimen. De 
classicale adviezen aangaande de tuchtoefening zowel ten aanzien van de steden als van 
de dorpen, werden gekenmerkt door duidelijkheid en striktheid. Kerkenraden kregen in 
het algemeen alle medewerking om een tuchtprocedure waar nodig voort te zetten. Ten 
minste een deel van de kerkelijke gemeenten binnen de classis heeft deze lijn 
nagevolgd, blijkens de door hen gestelde vragen. Het lijkt er echter op dat dit niet voor 
alle dorpen in deze regio gezegd kan worden. Met name de Waterlandse dorpen, maar 
niet alleen zij, kozen hun eigen koers en dreven de beoefening van de tucht nooit op de 
spits. Van classicale zijde is niet geprobeerd hier verandering in te brengen. Wilde men 
deze gemeenten, die zich toch al zelden op de vergaderingen lieten zien niet van zich 
vervreemden? Of lagen de lijnen niet zover uiteen dat dit zorgen baarde? Vragen die 
zich helaas moeilijk laten beantwoorden, door het ontbreken van lokale gegevens vanuit 
voor deze dorpen. 

                                                 
44 Acta van de classis Edam, 6.7.1621. 
45 Acta van de classis Edam 10.9.1612. 
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De classis Edam koos dus lange tijd voor duidelijkheid en striktheid, zowel ten aanzien 
van de leer- als de levenstucht. Toch kennen we ook uit deze jaren voorbeelden waaruit 
blijkt dat de classis rekening hield met de omstandigheden ter plaatse of van de 
betreffende zondaar en daarom juist adviseerde om niet doortastend te werk te gaan. Zo 
werden vanuit Beets/ Oudendijk in de jaren 1610 -1614 door ds. Outger Heddesz vragen 
gesteld over een 'ongeregelt lidmaet'46, over een vrouwelijk lidmaat dat zich wat 
'verlopen' had47 en over iemand die graag tot de tafel wilde worden toegelaten, maar 
anderen lasterde.48 In al deze gevallen adviseerde de classis geduldig te vermanen, 
zonder direct met verdergaande disciplinaire maatregelen te dreigen. Het is goed 
mogelijk dat de classis bij deze voorzichtige adviezen rekening hield met de al even 
genoemde gespannen verhouding tussen ds. Heddesz en zijn gemeenten. Een zelfde lijn 
hanteerde de classis in de jaren 1605-1606 ten aanzien van de vermaningen aan het 
adres van recalcitrante Purmerenders. Zij hadden weliswaar terecht geklaagd over de 
voorhuwelijkse seksuele escapades van ds. Petri, maar waren zelf ook geen lieverdjes. 
Hun herhaalde dronkenschappen vroegen om maatregelen, maar deze werden op last 
van de classis uitgesteld om iedere schijn van partijdigheid en wraakzucht te vermij-
den.49 
Ook onwetende lidmaten die afdwaalden van de leer konden op enige clementie van 
classicale zijde rekenen, evenals vrouwen die onder druk van hun partner de 
gereformeerde kerk de rug toekeerden.50 Voor de Edamse droomprofetesse Trijn 
Gerritsdr golden echter geen verzachtende omstandigheden. Zij werd door de classis 
niet voor 'mal' gehouden en diende daarom aan de kerkelijke discipline onderworpen te 
worden.51  
De classis was blijkbaar bereid en in staat om de omstandigheden mee te laten wegen 
bij de beoordeling van de voorgelegde tuchtzaken. Een aardig laatste voorbeeld daarvan 
dateert uit 1603 en betreft een vrouwelijk lidmaat uit Holysloot. Haar kerkenraad bracht 
haar zaak op de classis: ondanks herhaald vermaan en na al twee maal met openbare 
name te zijn voorgesteld aan de gemeente, bleef zij tappen, daartoe gedreven door de 
honger 'als scherp sweert'. Niet de vrouw werd door de classis vermaand, maar de 
kerkenraad: eerst diende zij in haar levensonderhoud te worden geholpen. Mocht zij het 
tappen daarna nog niet laten, dan was het tijd om verdere stappen te ondernemen.52 
 
In de loop van de jaren ‘30 nam het aantal vragen rond de tucht af en werd de toon 
milder. Bovendien kwam het nu vaker voor, dat de classis het nemen van verdere 
stappen aan de beoordeling van de kerkenraad overliet. De kerkenraden werden nu 
blijkbaar hoger ingeschat dan voorheen. Zowel de kerkenraden als de classis maakten 
dus een groeiproces door. Tot slot kan in dit verband opgemerkt worden dat de classis 
bij de beoordeling van de verschillende tuchtzaken de steden niet anders tegemoet trad 
dan de dorpen. Iedere voorgelegde kwestie werd besproken en van een advies voorzien, 
of in enkele gevallen aan het beoordelingsvermogen van de indienende kerkenraad 
overgelaten. Deze laatste optie werd niet specifiek op de stedelijke gevallen toegepast, 
wel kwam dit aan het eind van de onderzochte periode wat vaker voor. 
 
                                                 
46 Acta van de classis Edam, 15.11.1610. 
47 Acta van de classis Edam 30.4.1612. 
48 Acta van de classis Edam 7.4.1614. 
49 Acta van de classis Edam, 17.4.1605, 31.10.1606. 
50  Acta van de classis Edam, zie bijvoorbeeld 6.12.1608, 15.5.1623, 16.10.1623, 6.7.1626, -.9.1629. 
51  Acta van de classis Edam, 12.5.1608. 
52  Acta van de classis Edam, 28.7.1603. 
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Deze uitkomsten aangaande de tuchtoefening wijken op onderdelen belangrijk af van de 
bevindingen voor de classis Delft en Delfland. In de eerste plaats nam in deze classis de 
vraag om de uiterste trap van de tucht veel eerder af, zodat hier de excommunicatie al 
vanaf het eind van de 16e eeuw in onbruik raakte. Ook de vermaningen met vermelding 
van de naam van de zondaar kwamen hier na 1600 nog maar nauwelijks voor. 
Bovendien nam men steeds vaker genoegen met een schuldbelijdenis ten overstaan van 
de kerkenraad en niet meer ten overstaan van de gehele gemeente. Abels en Wouters 
verklaren deze 'kerkelijke terugtocht' uit een geslaagd offensief van overheidszijde om 
de kerkenraden op het tuchtterrein aan banden te leggen en terug te dringen naar het 
strikt kerkelijke terrein.53  
In de tweede plaats werd voor de classis Delft en Delfland een duidelijk verschil 
geconstateerd tussen de wijze waarop de classis reageerde op de stad Delft en op de 
plattelandsgemeenten. Vanuit Delft werden maar relatief weinig zaken voor de classis 
gebracht en liet de classis in de zaken die wel werden voorgelegd, de beoordeling in 
zeven van de tien gevallen over aan de 'discretie' van de kerkenraad. Ten aanzien van de 
plattelandsgemeenten vervulde deze classis een veel actievere rol: “een classicaal advies 
om doortastend te werk te gaan, werd (..) blijkbaar door de kerkenraadsleden op de 
dorpen min of meer impliciet verlangd als een vorm van ruggesteun”.54 
Zo we al van een 'kerkelijke terugtocht' kunnen spreken voor de Edamse classis, dan 
heeft deze zich pas in de jaren ‘30 ingezet. Pas toen nam het aantal vragen sterk af en 
werd de toepassing van de hogere trappen in de resterende gevallen door de classis 
eerder ontraden dan aanbevolen. Daarmee verdween het onderscheid tussen dorpen die 
zich wel en dorpen die zich niet tot de classis wendden met vragen rond de tucht. 
Voortaan namen zowel de classis als de afzonderlijke kerkenraden genoegen met een 
milde toepassing van de tucht, met Monnickendam als grote uitzondering. Om hier een 
nadere verklaring voor te vinden zal een uitstapje gemaakt worden naar de 
tuchtoefening binnen de drie stadjes. 
 
 
 

De tuchtoefening op stedelijk niveau 
Om te kunnen beoordelen of de kerkenraad van Monnickendam inderdaad langer vast 
hield aan een strikte toepassing van de tucht en of dat wellicht ook gevolgen had voor 
de groei van het aantal lidmaten, is een analyse gemaakt van de aantallen tuchtgevallen 
die door de kerkenraden van de drie steden zijn behandeld. Daarbij is gebruik gemaakt 
van de al vermelde wijze van tellen per afgerond tuchtgeval, waarbij een geval loopt 
van de eerste vermelding tot en met de afronding van de zaak via verzoening en/ of 
schuldbekentenis of omdat de kwestie voorgoed uit de acta verdween. Begin het 
betreffende lidmaat in een later stadium opnieuw een overtreding, dan is dit als een 
nieuw geval geteld. Indien verschillende personen bij één zaak betrokken waren, geldt 
dit in principe als één tuchtgeval.55 Om het aantal gemeenteleden dat met de kerkelijke 
                                                 
53  Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 2, pp. 99-104. 
54  Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 124-126. 
55 Dit betreft bijvoorbeeld huwelijkskwesties en geschillen tussen twee of meer personen. Hiermee wordt 
voorkomen dat het aantal conflicten vertekenend hoog is. Je kunt immers wel in je eentje dronken zijn 
maar niet in je eentje een conflict hebben. Als anderen zich later met een dergelijk conflict bemoeiden of 
zich om een conflict van anderen van het Avondmaal afhielden, dan zijn zij als aparte gevallen geteld. 
Deze telmethode heb ik ook gehanteerd voor mijn artikel ‘Mannenbastion of vrouwenbolwerk?’, pp. 72-
74. 
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tucht in aanraking kwam te kunnen vergelijken met de aantallen lidmaten of 
Avondmaalsgangers, heb ik daarnaast wel alle personen geteld die bij de verschillende 
tuchtzaken betrokken waren.  
Uit de Edamse kerkenraadsacta blijkt dat deze kerkenraad in de jaren 1594-1650 in 
ieder geval 465 tuchtgevallen heeft behandeld, waar 664 lidmaten bij betrokken waren.56 
Van deze gevallen dateert ruim de helft uit de jaren 1594-1612 en driekwart uit de jaren 
1594-1620. Nog maar een kwart van alle 465 gevallen vond in de tweede helft van de 
onderzochte periode plaats, waarbij met name na 1630 een sterke daling zichtbaar is. De 
kerkenraad behandelde in die jaren nog maar 3 à 4 gevallen per jaar, tegenover zo’n 19 
à 20 gevallen per jaar in de periode tot 1612. Tussen 1613 en 1620 ging het om 
gemiddeld 15 gevallen, 20 personen per jaar, tussen 1621 en 1630 om gemiddeld 8 à 9 
gevallen per jaar, waar 9 à 10 personen bij betrokken waren. Bij die 19 à 20 gevallen die 
tot 1612 jaarlijks de revue passeerden, waren gemiddeld zo’n 27 à 28 lidmaten 
betrokken; bij die 3 à 4 gevallen vanaf 1630 ging het 4 à 5 lidmaten. 
Om te kunnen beoordelen welk percentage van de lidmaten, door de jaren heen met de 
tuchtoefening is geconfronteerd, zouden we graag willen weten hoeveel leden de 
Edamse kerkelijke gemeente telde in de onderzochte periode. Dankzij de overgeleverde 
bronnen is voor deze gemeente de groei van het aantal lidmaten redelijk goed in beeld te 
brengen. Zo telde Edam, volgens een notitie van een burgemeester Pieter van 
Megchelen, aangehaald door W.P. Costerus, in 1572 “130 gereformeerde mensen”.57 De 
Edamse kerkenraad hield vanaf 1595 vrij nauwgezet het aantal Avondmaalsgangers bij. 
In de acta van 25.6.1595 is sprake van een Avondmaalsviering met 22 tafels, per tafel 
16 personen.58 Dit zou op 352 deelnemers uitkomen. Met behulp van de 
collecteopbrengsten bij de Avondmaalsvieringen, die vanaf 1586 in de rekeningboeken 
van de Edamse diaconie zijn genoteerd, is met de nodige slagen om de arm ook het 
aantal Avondmaalsgangers voor de jaren 1586-1595 te berekenen.59 Volgens deze 
berekeningen zou het aantal Avondmaalsgangers tot 1592 rond de 115-120 
geschommeld hebben. Daarna volgde een groei naar ca. 330-340 in 1594, hetgeen 
overeenkomt met bij het aantal van ruim 350 deelnemers in 1595. Volgens de 
kerkenraadsacta namen op 28 september 1597 tussen de 450-490 lidmaten deel aan het 
Avondmaal, om daarna weer uit te komen rond de 350 deelnemers tot 1615.60 Vanaf 

                                                 
56 Deze tuchtgevallen zijn in de acta beschreven. Het werkelijke aantal kan dus hoger geweest zijn, 
afhankelijk van de notitie-ijver van de opeenvolgende scribae. 
57 Costerus Pzn., De Groote of Sint Nicolaas Kerk te Edam, p. 27. Dit aantal laat zich niet verifiëren via 
andere bronnen. 
58 Kerkenraadsnotulen Edam, 25.6.1595. 
59 Voor de jaren 1594-1612 en voor 1635-1650 zijn de aantallen Avondmaalsgangers vergeleken met de 
opgegeven collecteopbrengsten (voor de jaren 1612-1635 zijn de collecteopbrengsten niet bekend). De 
gemiddelde gift blijkt voor de jaren 1594-1612 stabiel op 2 stuivers en 14 penningen per deelnemer uit te 
komen en in de 2e periode op gemiddeld 3 stuivers en 14 penningen. Uiteraard zal het aantal kerkgangers 
hoger geweest zijn dan het aantal Avondmaalsgangers, zodat de feitelijke gift per persoon lager gelegen 
zal hebben. Laten we deze onbekende factor echter even buiten beschouwing, dan was de gemiddelde gift 
per Avondmaalsdeelnemer behoorlijk constant tussen 1594-1612 en opnieuw, maar dan op een iets hoger 
niveau, voor de jaren 1635-1650. De collecteopbrengsten zijn ook voor de jaren 1586-1595 bekend, zodat 
met deze gegevens (uitgaande van een voorzichtig gemiddelde van 2 stuivers en 10 penningen) het aantal 
Avondmaalsgangers is geschat voor die jaren. Oud-Archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Edam, 
inv. nrs. D. 27 en 31 (ontvangboeken van de Diaconie, 1586-1612, 1635-1664. Het ontvangboek voor de 
jaren 1621-1635 (inv.nr. D 29) betreft alleen ontvangen leningen). 
60 Tot 1618 werden in de acta geen precieze aantallen vermeld, alleen het aantal tafels en het aantal 
deelnemers per tafel. Voor de jaren 1618-1628 schommelde het gemiddelde aantal deelnemers per tafel 
rond de 14. Met deze cijfers, gecombineerd met de collecteopbrengsten, kom ik op een gemiddeld aantal 
van 350 deelnemers in de jaren 1598-1615, heel wat lager dus dan in 1597. Waren toen alle schippers aan 
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1616 tot 1640 en vooral vanaf 1626 vond er weer een groei plaats tot ca. 500 
deelnemers per keer, waarna vooral na 1641 de kring rond de Avondmaalstafel sterk in 
omvang toenam tot ca. 850 in 1650, naar 900 en meer in 1660 en volgende jaren. Reden 
voor de kerkenraad om op diverse momenten het aantal deelnemers per tafel uit te 
breiden, eerst tot 25 à 30 in 1628 en later tot zo’n 40 per keer vanaf 1646.61  
Het aantal Avondmaalsgangers was dus vrij stabiel in de jaren waarin via de 
tuchtoefening duidelijk gemaakt werd dat men aan het lidmaatschap hoge eisen stelde. 
Pas toen het aantal tuchtgevallen per jaar afnam en de grote geschillen62 tussen de 
kerkenraad en een deel van de gemeente opgelost waren, nam de gemeente geleidelijk 
in omvang toe. Vooral na 1640 nam de gemeente snel in omvang toe en hield men niet 
meer bij wie er absent waren bij de Avondmaalsviering.63 Dat zal ook niet eenvoudig 
geweest zijn bij vieringen met bijv. 30 keer 25 mensen rond de Avondmaalstafel. Wilde 
men hier niet de hele dag over doen, dan moet het tempo toch vrij hoog gelegen hebben, 
wat de controleerbaarheid niet vergemakkelijkte.  
Kregen in de jaren 1596- 1615 zo’n 7 à 8% van de Edamse Avondmaalsgangers met de 
tucht te maken, in de jaren 1615-1625 daalde dit  naar 4 à 5% per jaar, in 1626-1640 
naar 1 à 2% per jaar en na die tijd liep dit terug naar slechts 0,5% per jaar. Door dit 
nagenoeg wegvallen van in ieder geval de hogere trappen van de tuchtoefening vanaf 
1626 en vooral na 1640, veranderde de tucht van karakter en werd het eenvoudiger om 
lidmaat te worden, zoals blijkt uit bovenstaande cijfers. Vergelijkbare tendensen 
bespeurde Van Deursen in Graft. In de tweede helft van de 17e eeuw vond hier een 
verschuiving plaats van het zwaartepunt van de tuchtoefening van de gemeente naar het 
individu. Doel van de tucht was niet langer het zuiver houden van de 
Avondmaalsgemeente als lichaam van Christus, maar het terugwinnen van de zondaar. 
Geduldige vermaningen kwamen zo in de plaats van de hogere trappen van de tucht en 
de kerkenraad ging niet meer tot afsnijding over. “Vermoedelijk is dat de prijs die 
betaald is voor de sterkere groei van de kerkelijke gemeente in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw. Het lidmaatschap werd goedkoper, zodat meer mensen toetraden. De 
                                                                                                                                               
wal? Vanaf 1616 worden de aantallen deelnemers in de acta vermeld. Het totale aantal lidmaten ligt 
uiteraard hoger in alle jaren, omdat zoals in de kerkenraadsacta ook wordt vermeld, altijd de nodige 
broeders en zusters absent waren in verband met hun werk, door ziekte, zwangerschap of anderszins. 
Daarnaast zullen ook lidmaten zichzelf van de tafel hebben afgehouden, hoewel aangaan in deze jaren 
vanzelf sprekender was dan zichzelf afhouden, zie Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, pp. 198-200. 
Zie ook Roodenburg, Onder censuur, pp. 385-386, waar hij attendeert op het feit dat wie niet naar het 
Avondmaal kwam, opgemerkt werd en op het feit dat “op die onderlinge controle (..) de verschillende 
trappen van de censuur ook (waren) ingesteld.” “Het aanzitten aan de avondmaalstafel (..) moet een 
positieve betekenis hebben gehad. In ieder geval waren de aantallen avondmaalsgangers buitengewoon 
groot. Velen van hen zullen ongetwijfeld uit zuiver religieuze motieven aanwezig geweest zijn, maar die 
motieven zullen zich dikwijls gemengd hebben met motieven van respectabiliteit.” In de 
kerkenraadsnotulen van Monnickendam zijn ook voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat het zichzelf 
afhouden van de Avondmaalstafel niet positief werd beoordeeld. Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 
30.11.1623. 
61 Kerkenraadsnotulen Edam 24.4.1628 en 18.2.1646 (vanaf dat moment is het aantal tafels per keer lager, 
hoewel het totale aantal deelnemers gelijk blijft of toeneemt). Volgens de al aangehaalde burgemeester 
Pieter van Megchelen zou de gemeente in 1661 1300-1400 lidmaten tellen. Dat wil zeggen dat ca. 30% 
van de lidmaten absent was bij de Avondmaalsvieringen in dat jaar; Costerus, De Groote of Sint Nicolaas 
Kerk te Edam, p.27. 
62 Deze geschillen komen in paragraaf 4.5 aan de orde. 
63 In de woorden van Abels en Wouters: “De mechanismen die het tuchtsysteem schraagden, zoals sociale 
controle en psychische druk, haperden onder invloed van de gemeentegroei”. In de stad Delft gebeurde dit 
al veel eerder dan in Edam, omdat deze gemeente in de laatste decennia van de 16e eeuw sterk groeide als 
gevolg van de instroom van de Zuid-Nederlandse vluchtelingen. Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 2, 
pp. 90-113. 
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beleving van de gemeenschap werd daardoor onvermijdelijk zwakker”.64 
Ontwikkelingen die zich in Edam dus al in de jaren ’40 voordeden. 
 
Gezien de vragen gesteld op de classis, hield men in Monnickendam langer vast aan de 
oefening van de tucht, als middel om de gemeente zuiver te houden. Komt dit overeen 
met de gegevens uit de kerkenraadsacta en had dit gevolgen voor de groei van die 
gemeente?  
In de jaren 1599-1650 behandelde de Monnickendamse kerkenraad 752 tuchtgevallen, 
waar in het totaal 1102 lidmaten bij betrokken waren. Deze gevallen zijn als volgt over 
de onderzochte jaren verspreid: tussen 1599 en 1612 boog deze kerkenraad zich jaarlijks 
over 5 à 6 tuchtgevallen, waar 8 à 9 lidmaten bij betrokken waren. Anders dan in Edam, 
namen deze aantallen in de jaren daarna sterk toe. Tussen 1613 en 1620 ging het om 
gemiddeld 12 à 13 tuchtgevallen per jaar (18 personen), tussen 1621 en 1640 om ruim 
21 gevallen per jaar (31-32 personen) om pas daarna weer wat af te nemen naar 15 
gevallen per jaar (19-20 personen) voor de jaren 1641-1650. 
Helaas is voor Monnickendam slechts één enkele notitie overgeleverd die ons iets leert 
over de aantallen gereformeerden in de jaren 1572-1650. In een door Appel aangehaalde 
brief van de burgemeesters aan de Staten van Holland, uit begin 1619, wordt gesproken 
over een kerkelijke gemeente die meer dan 700 personen groot zou zijn. Deze brief was 
bedoeld om te pleiten voor een tweede predikantsplaats ter plaatse.65 Het genoemde 
aantal laat zich noch via de acta van de kerkenraad, noch via die van de classis 
controleren en lijkt mij te hoog als het om lidmaten zou gaan, vooral in vergelijking met 
de aantallen Avondmaalsgangers in Edam.66 Mogelijk werden ook kinderen en/ of 
liefhebbers meegerekend.  
Het enige wat hiernaast wel bekend is, zijn de collecteopbrengsten voor de jaren 1600-
1650 (en verder). Door het verloop van deze opbrengsten voor de Avondmaalsvieringen 
in kaart te brengen, kan indirect toch iets gezegd worden over de toe- of afname van het 
aantal gevers. Vergelijken we deze bijdragen met de gemiddelden die voor Edam zijn 
berekend, dan zijn met heel veel voorzichtigheid de aantallen Avondmaalsgangers voor 
Monnickendam te schatten. Aantallen die heel wat lager uitkomen, dan die 700 
personen uit 1619. 
Het giftenpatroon verloopt als volgt: in 1600 werd per Avondmaalsdienst 28 gulden en 
12 stuivers gedoneerd. Dit liep in de jaren daarna snel op naar 40 gulden, 11 stuivers 
vanaf 1602, om van 1609 tot 1614 te blijven schommelen rond de 52 gulden. Als de 
Monnickendammers in deze jaren even royaal waren als hun Edamse geloofsgenoten, 
dan kan deze gemeente in 1600 zo’n 200 Avondmaalsgangers hebben omvat, oplopend 
naar ca. 280 vanaf 1602 en stabiliserend rond de 350 van 1608-1614. In de jaren 1615-
1630 ligt de gemiddelde opbrengst per Avondmaalscollecte rond de 70 gulden. Gaan we 
uit van een iets royalere bijdrage67 per Avondmaalsganger, dan zal het aantal 

                                                 
64 Van Deursen, Een dorp in de polder, pp. 86-88. 
65 Appel, ‘De Zarken in Monnickendam’, pp. 49-52. 
66 Indien Monnickendam 700 lidmaten zou tellen op een bevolking van ca. 3990 (opgave Van der Woude, 
Het Noorderkwartier, p. 618), dan zou dat betekenen dat ca. 25% tot de gereformeerde kerk gerekend 
moeten worden in 1619 (incl. kinderen). Edam telde in 1660, na decennia van flinke groei ca. 1400 
lidmaten, wat incl. kinderen neerkomt op ca. 35% van de bevolking. Rond 1620 kan het hier om ca. 13% 
gereformeerden gegaan zijn, minder dus die 25% in Monnickendam, hoewel Edam op dat moment al 44 
jaar door twee predikanten werd bediend. Ik houd het er daarom op dat de Burgemeesters een te 
rooskleurige voorstelling van zaken gegeven hebben, teneinde hun doel te bereiken. 
67 In Edam bedroeg de door mij berekende gemiddelde bijdrage in de jaren 1594-1612 2 stuivers en 14 
penningen (=46 penningen) en in de jaren 1635-1650, 3 stuivers en 14 penningen (=62 penningen) (zie 
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Avondmaalsdeelnemers in deze jaren gegroeid kunnen zijn naar ca. 400-425. In de jaren 
1631-‘32 nam de gemiddelde opbrengst toe naar ruim 85 gulden per 
Avondmaalscollecte, om in de jaren 1633-’41 rond de 105 gulden per keer te 
schommelen. Dit zou kunnen betekenen dat het aantal Avondmaalsgangers in deze jaren 
toenam naar ca. 600 in 1641. In de jaren 1641-1650 lag de gemiddelde opbrengst rond 
de 160 gulden per keer, wat omgerekend neer zou kunnen komen op zo’n 800-825 
Avondmaalsgangers.68 Vanaf 1648 daalde de gemiddelde opbrengst weer iets, naar 
gemiddeld 150 gulden in 1650.  
Deze met veel slagen om de arm berekende omvang en groei van de aantallen 
Avondmaalsgangers verhouden zich als volgt met het aantal personen dat met de tucht 
geconfronteerd werd: In 1600 kwam 4,5% van de Avondmaalsgangers met de 
tuchtoefening in aanraking, teruglopend naar 3,2% in de jaren 1602-1612. In de jaren 
1613-1620 nam dit aantal toe naar 5% en in de jaren 1620-1630 naar ruim 7,5%, om 
daarna weer af te nemen naar 5,3% voor de jaren 1631-1640 en ten slotte naar 2% in de 
laatste 10 jaar van de hier onderzochte periode.  
 
Waar in Edam het percentage lidmaten dat met de tuchtoefening in aanraking kwam, 
over de gehele periode gestaag afnam en vooral na 1626 sterk daalde, zien we in 
Monnickendam een ander patroon. Hier werd de tuchtoefening juist aangehaald vanaf 
1616 en met name in de jaren 1620-1630. Pas na 1640 nam het aantal tuchtgevallen af, 
hoewel men er ook in deze jaren niet voor terugschrok om tot de uiterste trap van de 
tucht over te gaan als de zuiverheid van de Avondmaalsgemeente dat vereiste.  
De omslag in 1616 kan mede verklaard worden uit het feit dat de kerkenraad vanaf dat 
jaar ging werken met vaste wijkouderlingen verdeeld over vier wijken. Alle acht 
ouderlingen waren voortaan steeds bij het bezoekwerk betrokken, in plaats van 
wisselend het ene jaar wel en het andere jaar niet.69 Bovendien kon men hier vanaf 1621 
over een tweede voorganger beschikken. Dat de gemeente vooral in de jaren 1621-1630 
nauwelijks in omvang toenam, zal mede samenhangen met die striktere toepassing van 
de tucht en met de naweeën van de Bestandstwisten, die vooral in Monnickendam hun 
tol hadden geëist.70 Ten slotte zal de concurrerende aanwezigheid van een vrij grote 
doopsgezinde gemeente zijn weerslag hebben gehad op de tuchtopvattingen binnen de 
gereformeerde kerkenraad. Na 1630 nam de gemeente geleidelijk in omvang toe, 
gevolgd door een sterkere groei in de jaren 1641-1647. De tuchtoefening kreeg in die 
jaren een exemplarisch karakter, maar bleef zowel kwalitatief als kwantitatief op een 
hoger niveau staan dan in Edam. 
Deze ‘kerkelijke terugtocht’, die zich in Monnickendam later voltrok dan in Edam, was 
nog niet blijvend, zoals in Edam, en laat zich uit binnenkerkelijke factoren verklaren. 
Allereerst werden de jaren 1640-1643 gekenmerkt door wisselingen in het 
predikantenteam, zodat de kerkenraad in deze jaren veel tijd en energie kwijt was met 
het zoeken naar nieuwe voorgangers. Een tweede probleem dat in deze jaren zwaarder 
ging wegen, was de toenemende ouderdom van de voor het leven gekozen ouderlingen, 
terwijl juist zij met het huisbezoek waren belast. Klachten over ouderdomsgebreken 

                                                                                                                                               
noot 59). Voor de tussenliggende jaren heb ik hier het gemiddelde tussen die beide bedragen 
aangehouden, dat wil zeggen 3 stuivers en 6 penningen (=54 penningen). 
68 In 1644 besloot de kerkenraad om de Avondmaalstafels te vergroten en het brood door beide 
predikanten gezamenlijk te laten uitdelen, ‘opdat het des te spoediger’ zou verlopen. Een indicatie voor de 
grote aantallen Avondmaalsgangers. Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 25.2.1644. 
69 Kerkenraadsnotulen Monnickendam 4.8.1616, 7.8.1616. In Monnickendam werden de ouderlingen 
voor het leven benoemd, hoewel dit kerkordelijk niet correct was. Zie paragraaf 4.4. 
70 Zie paragraaf 6.3 en 7.4. 
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klonken71 en vanaf 1643 werd in de kerkenraad steeds vaker gepleit voor tweejaarlijks 
aftredende ouderlingen, zonder dat men hier al direct consequenties aan verbond.72 De 
tucht verslapte zodanig dat in 1647 zelfs een klacht daarover werd uitgesproken door 
een gemeentelid.73 In dat zelfde jaar nam de magistraat maatregelen met het oog op de 
toenemende losbandigheid veroorzaakt door de vele inkomende vreemdelingen en 
vagebonden.74 De tucht werd daarop weer aangehaald in de jaren vanaf 1648, waardoor 
de verdere groei van de gemeente tijdelijk werd afgeremd.  
 
Helaas hebben we voor Purmerend nauwelijks gegevens over de omvang van de 
gereformeerde gemeente, terwijl de informatie over de tuchtoefening beperkt is tot die 
uit de jaren 1610-1640. Toch is er ook voor deze gemeente wel iets te zeggen over 
beide. Allereerst over de groei van het aantal lidmaten. In 1601, het jaar waarin ds. 
Gerrit Jansz Schagen grote problemen met zijn gemeente had, telde Purmerend volgens 
de classicale acta niet meer dan 47 mannelijke leden.75 Als het aantal mannen en 
vrouwen elkaar hier in evenwicht hield, dan zal de gemeente toen zo’n 94 lidmaten 
hebben gehad. Kende Purmerend net als in Edam een groter percentage vrouwelijke dan 
mannelijke leden, dan zal het aantal leden nog wat hoger geweest zijn, tot wellicht zo’n 
120 toe. Bij een beroepingsprocedure in 1628 wordt gesproken over meer dan 300 
lidmaten en soms wel 7 à 800 toehoorders. Een toevoeging die laat zien dat het bereik 
van de gereformeerde diensten heel wat groter was dan alleen de eigen leden, wat 
uiteraard ook in de andere twee steden het geval geweest zal zijn. Een kleine acht jaar 
later zou de gemeente gegroeid zijn naar ca. 400 leden, om in 1640 ongeveer 500 
lidmaten te omvatten.76 Cijfers die met de nodige omzichtigheid gehanteerd moeten 
worden, omdat ze werden aangevoerd in pleidooien om een beroep van elders op de 
eigen predikant af te wenden.  
Vergelijken we deze cijfers toch met de informatie over de tucht dan zien we dat rond 
1610 ca. 13 personen per jaar met de tuchtoefening in aanraking kwamen, een 
gemiddelde van 6% van alle lidmaten en dus niet alleen van de Avondmaalsgangers. Dit 
loopt op tot ca. 7% voor de jaren tot 1640 om in dat jaar af te nemen tot 3,5%. Deze 
afname laat zich helaas dus niet verder controleren voor de jaren daarna en is voor 1640 
eenvoudig te verklaren door het vertrek van de populaire en actieve predikant Goethals 
en de langdurige ziekte van ds. Roylandus in diezelfde periode. Men hield hier dus net 
als in Monnickendam en anders dan in Edam in ieder geval tot 1640 vast aan een 
consequente uitoefening van de tucht, hoewel vanuit Purmerend op de classis heel wat 
minder vragen rond de uiterste trappen van de tucht zijn gesteld. Deed de onderlinge 
sociale controle de rest of was men hier inderdaad milder en groeide deze gemeente 
mede daardoor gestaag van ca. 100 naar ca. 500 lidmaten in de jaren 1600-1640? 
 
 

                                                 
71 Kerkenraadsnotulen Monnickendam 7.5.1645. 
72 Eerdere voorstellen met die strekking waren steeds van gemeenteleden afkomstig en werden door de 
kerkenraad terzijde geschoven, zie bijv. 28.7.1624,25.8.1624 en 13.2.1633. Nu kwamen de 
kerkenraadsleden zelf met dergelijke suggesties. Kerkenraadsnotulen Monnickendam 30.12.1643, 
24.4.1644, 5.5.51644, 5.1.1645, 3.4.1650, 24.4.1650, 11.12.1650. Met ingang van 1651 werden de 
kerkenraadsleden voor twee jaar gekozen, waarbij ieder jaar de helft aftredend was.  
73 Kerkenraadsnotulen Monnickendam 18.8.1647. 
74 Vroedschapsnotulen Monnickendam 13.10.1647, 3.1.1647, 6.4.1648, 2.5.1648. 
75 Acta van de classis Edam, 5.7.1601. Voor de problemen tussen ds. Schagen en zijn gemeente: zie 
paragraaf 4.5. 
76 Acta van de classis Edam, 11.12.1628, 8.7.1636, 10.1.1640. 
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4.3. Vragen rond doop, huwelijk en overige kwesties 
 
Niet alleen over de tucht werden vragen gesteld aan de classis, maar ook over de 
doopbediening, huwelijkse zaken en diverse andere kwesties. Met wat voor problemen 
wendden de steden en dorpen zich tot de classis? Hoe koos de classis positie in vragen 
die raakten aan de grenzen van de kerkelijke gemeente? Bleef men een soepele 
doopbediening propageren, zoals in eerste decennia na 1572? Kwam er in de loop van 
de 17e eeuw een wijziging in het milde classicale beleid ten aanzien van de 
voorhuwelijkse seks?  
 
 

Doopbediening 
Over de doop werden 23 vragen gesteld, vier vanuit de steden en 19 vanuit de 
verschillende dorpen. Op de dorpen was het thema dus actueler, maar inhoudelijk 
verschilden de vragen vanuit de verschillende gemeenten niet van elkaar. Net als bij de 
tuchtvragen, zijn ook de doopvragen verspreid over de gehele periode met als 
zwaartepunten de jaren 1600-1610 en 1620-1630. In feite hangen alle vragen samen met 
de positie van de gereformeerde kerk als publieke kerk en in het verlengde daarvan met 
de grote vraag: hoe ruim mag en moet de doop bediend worden. 
Hierbinnen laten zich enkele deelthema's onderscheiden. Zo werd diverse malen 
gevraagd of men ongedoopte volwassenen op hun verzoek mocht dopen om hen zo in 
staat te stellen kerkelijk te kunnen trouwen, dan wel met een gedoopte partner te kunnen 
trouwen. Van classiszijde bleef men trouw aan het principe dat alleen voor gedoopten 
het kerkelijke huwelijk was weggelegd.77 De herhaalde vragen, verspreid over de gehele 
periode, geven aan dat dit maar moeilijk aan de dorpelingen was uit te leggen. Zo vroeg 
de predikant van Etersheim/ Schardam in 1603 of het als tussenoplossing niet mogelijk 
zou zijn dat ongedoopten wel in de kerk hun huwelijkse geboden zouden krijgen, om 
daarna op het stadhuis te trouwen. De classis achtte dit overbodig.78 Dat het probleem 
daarmee niet zomaar opgelost was blijkt bijvoorbeeld in 1614. De kerkenraad van Beets 
liet de classis vragen hoe men diende te handelen in het trouwen van ongedoopten en 
kreeg als antwoord dat men deze huwelijkskandidaten zo mogelijk naar de magistraat 
diende te verwijzen. Dit antwoord past eigenlijk niet in de classicale lijn, omdat het 
enige ruimte lijkt te bieden om bij grote lokale aandrang ongedoopten toch kerkelijk van 
dienst te zijn.  
Een en ander zal mede samenhangen met het feit dat er in deze jaren nog steeds geen 
sluitende huwelijkswetgeving79 bestond op basis waarvan de kerkenraad tegenover de 
lokale overheden een vuist kon maken, bij de afbakening van de grenzen van de 
kerkelijke gemeente. Ook de classis zal dit hebben inzien, gezien haar pleidooi in 1629 
voor een wettig verbod op huwelijken van gedoopten met ongedoopten, wederdopers, 

                                                 
77 Acta van de classis Edam, zie bijvoorbeeld: 3.4.1595 (gravamen Edam: wat te doen met ongedoopten die 
om de doop vragen in verband met hun huwelijk; antwoord van de classis zelf: niet toestaan tenzij zij zich 
tevoren godzalig gedragen); 12.6.1595 (geen huwelijk van gedoopten met ongedoopten toestaan). Toch ging 
men niet mee met een Amsterdamse voorstel om dergelijke huwelijken ook wettelijk onmogelijk te 
maken. Acta 24.7.1595. 
78 Acta van de classis Edam, 20.1.1603. 
79 Zie hierna in de volgende subparagraaf. 



 

 hoofdstuk 4/ pag. 201 
  

joden of heidense landlopers.80 De onhaalbaarheid van deze wens werd echter onder-
kend. Daarom werden de predikanten gestimuleerd om in prediking en huisbezoek, 
dergelijke huwelijken met klem te ontraden, maar wel voor wettig te houden als ze toch 
zouden plaatsvinden. Het bleef echter ook in de classis Edam onder alle omstan-
digheden verboden om ongedoopte volwassenen te dopen als dat geen andere achter-
grond had dan de wens om met een gedoopte partner te kunnen trouwen. Zo stuitte een 
man uit de Beemster in 1624 op problemen toen hij een gedoopte jonge vrouw wilde 
huwen, met wie hij al een seksuele relatie had opgebouwd. Haar vader wilde alleen 
instemmen met een kerkelijk huwelijk, wat door de classis aan de ongedoopte en 
kerkelijk weinig geïnteresseerde man niet werd toegestaan.81 
 
Wilde een volwassene daarentegen vanuit een bewuste keuze voor de gereformeerde 
leer de heilige doop ondergaan, dan was er op onderdelen was wel wat ruimte voor 
aanpassingen. Zo mocht in 1603 een vrome jongeman uit Beets op zijn verzoek gedoopt 
worden, hoewel hij uit vrees voor zijn ouders niet ter avondmaal durfde gaan.82 Een 
vraag die bijna twintig jaar later ook vanuit Oosthuizen klonk.83 Voorts kon het 
volwassenen toegestaan worden om hun geloofsbelijdenis voorafgaande aan de doop 
voor de kerkenraad af te leggen in plaats van voor de volle gemeente.84 In 1601 wees de 
classis al de suggestie vanuit Ransdorp, om een vast formulier voor de volwassendoop 
te ontwerpen van de hand met als argument dat men beter de huidige manier kon 
handhaven 'en sal yder kercke sien nae de meeste stichtinge opzicht hebbende op tijt, 
plaetse, persoonen (..)'.85  
Van Deursen attendeerde in dit verband op verschillen tussen Edam en Monnickendam. 
De Edamse kerkenraad stond niet toe dat iemand ouder dan de vijftien jaar, werd 
gedoopt, als hij of zij geen belijdenis des geloofs aflegde.86 In Monnickendam was men 
wel bereid volwassenen te dopen, die niet van harte toestemden aan het Avondmaal deel 
te nemen.87 De Noord-Hollandse synode bepaalde in 1598 dat deze dopelingen van de 
preekstoel gemaand dienden te worden deel te nemen aan de Avondmaalsviering.88 In 
1619 was men stelliger en werd de volwassen dopeling beschouwd als lidmaat en 
daarmee als deelnemer aan het Avondmaal.89 De acta van de kerkenraden van Edam, 
Monnickendam en Purmerend laten zien dat in Edam niet om de doop werd verzocht 
door volwassenen, die zich nog niet tot de Avondmaalstafel durfden of wilden begeven. 

                                                 
80 Acta van de classis Edam, 16.8.1629. 
81 Acta van de classis Edam, 15.4.1624. 
82  Acta van de classis Edam, 20.1.1603. 
83 Acta van de classis Edam,  17.6.1622. 
84 Acta van de classis Edam,  20.1.1603, 19.4.1621, 12.4.1638. 
85 Acta van de classis Edam, 30.4.1601. Door de Noord-Hollandse synode was al in 1578, in navolging 
van de Nationale synode van Dordrecht (1578), gepleit voor een vast formulier. Acta van de Noord-
Hollandse synode, 15.9.1578.   
86 De Edamse kerkenraad was in 1598 wel bereid om de volwassen kinderen van een van de 
burgemeesters tegemoet te komen. Zij wilden het liefst in een kerkenraadsvergadering gedoopt worden, 
maar dat werd ‘omwille van de quade consequentie’ niet toegestaan. Wel mochten zij zich elders laten 
dopen, bijvoorbeeld in Middelie of in Purmerend of tijdens een doordeweekse dienst. Hun verzoek was 
ingegeven uit schaamte tegenover andere jongeren, die blijkbaar de spot dreven met deze ongedoopte 
jongvolwassenen. Kerkenraadsnotulen 4.1.1598. 
87 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, pp. 142-143. 
88 Acta van de Noord-Hollandse synode, 22.6.1598. In 1586 was de synode soepeler en stond toe iemand 
te dopen, die dat van harte verlangde, maar zich nog niet aan de tucht kon onderwerpen en nog niet 
beloofde ter Avondmaal te komen. 2.6.1586. 
89 Acta van de Noord-Hollandse synode, 27.8.1619. 
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In Monnickendam werd deze mogelijkheid tot in de jaren ’40 open gehouden90, terwijl 
ook kerkenraad van Purmerend zich soepeler opstelde dan van Edam. In 1635 werd hier 
de doop toegestaan aan een vrouw op haar belofte dat ze op termijn wel aan het 
Avondmaal zal deelnemen.91 Binnen de classis Edam was de kerkenraad van de stad 
Edam op dit punt dus lange tijd strenger dan in ieder geval de kerkenraden van 
Monnickendam, Purmerend, Beets en Oosthuizen en dan de classis zelf.92 
Uit de verschillende vragen rond de volwassendoop blijkt dat er met enige regelmaat 
sprake was van kinderen die niet in hun vroegste jeugd de doop hebben ondergaan 
omdat hun ouders 'sonder religie' waren of 'wereltsche luyden'93 en daarom de doop van 
hun kind hadden laten versloffen. Ook kon het gebeuren dat niet te achterhalen viel of 
iemand in zijn of haar jeugd gedoopt was. De classis was in deze gevallen weliswaar 
beducht voor het risico van herdoop, maar stond de doopbediening doorgaans wel toe. 
Dat dergelijke vragen aan de orde kwamen kan deels verklaard worden uit de 
aanwezigheid van doopsgezinde gemeenten in de regio en deels uit het feit dat het 
kerkelijke leven zeker in de dorpen waar men niet over een eigen predikant kon 
beschikken, decennia lang op een zeer laag niveau stond.  
Anders dan Van Deursen stelt94, waren het niet alleen gemeenteleden uit de eerste 
generatie gereformeerden die met deze vraag worstelden, maar werden dergelijke 
vragen nog in de jaren ‘40 van de 17e eeuw op de classis naar voren gebracht. Vanuit de 
kerkenraden van Edam en Purmerend werden dergelijke vragen niet aan de classis 
voorgelegd, maar de acta van die kerkenraden leren dat dit probleem zich ook daar 
voordeed. Zo wist in 1623 een moeder uit Edam zich niet meer te herinneren welke van 
haar beide zonen destijds wel en welke niet gedoopt was.95 Simon Jansz uit Purmerend 

                                                 
90 In 1615 ontstond in de Monnickendamse kerkenraad enige discussie over de doop van hen die zich nog 
niet naar het Avondmaal wilden begeven. Ds. Bartholdi zegde daarop toe om met de protesterende 
lidmaten te spreken en hen vanuit Gods Woord aan te tonen dat die doop toegestaan is. 
Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 1.2.1615. In 1644 kwam het voor het laatst voor dat een jongeling 
zich wilde en mocht laten dopen, zonder al direct aan te gaan. Wel werd met hem een verklaring 
opgesteld, met daarin de belofte om de keer daarna wel aan het Avondmaal te verschijnen. 
Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 14.11.1644. Mogelijk werd voor deze praktijk gekozen in het 
verlengde van de striktere tuchtoefening ter plaatse. Door de drempel voor deze nieuwe lidmaten wat te 
verlagen konden zij wennen aan het lidmaatschap en de bijbehorende tuchtoefening. 
91 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 11.3.1635. 
92 Deze conclusie wijkt iets af van die van Van Deursen, waar hij stelt de indruk te hebben dat de meeste 
kerken het gebruik van Edam volgden en niet dat van Monnickendam. Van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen, p. 143. 
93 Acta van de classis Edam, 2.5.1644 (vraag vanuit Landsmeer/ Watergang); 11.6.1646 (vanuit 
Monnickendam, over een jongen van 18 jaar. Zijn ouders hadden hem na zijn geboorte laten dopen door de 
vroedvrouw en de wettelijke doop daarna laten versloffen, omdat ze toen ‘wereltsche luyden’ waren. Dit 
speelde dus in 1628).  
94 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 141-142; zie ook Bergsma, Tussen Gideonsbende en 
publieke kerk, pp. 96-115, 367-372, waar hij voor Friesland stelt dat een groot deel van de bevolking 
omstreeks 1600 confessioneel niet gebonden was (p. 101). Omstreeks 1650 zou in ruim 50% van alle 
kerkelijke gemeenten het aantal lidmaten minder dan 25% van de totale bevolking uitmaken en op het 
platteland was dat percentage mogelijk nog lager (p. 129). Aan het eind van de 17e eeuw zou het aantal 
lidmaten in de steden tot een derde van de bevolking gegroeid kunnen zijn (p.367). 
95 Kerkenraadsnotulen Edam, 9.2.1623, aan de classis voorgelegd op 5.2.1624 (acta van de classis Edam). 
Voorbeeld ook aangehaald door Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 141. De 
burgemeesterskinderen die in 1598 om een afwijkende doopbediening vroegen (zie hiervoor noot 86), 
vormen eveneens een voorbeeld van jongeren die in na hun geboorte niet gedoopt zijn, hoewel 
gereformeerd Edam al vanaf 1572 over een eigen predikant beschikte en vanaf 1574 bijna voortdurend 
door twee voorgangers werd bediend. 
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wilde in 1635 graag belijdenis doen, maar kon niet met zekerheid achterhalen of hij ooit 
gedoopt was. Na onderricht werd hij gedoopt en tot de Avondmaalstafel toegelaten.96 
 
Ook het derde thema waar gemeenten mee geworsteld hebben hangt samen met de 
volwassendoop. Volwassendoop betekende immers inlijving als lidmaat in de gemeente 
en vroeg daarom om een nauwkeurige afweging of de betreffende jongere geestelijk als 
volwassene beschouwd kon worden. Mocht men een ongehuwde 18-jarige vrouw uit 
Marken van wie verteld werd dat ze zeer doof en 'bijna stom' was en daardoor 'noch 
Vader ons, noch Gelooff' kende en weinig ter kerke kwam, nu wel of niet door haar 
zuster ten doop laten brengen? In eerste instantie wees de classis het verzoek af en 
adviseerde om haar te onderrichten in het geloof, zodat ze in de toekomst wellicht op 
haar eigen verzoek en geloofsbelijdenis gedoopt zou kunnen worden. Drie jaar later 
werd het verzoek herhaald. De vrouw kwam nu trouw naar de kerk, maar was niet in 
staat om het Onze Vader en de artikelen des geloofs uit haar hoofd te leren. De classis 
durfde de doop daarom nog niet toe te staan.97 
 Soortgelijke verzoeken bereikten de classis ook uit Monnickendam. In 1607 werd de 
doop van een ‘simpele ende innocente’16-jarige zoon van doopsgezinde ouders 
afgeraden. In 1646 mocht een 18-jarige jongen onbekwaam 'om een ambacht te leeren, 
kan geen 20 tellen' en die derhalve 'geensins met fundament belijdenisse des geloofs' 
zou kunnen doen, wel gedoopt worden als was hij een kind. Het verschil zit 'm in de rol 
van de ouders. In het eerste geval waren het buren en vrienden die de jongen en zijn 
zuster ten doop wilden houden, in het tweede geval waren de ouders lidmaat van de 
gereformeerde kerk.98 
Doop van verstandelijk gehandicapte jongvolwassenen werd dus alleen toegestaan als 
men er zeker van kon zijn dat er anderen waren, die ook op de wat langere termijn zorg 
zouden dragen voor een zo goed mogelijke godsdienstige opvoeding van de jongere in 
kwestie. Jongeren van wie wel aangenomen kon worden dat ze over hun volle 
verstandelijke vermogens beschikten, mochten alleen gedoopt worden na voldoende 
onderricht. Zo bleek een vrouw uit de Beemster in 1625 een ongedoopte 15-jarige 
dochter te hebben die maar weinig van het geloof afwist. De moeder was zelf kort 
tevoren lidmaat geworden. Zij werd ernstig vermaand over het niet onderwijzen van 
haar dochter, waardoor deze nog niet gedoopt kon worden. De moeder beloofde 
beterschap, zodat ook deze 15-jarige uiteindelijk via de doop op haar eigen belijdenis bij 
de gemeente ingelijfd zal zijn.99 
Vanuit de gemeenten werden na 1600 geen vragen meer gesteld over de kinderdoop of 
over de wijze waarop jonge kinderen ten doop gepresenteerd behoorden te worden. 
Dergelijke kwesties komen we wel tegen in de gravamina, voorgelegd vanuit de 
verschillende classes aan de Noord-Hollandse synode. Zo stelde de classis Edam zelf in 
1621 diverse misstanden rond het ten doop presenteren van jonge kinderen aan de kaak. 
Ouders zouden daarbij niet verschijnen, kinderen zouden met kinderen tot de doop 
komen etc.100 Praktijken die ook binnen de eigen regio werden gesignaleerd? Het lijkt 
niet uitgesloten dat dit soort misstanden deels door de kerk zelf in de hand werden 

                                                 
96 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 30.9.1635, 31.10.1635. 
97 Acta van de classis Edam, 30.7.1618, 19.4.1621. 
98 Acta van de classis Edam, 31.7.1607, 9.4.1646, 11.6.1646. 
99 Acta van de classis Edam, 3.3.1625. 
100 Acta van de classis Edam, 7.6.1621; de kerkenraad van Edam maakte zich in 1613 zorgen over het 
presenteren van kinderen door kinderen (kerkenraadsnotulen 3.7.1613) en was vermoedelijk de indiener van 
dit gravamen in 1621. In de acta van de kerkenraden van Monnickendam en Purmerend zijn dergelijke 
zorgen niet genoteerd. Ook aangehaald door Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 137. 
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gewerkt door de soepele regels die men hanteerde bij het 'steelswijze buiten de ouders 
om' ten doop presenteren van jonge kinderen. Een handelswijze die nog in 1625 door de 
classis Edam werd goedgekeurd.101  
De Dordtse synode bepaalde in 1619 dat iedereen zich diende te houden aan het 
formulier van de kinderdoop.102 In het verlengde hiervan besloot de Noord-Hollandse 
synode in 1620 dit formulier naar alle classes te sturen en in 1622 te informeren of het 
ook daadwerkelijk werd gebruikt.103 Erg hard liepen synode en classis vervolgens niet, 
want in 1634 werd op classicaal niveau bepleit de vragen van het formulier 
daadwerkelijk te gebruiken. Dit naar aanleiding van een gravamen ingediend door de 
classis Enkhuizen op de Noord-Hollandse synode.104 Binnen de classis Edam duurde het 
tot zeker 1641 voor alle kerkenraden beloofden om 'int formulier vande doop eenparig 
voet te houden'.105 Het is dus goed mogelijk dat de dorpen en steden binnen de classis 
Edam een zeer ruime dooppraktijk hanteerden waar het ging om de kinderdoop, ook als 
er geen garanties waren voor de religieuze opvoeding van het betreffende kind.  
Zoals aangetoond in paragraaf 2.4 maakte de classis in de eerste decennia van haar 
bestaan de gang naar de doopvont zo eenvoudig mogelijk. Vanaf het eind van de 16e 
eeuw hechtte men echter steeds meer belang aan het beantwoorden van de doopvragen 
door de ouders of door anderen, die zich bereid toonden voor de godsdienstige 
opvoeding van de dopeling garant te staan.  
 
Nader onderzoek op lokaal niveau leert dat vooral de Edamse kerkenraad zich sterk 
maakte voor een duidelijke rol van de vaders bij het ten doop houden van hun kinderen. 
In 1609 werd afgesproken dat de kerkenraadsleden het goede voorbeeld hierin dienen te 
geven en dat men vervolgens de mannelijke lidmaten zal vermanen bij de doop van hun 
kinderen aanwezig te zijn en de doopvragen te beantwoorden. Dit alles in de hoop dat 
ook de anderen dit voorbeeld zullen volgen.106 Vier jaar later moest men constateren dat 
het nog niet erg vlotte met de aanwezigheid van de vaders van de dopelingen. Opnieuw 
werd aangedrongen op het geven van het goede voorbeeld door de broeders van de 
gemeente. Tevens werd echter vastgesteld dat het beter was nog even te wachten met 
het stellen van de doopvragen aan niet-lidmaten.107 Deze strijd liet zich niet winnen. In 
1627 besloot de kerkenraad daarom van de preekstoel af te laten afkondigen, dat ieder 
die een kind ten doop wilde presenteren, kon volstaan met het overhandigen aan koster 
of predikant van een briefje met daarin de naam van het kind en de vader.108 Wel bleef 
men hameren op geloofsonderricht door de vader aan kinderen ‘eeniger jaren out 
synde’, alvorens deze kinderen ten doop te presenteren. 
In de andere gemeenten zal de praktijk minstens even hardnekkig geweest zijn, maar 
drong men minder aan op de belofte tot religieus onderricht als voorwaarde voor de 
                                                 
101 Acta van de classis Edam, 19.7.1625. 
102 Kerkorde van de nationale synode van Dordrecht, 1618-1619, art. 57, 58, 59. 
103 Acta van de Noord-Hollandse synode, 25.8.1620, 2.8.1622. 
104 Acta van de classis Edam, 7.8.1634. 
105 Acta van de classis Edam, 3.6.1641, 7.10.1641. 
106 Kerkenraadsnotulen Edam, 1.1.1609. 
107 Kerkenraadsnotulen Edam, 3.7.1613, 21.7.1613 (de lidmaten willen graag dat de kerkenraad beter orde 
op de doopbediening stelt); 26.7.1613 (nieuwe regels afgekondigd: 1. kinderen niet door kinderen, maar 
door volwassenen met kennis van de religie ten doop presenteren; 2. vaders zo mogelijk zelf aanwezig om 
het formulier van de doop aan te horen en de vragen te beantwoorden; 3. het is de vaders toegestaan 
getuigen te nemen, maar dat hoeft niet; 4. de predikant zal de vaders bevragen na de orde van het 
formulier en ook de getuigen of zij die de kinderen ten doop presenteren tot hun schuldige plicht 
vermanen). 
108 Kerkenraadsnotulen Edam, 31.1.1627, herhaald op 16.4.1629, 21.7.1630. 
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bediening van de kinderdoop. Zo leren we uit de kerkenraadsacta van Monnickendam 
dat Geertje Bronses in 1620 ernstig vermaand werd over het feit dat zij haar kind nog 
niet ten doop had gehouden. Het feit dat Geertje, mede onder druk van haar man, sterk 
in remonstrantse richting neigde, deed aan deze vermaning niets af. Ook als een moeder 
zich afwendde van de ware gereformeerde religie en dus niet kon beloven het kind in 
die religie te onderrichten, behoorde ze er toch voor te zorgen dat haar kind de heilige 
doop ontving.109 De zaligheid was dan wel niet aan de doop gebonden, maar men beging 
wel een grove zonde als men de doop 'in syne jonckheydt naerlatende ende Godts raed 
(Luc. 7) tegen haerselven verwerpende'.110 
De doop, als het eerste zegel van Gods genadeverbond mocht eigenlijk aan geen enkel 
kind geweigerd worden en zelfs het ongeloof van de ouders kon dit verbond niet teniet 
doen, zo erkende de classis in 1600111 en zo zal het door de dorpen en in ieder geval ook 
door Monnickendam en Purmerend nog lang zijn toegepast.112 Gezien de herhaalde 
vragen over het mogen dopen ten behoeve van een kerkelijk huwelijk, is het daarnaast 
goed mogelijk dat verschillende gemeenten ook in dit opzicht de weg naar de doopvont 
voor zoveel mogelijk dorpelingen wilden effenen.  
 
 

Huwelijk 
Naast de al gememoreerde vragen rond het dopen ten behoeve van een kerkelijke 
huwelijkssluiting en vragen waarin huwelijksproblemen en tuchtoefening elkaar 
raakten, werden nog eens 27 vragen rond huwelijkse aangelegenheden gesteld vanuit de 
verschillende gemeenten. Negen daarvan waren afkomstig uit de steden, met name uit 
Edam (zeven maal), de overige 18 uit de dorpen. De meeste vragen dateren uit de jaren 
voor 1630.  
In 1580 hadden de Staten van Holland  een politieke ordonnantie gepubliceerd ‘op ’t 
stuck vant huwelyck’. Van kerkelijke zijde werd deze ordonnantie als onvolledig 
beschouwd en pleitte bijvoorbeeld de Noord-Hollandse synode met name vanaf de jaren 
’20 voor het aanscherpen van de regels over bloedverwantschap, voor het verbieden van 
incestueuze huwelijken en voor betere regels om voorhuwelijkse seks, het lichtvaardig 
verbreken van de ondertrouw en echtscheiding tegen te gaan. Pleidooien die door de 
classis Edam van harte werden onderschreven.113  
Om die pleidooien kracht bij te zetten besloot de particuliere synode van Noord-Holland 
om via de classisgedeputeerden alle huwelijkse kwesties te verzamelen, ten einde deze 
aan de Staten te kunnen voorleggen met het verzoek om de ordonnantie op de 
huwelijkse zaken uit te breiden en waar nodig te herzien. In 1628 werd de zaak opnieuw 
ter hand genomen, ditmaal in navolging van de Zuid-Hollandse synode. In deze 
vergadering rapporteerden de synodale gedeputeerden dat zij de huwelijkse 
ordonnanties van de Staten van Holland hadden doorgelicht en daarbij tot de conclusie 
kwamen dat niet alle huwelijkse misstanden hierin werden verwoord. De synode besloot 

                                                 
109 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 10.8.1620, 20.8.1620. 
110 Reitsma, Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, dl III, Acta van de synode van Delft, 
27.8.1596, art. 39; in antwoord op een vraag vanuit Noord-Hollandse synode. 
111 Acta van de classis Edam, 23.5.1600. 
112 In de classis Delft en Delfland werd in ieder geval tot in de jaren ’20 een zelfde zeer ruime praktijk 
gehanteerd. Abels en Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, p. 200-202. 
113 Over de ordonnantie van 1580 en de kerkelijke reacties daarop, zie: Van der Heijden, Huwelijk in 
Holland, pp. 45-50, 56-59; zie verder ook paragraaf 8.1. 
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daarop een commissie in te stellen die belast werd met het verzamelen van alle 
misstanden.114  
Het jaar daarop was men zover dat de concepttekst ter beoordeling aan de classes 
voorgelegd kon worden. Deze lijst werd op 16 augustus 1629 in de classis Edam 
besproken. In dit stuk treffen we nauwkeurige beschrijvingen aan aangaande de 
verboden graden van huwelijk en tal van maatregelen om het lichtvaardig scheiden van 
getrouwde en ondertrouwde personen tegen te gaan en om de 'ontijdige bijslapinge' te 
weren.115 De binnendruppelende classicale reacties werden vervolgens op de 
synodevergaderingen van 1630, 1631 en 1632 besproken.116 Samen met de Zuid-
Hollandse synode werd uiteindelijk een definitieve tekst opgemaakt en in 1633 
voorgelegd aan het Hof van Holland en via het Hof aan de Staten van Holland.117 De 
ambtelijke molens draaiden toen ook al langzaam, want in 1638 kon worden 
gerapporteerd dat de adviezen van het Hof nu eindelijk naar de Staten van Holland 
waren verzonden.118 De door de kerk zo gewenste speciale ordonnantie voor het 
huwelijk zou er uiteindelijk niet komen, zo lieten de Staten van Holland in 1647 weten: 
de politieke ordonnantie van 1580 moest voorlopig voldoen.  
Alle inspanningen van synode en classis om de misstanden in kaart te brengen, hadden 
wel tot gevolg dat de regels binnen de kerk zelf duidelijk waren, zodat het aantal vragen 
rond huwelijkse misstanden vanaf 1630 sterk af nam in zowel de synodale als de 
classicale acta.119 Dit wil echter niet zeggen dat vanaf dat moment de door de kerk 
omarmde regels overal direct gemeengoed waren. Zo werden in 1635 van classiswege 
alle kerken vermaand zich voortaan te houden aan synodale voorschriften met 
betrekking tot personen die zich in het huwelijk wilden begeven, om zo voortaan alle 
ongeregeldheden te voorkomen.120 Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, moest 
zelfs menig predikant bij de classis op het matje komen, omdat ook hij al voor de 
openbare huwelijkssluiting zijn relatie seksueel bekrachtigd had.  
Het kostte dus veel moeite om de traditionele praktijk waarbij onderlinge beloften en de 
bevestiging daarvan in de bedstede, het huwelijk tot een wettige verbintenis maakte, te 
vervangen door nieuwe regels. In praktijk verhinderde de voorhuwelijkse seksuele 
omgang een kerkelijke huwelijkssluiting namelijk niet, hoewel er van kerkelijke zijde 
wel op aangedrongen werd het huwelijk eerst officieel te bekrachtigen door openlijk 
uitgesproken beloften alvorens huis en bed te delen. Deze classicale soepelheid is in de 
loop van de hier onderzochte periode feitelijk niet veranderd. Het gegeven dat zelfs 
predikanten tot in de jaren ’30 op dit punt over de schreef gingen, toont wel aan hoe 
diep de oude gebruiken geworteld waren.  
 
 

Overige vragen 
Vanuit de steden werden naast de hiervoor behandelde vragen, nog negen kwesties aan 
de orde gesteld die in de rubriek "overige" thuishoren. Zes daarvan waren uit Purmerend 
afkomstig. Daarnaast heeft ieder dorp wel een of meer van dergelijke vragen gesteld, 
                                                 
114 Acta van de Noord-Hollandse synode 15.8.1628. 
115 Acta van de classis Edam, 19.5.1629, 11.6.1629, 16.8.1629. 
116 Acta van de Noord-Hollandse synode 5.10.1630, 19.8.1631 en 17.8.1632. 
117 Acta van de Noord-Hollandse synode 9.8.1633, 14.8.1634, 14.8.1635. 
118 Acta van de Noord-Hollandse synode 16.8.1638. 
119 Over de bepalingen van de gereformeerde kerk ten aanzien van alle zaken betreffende het huwelijk, zie 
Van der Heijden, Huwelijk in Holland, p. 56-76. 
120 Acta van de classis Edam, 16.4.1635. 
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wat het totaal op 45 brengt. De vragen uit deze restrubriek laten zich in vier categorieën 
onderverdelen. Zo werden er negen vragen gesteld rondom het thema armenzorg, 11 
rond de leer en de omgang met andere geloofsrichtingen en 14 over financiële 
aangelegenheden. De resterende vragen betreffen uiteenlopende kwesties en zullen 
verder niet besproken worden. De vragen rond de armenzorg komen apart aan de orde 
in het gedeelte over de classicale inzet voor de opbouw van de lokale kerkelijke 
organisatie, die om bijstand in financiële kwesties zijn al grotendeels behandeld in 
paragraaf 3.1.  
 
Vanuit de verschillende gemeenten werden slechts 11 algemene vragen gesteld rond de 
leer. Vijf daarvan betreffen klachten over de opkomst van andere geloofsrichtingen. Zo 
maakte Purmerend zich in 1628 zorgen over de katholieke opmars en in 1634 over het 
feit dat de lutheranen ter plaatse eigen diensten hielden, hoewel ze in 1616 nog om 
toegang tot het gereformeerde Avondmaal hadden gevraagd. Ransdorp vroeg zich in 
1645 af hoe de ‘mennisten’ gestuit konden worden die bezig waren met de bouw van 
een nieuw vermaanhuis. Het antwoord van de classis was in alle gevallen eensluidend: 
sekten moest men via de overheden zien te weren.121 Genuanceerder was de omgang met 
de joden. Zo stelde ds. De Roo van Edam in 1635 de vraag of een lidmaat op zaterdag, 
de ‘jodensabbat’, iets aan een jood mocht verkopen. De classis stond dit alleen toe als 
men er zeker van kon zijn dat een dergelijke handel geen ergernis of verleiding zou 
veroorzaken.122 Dit antwoord laat zien dat van classiswege de joodse sabbat in ieder 
geval tot op zekere hoogte werd gerespecteerd. 
Vijf vragen dus maar vanuit de gemeenten over de omgang met andere stromingen, 
terwijl we uit de classicale acta weten hoezeer de classis zich inzette om de opkomst 
van deze stromingen te verhinderen. Zoals we al zagen bij de vragen rond tucht, doop 
en huwelijk en zoals we nog zullen zien in latere hoofdstukken, werd vanuit de 
gemeenten wel geregeld geattendeerd op concurrerende aanwezigheid van andere 
religieuze groeperingen binnen de eigen regio. Dit was bijvoorbeeld het geval bij 
beroepingsprocedures en bij de zorg voor het onderwijs. Maar het meeste werk op dit 
terrein werd toch door de classis zelf en de Noord-Hollandse synode verzet. Dit zal 
daarom uitgebreider ter sprake komen in de hoofdstukken 6 en vooral 7. 
 
Van de overige zeven vragen handelen er drie over de (on)wenselijkheid van huisbij-
eenkomsten waar, zoals in Etersheim/ Schardam, de eigen predikant of zoals in Purme-
rend en in Purmerland/ Ilpendam een gemeentelid theologische thema's aan de orde 
stelde. De classis stond alleen het in huiselijke kring uitleggen van bijbelteksten door 
een predikant toe. Lidmaten die zich in het prediken wilden oefenen mochten dat 
desgewenst doen ten overstaan van enkele predikanten, maar zeker niet in het bijzijn 
van gewone gelovigen die door hun uitleg wellicht in verwarring gebracht konden 
worden en al helemaal niet ten tijde van de Bestandstwisten.123 

                                                 
121 Acta van de classis Edam, 13.6.1616; 5.6.1628, 7.8.1634, 2.8.1645. 
122 Acta van de classis Edam, 6.8.1635. 
123 Acta van de classis Edam, 24.7.1595, 8.12.1608, 19.6.1617. Over de remonstrantse woelingen: zie 
paragraaf 6.3; over conventikels zie bijvoorbeeld Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 185-187. 
Vanuit de classis Alkmaar werden al in 1587 vragen aan de Noord-Hollandse synode gesteld over grote 
samenkomsten van jongelieden, die met gebed werden geopend, met dankzegging eindigden en waarin 
een soort preek werd gehouden. De synode adviseerde deze bijeenkomsten zo mogelijk te laten 
verbieden. Acta van de Noord-Hollandse synode, 12.5.1587 (art. 12, part. kwestie vanuit Alkmaar). Ook 
aangehaald bij Brandt, Historie der Reformatie, I, p. 728. 
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De resterende vier vragen betreffen uiteenlopende thema's. Zo werd vanuit Edam 
gepleit voor toestemming om lijkpredikaties te mogen houden en vroeg de kerkenraad 
van de Beemster zich in 1624 af of er geen speciale dankdag georganiseerd diende te 
worden, voor het nieuw gewonnen land. In Broek en Waterland ontstond in 1610 enige, 
door de classis gesuste commotie over een in druk uitgegeven preek gehouden door ds. 
Joris Strijdt124 en vanuit Middelie/ Kwadijk liet de kerkenraad in 1624 weten geen 
catechismuspreken te laten houden, omdat men dit minder stichtelijk oordeelde dan een 
preek over een tekstgedeelte. Deze kerkenraad werd daarover door de classis 
terechtgewezen. Een antwoord op het Edamse verzoek werd op de lange baan 
geschoven, de dankdag in de Beemster 'om redenen' voor dat moment afgewezen. 125 
Het aantal vragen rond de leer is dus beperkt, want niet wil zeggen dat dit onderwerp de 
gemoederen niet bezig hield. Vragen op dit terrein hingen echter veelal samen met de al 
besproken tuchtzaken of met klachten over de predikant. In het volgende hoofdstuk zal 
daarom heel wat meer over leerstellige problemen gezegd kunnen worden, dan hier het 
geval was. 
 
 
 

4.4. De classis als toezichthouder op de lokale kerkelijke organisatie 
 
Volgens de kerkorde zou op iedere classisvergadering geïnformeerd moeten worden 
naar de gang van zaken in de gemeenten. De classicale acta maken echter niet duidelijk 
of dit ook stelselmatig gebeurde. Wel is dus vanuit de gestelde vragen en de classicale 
antwoorden op te maken hoe classis en kerkenraden omgingen met de tuchtoefening, 
met de bediening van de Heilige Doop en met de kerkelijke huwelijksbevestiging.  
In deze en de volgende paragrafen zal besproken worden hoe de classis in andere 
opzichten haar toezichthoudende taken vervulde. In hoeverre zette de classis zich in 
voor de lokale kerkelijke organisatie, voor de reformatie van de armenzorg en het 
onderwijs, voor de verbreiding van de ware leer en voor de eenheid binnen de 
gemeenten? Hoe reageerden de kerkenraden op hun beurt op classicale inmenging in 
lokale problemen? 
 
 

Inzet voor de lokale organisatie 
Zoals aangetoond stelde de classis zich vrij afwachtend op bij de creatie van nieuwe 
predikantsplaatsen. Pas wanneer vanuit de betreffende gemeente of combinatie van 
gemeenten een verzoek daartoe de classis bereikte, kwam deze vergadering in actie. Dit 
ondanks het feit dat iedere nieuwe predikantsplaats aantoonbaar leidde tot een sterke 
groei van de kerkelijke meelevendheid ter plaatse. Evenmin overtuigend is de inzet van 
de classis, bij het vermanen van predikanten die hun kerkenraad niet of nauwelijks 
bijeenriepen. Alleen als hierover klachten werden geuit, werd van classiswege de 

                                                 
124 Ik heb de tekst van deze preek helaas niet kunnen achterhalen. Gezien het jaar van publiceren (1610, 
een jaar na de dood van Arminius) en het feit dat deze preek in Broek in Waterland (de standplaats van 
Petrus Aemilius tot 1608, zie paragraaf 4.5) uitgegeven werd, zal de preek vermoedelijk gehandeld 
hebben over predestinatie en vrije wil. Acta van de classis Edam, 26.4.1610, 4.5.1610. 
125 Acta van de classis Edam, 17.4.1605, 9.5.1605, 26.4.1610, 5.2.1624, 6.10.1625. 
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betreffende predikant ondervraagd. Zo blijkt uit klachten van Ransdorp, dat ds. Tyaeus 
de kerkenraad alleen na veel aandrang van kerkenraadzijde bijeen riep.126  
Ook ten aanzien van het weren van afwijkende procedures aangaande de tweejaarlijkse 
vernieuwing van de kerkenraad valt de classicale passiviteit op. Zo kon Monnickendam 
van 1600 (en mogelijk reeds vanaf 1587) tot 1651127 haar ouderlingen en diakenen 
steeds voor het leven benoemen, zonder dat daar ooit een classicaal woord aan vuil 
gemaakt werd. Vanuit Edamse kerkenraadsacta weten we dat ook daar de kerkordelijke 
procedures ten aanzien van de kerkenraadsverkiezingen een tijd lang niet waren 
nageleefd.128 Toch vinden we in de classicale acta hierover geen enkele mededeling. 
Kortom: zolang de classis geen vragen of opmerkingen bereikten vanuit de gemeente 
over het functioneren van de lokale organisatie, was dit geen onderwerp waar de classis 
zich mee bezighield.  
Ging de classis er dan van uit dat geen bericht ook goed bericht was? Waarschijnlijk 
vormt dit, samen met de antihiërarchische structuur van de gereformeerde kerk, de 
verklaring voor de classicale terughoudendheid. De spaarzame klachten laten zien dat 
een kerkenraad zijn taken toch niet zomaar kon verwaarlozen. Zo werd in 1609, naar 
aanleiding van klachten van enkele mannelijke lidmaten, de gehele kerkenraad van 
Broek in Waterland door de classis afgezet. Deze medestanders van de ontslagen ds. 
Aemilius hadden door hun partijkeuze veel aanstoot gegeven en waren, ondanks alle 
classicale vermaningen niet bereid tot een volledige schuldbekentenis.129  
Voorts zijn diverse voorbeelden uit de acta te halen van vacante gemeenten, die 
classisassistentie inriepen om de tweejaarlijkse verkiezingen doorgang te laten vinden. 
Onherkozen blijven zitten zou immers het aanzien van de kerkenraad kunnen schaden.130  
 
Echte functie-eisen voor ambtsdragers worden door de classis nergens met zoveel 
woorden geformuleerd, maar duidelijk is dat het moest gaan om mannen met gezag, van 
goede naam en faam.131 Zo stemde de classis in 1601 in met een gravamen van de 

                                                 
126 Acta van de classis Edam, 26.9.1622. 
127 Kerkenraadsnotulen Monnickendam 9.1.1600: ‘Seeckere articulen, vervattende een kerckenraetsorden, 
met gemeen advijs der broederen des kerckenraets geconcipiëert door Samuelem Bartholdi, ende bij allen 
ingewillicht’; ook opgenomen in Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, bijlage III, pp. 375-378. De 
benoeming voor het leven staat verwoord in artikel 2. Op 24.4.1650 stemde de kerkenraad in met het 
voorstel om voortaan te komen tot een jaarlijkse vernieuwing van de halve kerkenraad. In het verlengde 
daarvan werd op 11.12.1650 het aantal ouderlingen en diakenen van 8 naar 6 teruggebracht en werd 
bepaald, dat met ingang van 1651 de helft van die 6 ouderlingen en die helft van de 6 diakenen aftredend 
was en dat men pas na 2 jaar rust herkozen mocht worden. Volgens diezelfde kerkenraadsnotulen van 
11.12.1650, zou de gemeente al op 8 maart 1587 ingestemd hebben met de afschaffing van de jaarlijkse 
vernieuwing van de kerkenraad. Een bepaling waar ook in 1600 naar verwezen werd. De overgeleverde 
notulen starten pas in 1599, zodat niet is na te gaan hoe de kerkenraadsverkiezing tussen 1587 en 1599 
verliep. De synode van Emden bepaalde 1571 dat ambtsdragers voor twee jaar moesten worden benoemd 
(art. 15), maar liet daarbij de vrijheid aan de kerken om dat eventueel te verlengen of te bekorten. De 
gedachten gingen daarbij echter vooral uit naar kerken ‘die onder ’t Cruys sitten’. Dit werd ook zo ook 
herhaald door de nationale synode van Dordrecht, 1578, art. 13. 
128 Kerkenraadsnotulen Edam, 12.3.1595, 27.3.1595. Uit de kerkenraadsnotulen van Edam en Purmerend 
blijkt dat in beide steden de kerkenraad tweejaarlijks nieuwe ambtsdragers koos en de gekozenen voorstelde 
aan de kerkelijke gemeente. Gedurende de hier onderzochte periode werd nimmer met dubbeltallen gewerkt. 
129 Acta van de classis Edam, 12.11.1608, 30.3.1609, 21.4.1609, 12.5.1609, 1.6.1609. 
130 Acta van de classis Edam, 4.12.1623 (Purmerend); 20.4.1648 (Middelie/ Kwadijk); 3.7.1649 
(Ransdorp). 
131 Acta van de classis Edam, 26.3.1601, naar aanleiding van een preek van ds. Schagen van Purmerend, 
onder verwijzing naar 1 Tim. 3; zie ook Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 2, 84-92. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de synodale bepalingen ten aanzien van het ouderlingen- en diakenambt, de 
wijze van verkiezing en de (indirecte) functie-eisen die aan ouderlingen en diakenen werden gesteld, zie: 
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classis Amsterdam, waarin werd bepleit niet iemand tot ambtsdrager te verkiezen wiens 
vrouw geen lidmaat was of wier kinderen ongehoorzaam waren, 'nae de leere Pauli, 
maer men sal (daarbij wel) sien nae de meeste stichtinge ende gelegentheyt der 
saecken'.132 Ook behoorde men niet iemand tot kerkenraadslid te bevestigen, die zich 
gedurende lange tijd van het Avondmaal had afgehouden133, of iemand die zich tussen 
zijn verkiezing en bevestiging had verlopen in openbare dronkenschap, zoals in 
Landsmeer eens gebeurde.134 Alleen gerespecteerde mannen konden immers in alles 
'opzicht nemen tot stichtinge'.135 Hoezeer de kerkenraadsleden zelf hechtten aan hun 
status blijkt uit het volgende voorbeeld. In 1603 wees de classis ouderling Jan Claesz 
Dekker van Ransdorp fijntjes terecht toen uit zijn gedrag minachting van de classis 
bleek. Hij wenste immers zelf door 'sijne ondersaten' gerespecteerd te worden?136 
Waarom dan niet ditzelfde respect betoond aan de classis?  
 
 

‘Of de armen (..) besorcht werden’ 
De vragen gesteld aan de classis over de zorg voor de armen laten zien dat de instelling 
van een diaconie op de dorpen niet overal direct vanzelfsprekend was. De armenzorg 
was vanouds de verantwoordelijkheid van de gehele parochie en gebaseerd op twee 
grondbeginselen, te weten de algemene liefdadigheid tegenover de behoeftige dakloze 
vreemdeling en de zorg voor de eigen, buiten hun schuld in ellende geraakte armen.137 
Dit principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle arme parochianen werd 
niet zomaar losgelaten na de vestiging van een gereformeerde gemeente op het dorp. 
Zo vroeg predikant Ewout Willemsz van Oosthuizen in 1597 classicale assistentie om 
ter plaatse een diaconie in te kunnen stellen. Van classiswege werden daarop twee 
predikanten naar de lokale magistraat gezonden met het verzoek de verkiezing van 
diakenen toe te staan. Deze diakenen dienden in nauw overleg met het college van 
armenvoogden de aalmoezen te verzamelen en te verdelen, waarbij de diaconale zorg 
zich zou richten op verarmde lidmaten die 'niet wijllen bij de republijcke haer armoet 
schaemte halven openbaren' geholpen worden. Afgesproken werd tevens dat de armen-
voogden tijdens de ochtendpredikatie zouden collecteren en de diakenen tijdens de 
middagpredikatie, aangezien de armenvoogden 'den halven tijt oft selden' tijdens deze 

                                                                                                                                               
Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, pp. 318-333. 
132 Acta van de classis Edam, 3.3.1603. 
133 Acta van de classis Edam, 27.7.1609. 
134 Acta van de classis Edam, 31.7.1607. 
135 Acta van de classis Edam, 4.6.1601. 
136 Acta van de classis Edam, 3.3.1603. 
137 Voor een analyse van de opvattingen aangaande armenzorg en de veranderingen daarin in de loop van 
de 16e eeuw, zie bijv. Spaans, Armenzorg in Friesland, 1500-1800, pp. 40-43, of voor Holland: Van 
Deursen, Mensen van klein vermogen, pp. 58-82. Voor een analyse van kerkelijke en burgerlijke 
armenzorg in Edam, Monnickendam en Purmerend (1572-1650), zie:  Geudeke, ‘bédelen of bedélen’, 
p.118-146. Centraal in dit artikel staat de vraag of de ontwikkelingen in deze drie stadjes passen in het beeld 
van de humanisering van de armenzorg, zoals bijvoorbeeld geschetst door Spaans, en of er werkelijk sprake 
was van centralisatie en secularisatie van de armenzorg of dat de oude visies en structuren grotendeels 
bleven voortleven. Geconstateerd werd dat de armenzorg hier gedurende de onderzochte periode bleef 
rusten op twee peilers: bédelen en bedélen, al verschoof het accent wel geleidelijk in de richting van de 
tweede peiler. Voor wat betreft het inperken van de diaconale ruimte door de magistraten, kon worden 
vastgesteld dat nergens aan de diaconale autonomie werd getornd. Alleen in Edam is getracht de diaconale 
zorg te integreren in de totale armenzorg. Deze poging mislukte al vrij snel omdat er in praktijk geen 
behoefte was aan een vergaande centralisatie en reorganisatie van de lokale armenzorg. (pp. 136-137).  
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dienst collecteerden. Na de verkregen overheidspermissie om zo te werk te mogen gaan, 
kreeg ds. Willlemsz de opdracht een en ander, uit naam van de classis, met zijn 
gemeente te bespreken. Of liever: uit te leggen, want de instelling van een diaconie 
geschiedde op basis van 'het Woordt des Heeren twelcke van geen mensche ter werelt 
en behoort tegengesproocken te worden de wijle Godts authoriteyt de meeste is', zo 
noteerde de scriba van de classis.138 
Deze gang van zaken maakt duidelijk dat de kerkelijke armenzorg hier zeer voorzichtig 
werd geïntroduceerd, waarbij in feite ruimte werd gelaten voor bedeling van lidmaten 
door de overheid. De diaconale zorg strekte zich immers primair uit tot lidmaten die 
zich ervoor schaamden zich door de overheid en dus in het openbaar te laten bedélen. 
De verdeling van de collecten laat verder zien dat de voorzichtige introductie tevens 
inhield dat de classis de bestaande armenzorg vooral niet wilde duperen met als risico 
dat de overheid de instelling van de diaconie zou afwijzen. De financiële armslag van de 
kersverse diaconie zal hierdoor beperkt geweest zijn, wat ook voor de aanvankelijke 
taakstelling gold. Ten slotte blijkt uit dit geval dat het initiatief niet afkomstig was van 
de lokale kerkenraad, maar van de predikant. 
 
Bijna twintig jaar later, in oktober 1618, werd vanuit Zuiderwoude om advies gevraagd 
inzake het wel of niet instellen van een eigen diaconie. Nog steeds werden alle armen 
daar bediend door de burgerlijke armenzorg en de verkiezing van diakenen zou wel eens 
ten koste kunnen gaan van de verarmde lidmaten. De kerkelijke middelen reikten hier 
namelijk niet zo ver dat men hen even royaal zou kunnen bedélen als nu van 
overheidswege geschiedde. De classicale wijsheid strekte zich in deze niet verder dan 
een verwijzing naar de te verwachten nationale kerkorde van synodewege.139 Dit 
betekende dat de bestaande situatie in feite door de classis werd gesanctioneerd. 
De overige vragen komen uit gemeenten waar al wel een diaconie was ingesteld, maar 
waar men net als Zuiderwoude moest constateren dat de financiële middelen van die 
armenzorg te beperkt waren om alle eigen armen te hulp te komen. Zo kwam de 
diaconie van Zunderdorp in 1602 in problemen omdat het verarmde gezin van Jan 
Theunisz, gezegend met zes kinderen, te zwaar op de diaconale gelden drukte. Twee 
jaar later klonk een soortgelijke noodroep uit Purmerend. Eén gezin met een zwakbe-
gaafde zoon slokte daar alle diaconale inkomsten op. 
Uit de antwoorden blijkt dat de classis deze gemeenten zoveel mogelijk probeerde bij te 
staan, om te voorkomen dat de nood via bedelarij werd geledigd.140 De oriëntatie op de 
eigen kerkelijke organisatie werd dus ook langs deze weg gestimuleerd. De acta laten 
zien dat het in sommige gevallen inderdaad zo werkte, maar uit andere voorbeelden 
blijkt dat nog in 1608 attestaties werden afgegeven aan verarmde lidmaten om elders te 
kunnen bédelen. Een praktijk die al in 1595 door de Noord-Hollandse synode was 
veroordeeld.141  

                                                 
138 Acta van de classis Edam, 6.10.1597, 29.11.1597. 
139 Acta van de classis Edam, 4.10.1618.Ds. Gartsz had zich tien jaar tevoren ook al bij de classis 
beklaagd over het ontbreken van een diaconie ter plaatse, waardoor hij niet over een volledige 
kerkregering kon beschikken, 28.7.1608. 
140 Acta van de classis Edam, 22.5.1602, 29.3.1604; een soortgelijk verzoek vanuit Buiksloot/ Landsmeer 
klonk in 12.10.1598. 
141 Acta van de Noord-Hollandse Synode, 19.6.1595 (art. 39), in antwoord op een gravamen vanuit de 
classis Haarlem: 'dat men geen attestatie en geve ofte recommandatie om eenige collecten van aelmissen te 
doen, is de resolutie genomen, dat sulcke recommandatien niet sullen werden gegeven als synde voetselen 
der bedelrye, maer dat sooveel doenlyck is de classes hare kerken ende ook, ist noodich, de synodus haeren 
classen helpen sullen.’ Voorbeeld uit 1608 uit de Classis Edam van een dergelijke kwestie: 15.8.1608. 
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Met de groei van de kerkelijke gemeenten en het aantal kerkdiensten, zullen ook de 
collecteopbrengsten toegenomen zijn, want na 1618 meldden zich geen diaconieën meer 
die niet in staat waren de eigen armen na behoren te bedienen. Uit een laatste vraag rond 
het thema armenzorg blijkt hoezeer de verhouding tussen kerk en overheid op het 
gebied van de armenzorg was geëvolueerd in jaren 1572-1630. In 1628 was de classis 
van mening dat de armenvoogden geen aalmoezen in de kerk behoorden in te zamelen 
ten behoeve van de algemene armen. Terwijl in 1597 in Oosthuizen, de kerkelijke 
armenzorg met veel voorzichtigheid naast en vooral niet ten koste van de burgerlijke 
werd geïntroduceerd, adviseerde men nu aan Warder om de collecten door burgerlijke 
armenvoogden uit de kerkdiensten te weren.142  
 
 

Reformatie van het onderwijs? 
Als toezichthouder op de gemeenten was de classis ook belast met het opzicht op de 
verbreiding van de ware leer. Dit kreeg allereerst gestalte via het opzicht op de 
predikanten en via de creatie van nieuwe predikantsplaatsen in steeds meer gemeenten, 
zodat meer en meer dorpelingen, jong en oud in de eigen woonplaats naar de 
verkondiging van die ware leer konden luisteren, en voorts via de inzet voor de 
reformatie van het onderwijs en het opzicht op de schoolmeesters. Het waren immers de 
onderwijzers die in de woorden van Van Deursen de kinderen “de eerste beginselen van 
de christelijke religie” bijbrachten en niet de predikanten.143  
Tot 1598 was er van overheidswege geen duidelijke orde gesteld op het onderwijs, 
hoewel de classes dit, via gravamina keer op keer onder de aandacht van de Noord-
Hollandse synode brachten, waarna de synode op haar beurt dit steeds opnieuw bepleitte 
bij de Staten van Holland.144 Zo vroeg de classis Edam in 1596 in een gravamen dat de 
scholen ‘versien mochten werden met geschickten schoolmeesteren, die de suyvere 
leere des evangeliums toestaen’ aangezien men ervoer dat vele scholen op het platteland 
werden geleid door schoolmeesters die niet de ware religie waren toegedaan en derhalve 
ongeschikt om ‘de jonge juecht (..) in fondamenten der christelicke leere (en) goede 
seeden (..) bequamelyck’ te onderwijzen. In een adem door werd ervoor gepleit ook 
goed opzicht te houden op de schoolboeken om te voorkomen dat de schooljeugd via 
die boeken geïnfecteerd zou worden met doperse of andere leerstellig onzuivere 
opvattingen. Deze misstanden dienden zowel via de Staten van Holland als via de lokale 
magistraten bestreden te worden, vond ook de Noord-Hollandse synode. Verbetering 
van de salarissen gold daarbij als een van de middelen om de dorpen ook daadwerkelijk 
te kunnen voorzien van ‘geschickte en well gequalifficeerde’ onderwijzers. Dat salaris 
was op dat moment in de dorpen nog zo laag, dat een schoolmeester er onmogelijk van 
kon leven.145  
Al deze inspanningen hadden in zoverre resultaat dat in 1598 door de Staten van 
Holland aan de classes permissie werd verleend om voortaan alle schoolmeesters via de 

                                                 
142 Acta van de classis Edam, 5.6.1628. 
143 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 161-163; ook zo uitgesproken door de classis Edam in 1619 
nav. een gravamen ingediend door de classis Haarlem; acta van de classis Edam, 19.8.1619. 
144 Acta van de classis Edam, bijvoorbeeld: 8.6.1593 (het aannemen van allerlei ongeschikte 
schoolmeesters, aanpakken via de Staten van Holland); 24.7.1595 (aandringen bij de Staten van Holland 
om goede orde te stellen op de scholen); 13.5.1596 (idem). Acta van de Noord-Hollandse synode: 
7.6.1594: via de overheden van de steden bij de Gecommitteerde Raden aandringen op het weren van 
misstanden op de scholen en op verbetering van de salarissen van de onderwijzers. 
145 Acta van de Noord-Hollandse synode 17.6.1596; acta van de classis Edam, 13.5.1596. 
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magistraat op te roepen, om een acte voor de schoolmeesters te komen ondertekenen. In 
het verlengde hiervan besloot de classis Edam nog dat zelfde jaar om ‘alle die 
schoolmeesteren in den classe’ te ontbieden, om de ‘articulen voor de schoolmeesteren’ 
te ondertekenen, hetgeen op 20 juli inderdaad geschiedde.146 Dit betrof zowel de 
rectoren van de Latijnse school in Edam en Monnickendam, als de schoolmeesters van 
de stads- en dorpsscholen (de opvolger van de parochieschool), als de houders van 
particuliere bijscholen.147 Desondanks viel het niet mee om de op dat moment al 
benoemde schoolmeester van Landsmeer afgezet te krijgen, hoewel hij, zelf katholiek, 
de gereformeerde religie bespotte. De kerkenraad had hem wel al uit zijn kerkelijke 
functies gezet, maar de magistraat wenste dit voorbeeld niet zonder slag of stoot te 
volgen. Pas nadat de burgemeesters op de classis waren ontboden én vervolgens door de 
Gecommitteerde Raden, op verzoek van de classis, zal deze magistraat bakzeil gehaald 
hebben, want daarna lezen we niets meer over deze paapse schoolmeester in de 
classicale acta.148 
 
De lange rij namen laat zien dat er trouw werd getekend en uit de classicale acta van de 
jaren daarna weten we dat slechts een enkeling bezwaar maakte tegen die 
ondertekening. Zo kon de schoolmeester van Uitdam, als jezuïet, in 1603 het tekenen 
van de acte niet met zijn geweten in overeenstemming brengen, waarop hij werd 
afgezet.149 In 1605 beklaagden de Broeker kerkenraadsleden zich over de magistraat die 
hun een, kennelijk niet-gereformeerde schoolmeester had opgedrongen, waarop de 
classis de kerkenraad opdroeg de magistraat hierover te vermanen. Ook hier met het 
gewenste resultaat.150  
Meer moeite kostte de afzetting van mr. Cornelis van Ghersel van Middelie. Zijn naam 
prijkt keurig op de lijst van ondertekenaars, maar dat was geen garantie voor een 
voorbeeldige levenswandel. Zijn overspel veroorzaakte grote opwinding in 1609. 
Classis en kerkenraad konden hem wel uit zijn kerkelijke functies ontslaan, maar niet 
als schoolmeester. Daarvoor was men van de lokale magistraat afhankelijk en die had 
blijkbaar minder moeite met zijn handel en wandel. De kerkelijke tucht bracht Cornelis 
niet tot inkeer, integendeel: verzoening bleef ook na zijn vertrek uit Middelie 
onmogelijk omdat hij zich via dreigementen, scheldpartijen en dronkenschappen steeds 
verder van de kerk vervreemdde. Het zal zijn carrière geen goed gedaan hebben. Zijn 
vertrek bespaarde de kerk verdere inspanning en geschillen met de lokale magistraat.151  
                                                 
146 Acta van de classis Edam, 18.5.1598, 8.6.1598, 20.7.1598. In het verslag van de vergadering van 
20.7.1598 is een lange lijst namen van schoolmeesters opgenomen die allen de acte aangaande het 
onderwijs hebben ondertekend. Deze lijst is in de jaren daarna waarschijnlijk steeds aangevuld, zonder 
dat daar nadere dateringen aan toegevoegd zijn. De tekst van de acte is opgenomen in bijlage III. 
147 Het voert te ver om hier uitvoerig in te gaan op het onderwijssysteem. Volstaan moet worden met een 
enkele opmerking, namelijk dat de rectoren van de Latijnse school (de opleiding voor voortgezet 
onderwijs) en de schoolmeesters van de stads- en dorpsscholen (het lagere onderwijs voor kinderen tot ca. 
10 jaar) door de lokale overheden werden benoemd en betaald, aangevuld met enig schoolgeld afkomstig 
van de leerlingen. Bijscholen waren scholen die door particulieren werden gehouden voor eigen rekening 
en risico. Zowel Edam als Monnickendam telden in ieder geval één of meer bijscholen. Ook van de 
Latijnse school in Purmerend wordt gemeld dat het om een particuliere bijschool ging. Desondanks 
werden ook de bijschoolhouders ontboden bij de classis om genoemde acte te ondertekenen. Over Edam, 
zie: Van der Eerden-Vonk, ‘Edamse schoolmeesters’; over Monnickendam, zie: Appel, ‘Het onderwijs te 
Monnickendam in vroeger eeuwen’, pp. 17-34. Meer in het algemeen over het onderwijs, zie: Abels, 
Wouters, Nieuw en ongezien, dl 2, pp. 293-301. 
148 Acta van de classis Edam, 27.4.1598, 18.5.1598. 
149 Acta van de classis Edam, 1.6.1603. 
150 Acta van de classis Edam, 17.4.1605. 
151 Acta van de classis Edam, 17.2.609, 26.4.1610, 3.5.1610. 
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De schoolmeesters van de dorpen schakelden op hun beurt de classis in bij pogingen om 
loonsverhogingen los te krijgen van de Staten van Holland.152 Eensgezinde 
samenwerking was dus ook in hun belang. Overigens waren niet alle schoolmeesters en 
voorzangers in deze jaren lidmaat van de gereformeerde kerk, zoals door de classis 
Haarlem werd bepleit in 1608. De classis Edam had dit graag gewild, maar besefte dat 
het moeilijk zou zijn om hier een algemene strikte regel van te maken. De Noord-
Hollandse synode stemde wel met dit Haarlemse pleidooi in153, hoewel in praktijk de 
Edamse slag om de arm realistischer was. 
 
Aan het einde van de Bestandstwisten werd het opzicht op de schoolmeesters 
geïntensiveerd en werden alle schoolmeesters van wie men twijfelde of zij 
daadwerkelijk de acte voor de schoolmeesters hadden getekend, via hun predikant op de 
classis ontboden om dit alsnog te doen. De schoolmeesters van Purmerend, Ransdorp, 
Marken, Kwadijk, Schardam, Schellingwoude, Oudendijk en Hobrede waren in gebreke 
gebleven en verschenen alsnog. 154 Deze algeheel instemmende houding veranderde 
deels toen de Dordtse synode in 1619 de tekenplicht aanscherpte, zodat alle 
schoolmeesters en rectoren voortaan, net als de predikanten van harte moesten 
instemmen met de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de 
Dordtse leerregels en deze vervolgens behoorden te ondertekenen, op straffe van 
ontslag.155 Deze aanscherping werd door de Noord-Hollandse synode overgenomen, 
maar niet zonder meer door de overheden ondersteund, zodat de classes moesten 
rapporteren dat men wel had geijverd voor de reformatie der scholen, maar niet overal 
met evenveel succes. De synode kon daarop niet veel anders doen, dan bij de Staten aan 
te dringen op het aanwenden van haar autoriteit om alle schoolmeesters te dwingen tot 
tekenen of anders kleur te bekennen. Dit alles niet alleen om katholieke en 
doopsgezinde schoolmeesters te kunnen weren, maar ook om remonstrantsgezinde 
schoolmeesters af te kunnen afzetten.156 
In de classis Edam werden in oktober 1619 alle schoolmeesters en rectoren ontboden 
om hen uit te leggen wat zij dienden te ondertekenen, waarna hen 14 dagen respijt werd 
gegund om de teksten te bestuderen, om ze daarna ‘in des Heeren vreese’ te kunnen 
onderschrijven. In hun wederwoord vroegen de schoolmeesters naar de classicale inzet 
voor verbetering van hun inkomsten.157 Bij hun oprechtheid bij de ondertekening van de 
gevraagde artikelen kan dus wel een vraagteken geplaatst worden. In ieder geval maakte 
slechts een enkeling bezwaar tegen de ondertekening. Schoolmeester Jan Foppen uit 
Edam hield de eer aan zichzelf en bood zijn ontslag aan. Ook zijn collega Jan Pietersz 
kon de artikelen niet met zijn overtuiging in overeenstemming brengen, maar hij wilde 

                                                 
152 Acta van de classis Edam, 7.4.1603, 26.3.1607, 31.7.1607, 21.10.1619, 6.7.1626, 7.9.1626, 3.5.1627, 
5.7.1628, 16.8.1629.  
153 Acta Noord-Hollandse synode 18.10.1680; acta van de classis Edam, 19.5.1608. 
154Acta van de classis Edam, 31.7.1617,  4.9.1617, 2.10.1617, 11.6.1618. Allen verschenen inderdaad, al 
duurde dat bij de schoolmeester van Hobrede tot juni 1618. 
155 Aldus de tekst opgenomen in de acta van de Noord-Hollandse synode, 27.8.1619, 25.8.1620; de 
Nationale synode van Dordrecht spreekt in art. 54 alleen over het ondertekenen van de ‘belijdenisse des 
Geloofs der Nederlantsche Kerken’ of in plaats daarvan van de ‘Christelijken Catechismus’. Acta 
Nationale Synode Dordrecht 1618-1619.  
156 Acta van de Noord-Hollandse synode, 25.8.1620, 24.8.1621, 2.8.1622, 8.8.1623,6.8.1624, 7.8.1625, 
4.8.1626. In 1626 is eindelijk sprake van een schoolorde door de Staten van Holland aangenomen en 
gepubliceerd. Problemen met tekenen worden daarna in de synode vooral nog gemeld vanuit de steden 
Amsterdam, Haarlem en Hoorn.  
157 Acta van de classis Edam, 21.10.1619. 
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niet vrijwillig vertrekken. De Edamse kerkenraad werd opgedragen hem via de 
magistraat te laten afzetten. Het is echter de vraag of men daar gehoor kreeg.158  
Zijn naamgenoot Jan Pietersz uit Monnickendam voelde er evenmin voor om alle 
gevraagde geloofsartikelen te bestuderen en ondertekenen. Deze Jan Pietersz wordt in 
de classicale acta later als paaps schoolmeester aangeduid en met hem werd via de 
lokale magistraat vrij snel daarna korte metten gemaakt.159  
 
Heel wat meer hadden classis en kerkenraad te stellen met Jan Auwelsz Moens, rector 
van de kleine Latijnse school te Purmerend. Aanvankelijk werd met hem een soort 
compromis bereikt. Deze katholiek leek namelijk bereid naar de gereformeerde kerk 
over te gaan en beloofde in de tussentijd zijn leerlingen getrouw de catechismus te 
leren, geen boeken of argumenten strijdend met de gereformeerde leer te gebruiken en 
zich onder kerkenraadopzicht te stellen, als ware hij lidmaat.160 In 1625 was men minder 
overtuigd van zijn goede wil en werd hem het schoolhouden op last van de classis 
voorlopig verboden door de magistraat. Moens verscheen daarop in de 
classisvergadering om te pleiten voor zijn onschuld. Hij toonde zich bereid die artikelen 
tekenen, die niet met zijn geweten streden.161 De classis ging hier niet mee akkoord en 
bood hem onderricht aan door een van de predikanten.  
In een volgende vergadering benadrukte Moens dat hij slechts een kleine, particuliere 
bijschool hield, geen theoloog was en ook geen stadsschoolmeester die salaris van de 
stad genoot. Hij deed echt zijn best om niets te doen of te leren, dat streed met de 
gereformeerde religie en begeleidde de kinderen van gereformeerde ouders op 
donderdag en zondag zelfs tot aan de kerkdeur. Zelf mee naar binnen gaan, zo een 
schoolmeester betaamde, deed hij echter niet. Op strikte voorwaarden stond de classis 
hem daarop toe voort te gaan met zijn schooldienst.162  Een jaar later werd hij alsnog 
tijdelijk afgezet door de magistraat, om na tekening van de schoolorde zoals opgesteld 
door de Staten van Holland toch weer aan het werk te mogen van de classis.163 Zo ging 

                                                 
158Acta van de classis Edam, 11.11.1619, 15.6.1620 (hier wordt gesproken over de door de classis 
afgezette schoolmeester Jan Pietersz van Edam); in de kerkenraadsnotulen van 1620 valt te lezen dat men 
Jan Pietersz zal voorschrijven wat hij de jeugd moet leren, maar afgezet werd hij niet. In de notulen van 
1634 staat namelijk dat het schoolhouden van Jan Pietersz niet ‘accordeert’ met de acta van de nationale 
synode, aangezien hij uit paapse boeken les geeft. Pas op dat moment werd deze zaak aan de 
burgemeesters voorgelegd. Kerkenraadsnotulen Edam, 2.8.1620, 8.10.1620, 1.1.1634, 29.1.1634, 
9.4.1635. In de burgemeestersboeken is hier verder niets over te vinden. Wel stelden de burgemeesters 
eind 1620 een lijst samen van schoolboeken die in het onderwijs gebruikt mogen worden, ‘opdat de 
kinderen eendere boecken leren ende malcanderen niet verwijten dats een papist, dats een geus boeck’. 
Alleen deze ‘ende diergelijcke (boeken) die met de leere van de gereformeerde religie’ overeenstemmen, 
mochten gebruikt worden in het onderwijs. Blijkbaar werden tot die tijd ook andere schoolboeken 
gedoogd. Oud Archief Edam, inv. nr 66B, memorieboeken van de burgemeesters, 1604-1625, f. 136v 
(oktober of november 1620). Afdoende is dit voorschrift niet geweest, want in 1639 besloot de 
kerkenraad de scholen te inspecteren om te zien of er ‘paepsche boecken’ werden gebruikt. 
Kerkenraadsnotulen 30.10.1639. Ook te vinden bij Costerus Pzn, De Groote of Sint Nicolaas Kerk te 
Edam, p. 63. Over het onderwijs in Edam: Van der Eerden-Vonk, ‘Edamse schoolmeesters’, pp. 6-10. 
159 Acta van de classis Edam, 11.1.619, 25.11.1619, 15.6.1620, 27.7.1620 ; vanuit Monnickendam werd 
op die laatste vergadering gerapporteerd dat de magistraat tegen deze schoolmeester procedeerde. In de 
vroedschapsnotulen van Monnickendam is hierover niets genoteerd. Wel overgeleverd is de ordonnantie 
van de latijnse en duijtsche schole, uit 1620 (Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 60), met daarin  
voorschriften voor het godsdienstonderwijs, de te gebruiken boeken en de kerkgang. Tekst opgenomen 
door Appel in zijn artikel ‘Het onderwijs in Monnickendam in vroeger eeuwen’, pp. 21-28.  
160 Acta van de classis Edam, 11.11.1619. 
161 Dit zullen de artikelen 2 tot en met 5 geweest zijn. 
162 Acta van de classis Edam, 5.5.1625, 28.7.1625, 31.7.1625. 
163 Acta van de classis Edam, 7.9.1626, 5.10.1626, 12.4.1627. 
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het nog een aantal jaren heen en weer, waarbij de classis tevergeefs een vinger aan de 
pols probeerde te houden via visitaties van zijn school, terwijl de magistraat hem steeds 
vaker de hand boven het hoofd hield.  
Vanaf 1628 namen de klachten over de rector en andere paapse stoutigheden in het op 
dat moment vacante Purmerend sterk toe en lieten de burgemeesters aan de classis 
weten geen kans te zien om de roomse rector af te zetten nu dit in andere grote steden 
ook niet meer gedaan werd. Bijkomend argument vormde het zeer geringe aantal 
leerlingen van deze Latijnse school, waardoor het probleem in praktijk wel lastig, maar 
voor alle partijen toch ook weer niet urgent was. Vanaf 1633 en vooral vanaf 1635 
bemoeide de synode zich ermee en kwam er opeens vaart in de zaak, zodat Moens in 
1636 en nu voorgoed afgezet werd als rector.164 Het was dus door synodaal ingrijpen dat 
aan het feitelijke classicale gedogen een einde kwam en magistraat en vroedschappen 
bereid waren hem de schooldienst op te zeggen. Het omstreeks die tijd verstuurde 
schrijven van het Hof van Holland om de ‘stouticheijdt der papisten’ te weren, 
verleende de kerkelijke overheden daarbij een extra middel om op het ontslag van 
Moens aan te kunnen dringen.165 
 
Elders was geen sprake van schoolmeesters die hun werk konden voortzetten zonder 
van harte in te stemmen met de gereformeerde religie. Zo was Pauwel Dircksz van 
Nieuwendam in 1624 best bereid om te tekenen, gaf hij direct toe geen lidmaat te zijn 
en catechismus noch geloofsbelijdenis te kennen. Hij werd teruggewezen en de 
kerkenraad van Nieuwendam werd vermaand over zijn keuze voor deze schoolmeester. 
Pas een jaar later, na studie van de teksten en het trouw bezoeken van de kerkdiensten 
was hij bereid en in staat om wel bewust te tekenen.166  
De dreigende komst van een paapse schoolmeester in de nieuwe polder de Beemster 
werd in 1621 afgewend via een schrijven vanuit de classis naar de dijkgraaf en het 
hoogheemraadschap.167 Dertien jaar later werd de niet tot tekenen gezinde 
schoolmeester in de Purmer via diezelfde weg tot de orde geroepen.168 Beide 
schoolmeesters komen daarna niet meer ter sprake in de classicale acta, zodat we er 
vanuit kunnen gaan dat zij verder geen bron van zorg meer vormden voor de classis. 
Naast dit geringe aantal kwesties rond het tekenen van de formulieren van enigheid, 
kwam de classis nog een enkele keer in het geweer bij problemen met schoolmeesters. 
Soms uit zichzelf, soms op verzoek van de kerkenraad ter plaatse.169 Ten slotte vinden 
                                                 
164 Acta van de classis Edam, 4.10.1627 tot en met 5.5.1636; acta van de Noord-Hollandse synode 
14.8.1635: classis Edam werd vermaand om voor eens en voor al erop te letten dat alle schoolmeesters de 
acta van de Nationale Synode tekenen. Verder geen specifieke verwijzingen naar Purmerend in deze acta, 
wel algemene klachten over de katholieke opmars en opmerkingen over verhoogde inzet van de synode 
en van de Staten van Holland om dit tij te keren: 9.9.1636, 10.8.1637. In de kerkenraadsnotulen van 
Purmerend lezen we dat men in 1628 vanuit de classis werd vermaand omdat men in Purmerend ‘al te 
slap (was) int weeren vande affgoderije die aldaer in swangh gaet’; kerkenraadsnotulen Purmerend 
15.9.1628. Erg hard liep men op dat moment niet vanuit de kerkenraad bij het opzicht op de 
schoolmeesters in het algemeen en de katholieke rector in het bijzonder. Het onderwerp verschijnt slechts 
incidenteel in de kerkenraadsacta en dat is ook het geval in de jaren tussen 1628 en 1633. 
165 Kerkenraadsnotulen Purmerend 28.5.1635. In de jaren daarvoor kreeg de kerkenraad steeds nul op het 
rekwest van de magistraat, ondanks de inzet van onder andere ouderling en oud-burgemeester Mathijs 
Melisz, ?.9.1633, 16.10.1633.  
166 Acta van de classis Edam, 30.9.1624, 5.5.1625. 
167 Acta van de classis Edam, 7.6.1621. 
168 Acta van de classis Edam, 7.8.1634. 
169 Acta van de classis Edam, 2.10.1617 (de schoolmeesters van Ransdorp en Marken zijn, komend uit de 
classisvergadering, slaags geraakt) ;23.4.1618 (idem, die van Ransdorp wil zich niet verzoenen), 
12.6.1623 (de nieuwe schoolmeester van Holysloot krijgt geen attestatie van zijn vorige kerkenraad Edam 
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we, verspreid over de hele periode, in de classicale acta incidentele verwijzingen naar 
de boeken die in de scholen gebruikt mogen worden, meestal naar aanleiding van 
gravamina vanuit andere classes.170 Dit was binnen de classis Edam dus geen heet 
hangijzer. 
Afrondend kan gesteld worden dat de classis Edam zich actief inzette voor de 
reformatie van het onderwijs én dat zich daarbij geen al te grote problemen hebben 
voorgedaan. Schoolmeesters schikten zich naar de groeiende eisen aan hun 
geloofsopvattingen gesteld en de classis had, dankzij overheidssteun, voldoende 
middelen om de onwilligen tot andere gedachten te brengen, dan wel te laten afzetten. 
Wanneer de lokale overheid niet tot coöperatie bereid was, stonden classis en 
kerkenraad machteloos, maar dit was alleen incidenteel het geval in Edam en 
Purmerend. Dat de schoolmeesters zich schikten zal overigens niet in alle gevallen uit 
nobele, godsdienstige motieven geschied zijn. De uitdrukking ‘wiens brood men eet, 
diens woord men spreekt’ was in ieder geval de armlastige dorpsschoolmeesters niet 
vreemd. 
 
 

Catechismuspreken 
Het waren, zoals reeds gemeld, de onderwijzers die de kinderen de eerste gereformeerde 
beginselen bijbrachten en zij wisten zich daarbij gecontroleerd door classis en 
kerkenraad. Desondanks had men in de loop van de hier onderzochte periode aan dit 
catecheseonderricht niet genoeg, zo blijkt uit de pleidooien voor catechismuspreken. 
Zo werden de classes in 1607 door de synode gelast om er voor te zorgen dat overal 
iedere week catechismuspreken gehouden werden. Ook vanuit de classis Edam werd dit 
doorgegeven aan de kerkenraden, die beloofden dit inderdaad te zullen doen. Pas 12 jaar 
later kwam de classis hier weer op terug, naar aanleiding van een resolutie van de 
Noord-Hollandse synode en werden alle predikanten nogmaals tot hun plicht in deze 
vermaand. Dat catechismuspreken tot die tijd eerder uitzondering dan regel waren, blijkt 
bijvoorbeeld in 1613. Een delegatie vanuit de classis verzocht in dat jaar een extra gift 
voor de weduwe van ds. Petreius van Edam, omdat hij ‘extraordinaris den catechismum 
voor eenen tijt gepredickt heeft.’171 Nog eens zes jaar later bleek dat in de combinatie 
Landsmeer/ Buiksloot geen catechismuspreken werden gehouden in verband met de 
zwakke gezondheid van de predikant en in Middelie/ Kwadijk niet omdat de kerkenraad 
een preek over een bijbeltekst stichtelijker achtte. Voor dit eerste argument was de 
classis gevoelig, voor het tweede niet.172 In 1629 bleken bij omvraag dat Purmerend, 
Landsmeer en Durgerdam de catechismuspreken achterwege lieten en ook zij werden 
vermaand.173 Er zijn dan al 22 jaren verstreken sinds de eerste opdracht om in iedere 
kerk, elke week over de catechismus te preken.  
Een erg dringende aangelegenheid was dit dus niet voor de classis Edam en niet alleen 
dáár, getuige de diverse vermaningen vanuit de synode. Zo werden in 1640 alle 
achterblijvende kerken op last van de synode dringend gemaand om de catechismus in 

                                                                                                                                               
ivm geschillen); 3.5.1627 (schoolmeester Pauwelsz van Nieuwendam protesteert op de classis tegen zijn 
afzetting); 7.9.1637 (twist tussen de schoolmeester en predikant van Marken op de classis gebracht). Na 
1637 halen dergelijke problemen de classicale acta niet meer. 
170 Acta van de classis Edam, 12.5.1592, 17.8.1620, 27.7.1624, 23.9.1630, 4.10.1650. 
171 Acta van de classis Edam, 20.5.1613. 
172 Acta van de classis Edam, 31.7.1607, 20.7.1619, 5.5.1625, 6.10.1625. 
173 Acta van de classis Edam, 16.8.1629. 
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de zondagmiddagdienst te bepreken.174 Vooral in de combinaties bleef dit echter een 
probleem. Dit zou namelijk betekenen dat in iedere kerk binnen een combinatie twee 
maal per zondag gepreekt zou moeten worden. Een ondoenlijke zaak, zo oordeelde de 
classis in 1644.175 Pas als ieder dorp over een eigen, ongedeelde predikant beschikte, 
kon overal op zondagmiddag over de catechismus gepreekt worden. Tot die tijd bleef 
het schipperen met de verdeling van de zondagse diensten. Dat dit besef alom gedeeld 
werd, blijkt ook uit de gravamina uit diezelfde periode waarin gepleit wordt voor het 
splitsen van alle combinaties.176 
In ieder geval in Monnickendam ging men verder dan alleen het invoeren van 
catechismuspreken. Ds. Bartholdi pleitte in 1631 voor het geven van catechisatie op 
zondag als middel om de geconstateerde ‘flauwicheijt ende oock groote onwetenheijt bij 
velen ledematen der gemeijnte’ te bestrijden. Hij verwees hierbij naar de besluiten van 
de Nationale synode en naar het feit dat dit ‘alreede in eenige kercken deses quartiers 
wert gepleecht’. Na een week bedenktijd stemde zijn kerkenraad hiermee in.177 In 1643 
zette men hier een volgende stap door op zondagmiddag om 5 uur in de kamer van de 
kerkmeesters catechisatieles te laten geven. Niet vermeld wordt wie met deze taak werd 
belast, wel dat er bij tourbeurt een ouderling of diaken bij aanwezig zal zijn. Twee jaar 
later werd afgesproken het ‘cleijne clockjen’ kort te luiden voor aanvang van de 
catechisatie, om deze bijeenkomsten zo beter onder de aandacht te brengen.178 In Edam 
ging men in 1645179 over tot het organiseren van aparte catechisatiebijeenkomsten in de 
kerk, nadat men in 1642 had besloten extra te letten op de catechisatie op de scholen.180 

 
 

Zorg voor elkaar: vacaturediensten 
Zowel bij vertrek of overlijden als ook bij ziekte en tijdelijke absentie van de eigen 
predikant voorzag de classis in gastvoorgangers.181 In deze laatste twee gevallen werden 

                                                 
174 Acta van de classis Edam, 13.8.1640, herhaald op 7.10.1641 en op 13.10.1642; oproepen in acta van 
de Noord-Hollandse synode: 1.8.1639, 21.8.1640, 13-28.8.1641. Dit zijn ook de jaren waarin in diezelfde 
synodale acta bij herhaling gepleit wordt voor een vernieuwde uitgave van de catechismus en 
geloofsbelijdenis, voorzien van schriftuurlijke verwijzingen, voor het hanteren van een en dezelfde 
uitgave in alle gemeenten en waarin geageerd wordt tegen een catechismus uitgegeven door de 
remonstranten; tegen het opkomend socinianisme en tegen de katholieke opmars. Alle reden dus om de 
eigen leer via catechismuspreken stevig onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. 
175 Acta van de classis Edam, 8.8.1644, naar aanleiding van een gravamen vanuit de classis Hoorn. 
176 Acta van de Noord-Hollandse synode 16.8.1644.  
177 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 7.12.1631, 14.12.1631; Als het hier gaat om de invoering van 
catechismuspreken, was Monnickendam aan de late kant. 
178 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 8.11.1643, 15.11.1.643, 20.10.1645. Een en ander onder 
verwijzing naar een resolutie van de Noord-Hollandse synode om de catechisatie te oefenen in alle 
scholen, weeshuizen en vooral ook in de kerken . Kerkenraadsnotulen 16.10.1642. 

179 Kerkenraadsnotulen Edam, 3.12.1645. In verband met de catechisatie werd besloten de 
kerkenraadsvergaderingen voortaan op zondagavond gehouden. Blijkbaar werd de catechisatieles hier in 
de kerkenraadkamer gehouden. 
180 Kerkenraadsnotulen Edam, 9.11.1642, onderverwijzing naar diezelfde synodale resolutie. In 1629 
maakte men zich ook in Edam zorgen om de ‘lauwicheyt der gemeynte in ’t comen tot ’t gehoor des 
goddelijcken Woorts ende int te late comen’. De oplossing werd hier gezocht in het laten voorlezen uit de 
bijbel, voor aanvang van de ‘predicatie’. Kerkenraadsnotulen 7.10.1629.  
181 Zie ook paragraaf 3.1, waar wordt beschreven hoe de classis diensten toezegde aan gemeenten die nog 
niet over een eigen (gedeelde) predikant beschikten. 
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de kosten voor vervoer en verblijf van de gastpredikant verhaald op de te vervangen 
voorganger.182 
Zodra de classis een verzoek om vacaturediensten bereikte, probeerde men hier in 
redelijkheid aan te voldoen. De predikanten van de naburige gemeenten werden daartoe 
van classiswege verzocht om volgens een bepaald schema de hulpvragende broederge-
meente van dienst te zijn. Wel werden meestal minder diensten toegestaan dan waarom 
gevraagd was. Zo kon men in de steden iedere zondag op één dienst door een collega-
predikant van elders rekenen. Alleen in Edam werden aan het einde van de hier 
onderzochte periode twee diensten per zondag verzorgd.183 In vacante dorpen 
daarentegen werd in de regel niet iedere week, maar slechts eens in de 14 dagen een 
dienst vervuld. Ook dat was echter niet altijd zeker. Zo zou Broek in Waterland in 1609 
'inde hoytijt een maent langh sonder dienst sijn'. Een zelfde antwoord kreeg Oosthuizen 
in 1618 en Watergang in 1626.184 
Daarnaast was het bij slecht weer, in de wintermaanden en op kerkelijke hoogtijdagen 
schipperen met de vervulling van de vacante diensten. Zo vroegen Middelie en Kwadijk 
in 1595 om classisbediening in de beide dorpen op Paasmaandag. De aanwezige 
predikanten durfden hier niet zonder overleg met hun eigen kerkenraad toe te beslissen. 
Wel kon bediening op Paasdinsdag toegezegd worden.185 De bediening van het Heilig 
Avondmaal werd doorgaans opgeschort tijdens een vacature, om de bijspringende 
predikanten niet ook nog met het huisbezoek ter plaatse te belasten.186  
Vanaf 1601 werd de classis in twee kwartieren opgedeeld187 'om malcanderen niet 
onnodich in den wynter (door) het slijck te iaegen'. Vacante gemeenten ten noorden van 
Edam werden voortaan bediend door de predikanten van Edam, Purmerend, Purmer-
land, Oosthuizen, Etersheim/ Schardam, Beets en Middelie/ Kwadijk. De overige 
gemeenten werden tot het Zuiderkwartier gerekend. Met daarbij de kanttekening dat zo 
'deen off dander mochte worden te veel overladen, soe sal men malcanderen helpen'.188 
Bij langdurige vacatures en ten aanzien van Edam gold als regel dat de predikanten van 
beide kwartieren gevraagd konden worden, hun steentje bij te dragen.189  
De classis hechtte dus aan praktische regelingen om de vacaturediensten naar behoren te 
kunnen vervullen, zonder de zittende predikanten te overvragen. De meeste 
vacaturediensten werden dan ook zonder klachten vervuld, al voelde een enkele 
kerkenraad zich wel eens te zwaar belast. Zo vroeg de Edamse kerkenraad in 1619 en 
nogmaals in 1624 te vergeefs om een halvering van het aantal vacaturebeurten. Als 
argument werd in 1624 aangevoerd dat de beide predikanten zo vaak weg waren in 

                                                 
182 Acta van de classis Edam, 2.4.1640. Of dit voordien ook zo was geregeld, is onduidelijk, maar niet 
onwaarschijnlijk. Inzake vacatures bepaalde de Noord-Hollandse synode in 1597 dat de vacante gemeenten 
het traktement aan de classis diende af te staan (acta van de Noord-Hollandse synode, 17.6.1597). In de 
classicale acta werd dit in 1602 gememoreerd en mogelijk pas vanaf dat moment in praktijk gebracht (acta 
van de classis Edam, 15.7.1602). Niet iedere gemeente stond zonder morren het hele traktement af, in ruil 
voor een gedeeltelijke waarneming. De classis hield in het algemeen echter voet bij stuk: geen vervulling 
van vacaturediensten zonder afdracht van het hele traktement. 
183 Acta van de classis Edam, 12.5.1597, 12.10.1598, 20.8.1612, 4.10.1627, 15.10.1640, 30.11.1643, 
9.4.1646, 30.9.1647, 28.11.1650. 
184 Acta van de classis Edam, 1.6.1609, 18.6.1618, 8.6.1626. 
185 Acta van de classis Edam, 13.3.1595. 
186 Zie bijv: acta van de classis Edam, 12.10.1598, 15.6.1620 en 20.7.1643. 
187 Deze tweedeling werd alleen voor de vacaturediensten gebruikt. 
188 Acta van de classis Edam, 9.10.1601. 
189 Voorbeelden van langdurige classisbediening: Watergang: 1623-1625, Monnickendam in 1619 en de 
Purmer in 1650. 
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verband met ziekte, vacatures en het overlijden van collega's elders in de ring, dat 
regelmatig diensten in Edam zelf kwamen te vervallen.190 
 
Dat het in praktijk toch niet altijd koek en ei was, blijkt uit enkele voorvallen. Zo 
werden in 1605 gastpredikanten ‘wtgespogen’ in de combinatie Etersheim/ Schardam.191 
Watergang werd langdurig door de classispredikanten geholpen, maar moest 
desondanks diverse malen vermaand worden wat meer vlijt aan te wenden bij het 
ophalen van de predikant, wiens beurt het was daar voor te gaan.192 Anderzijds werd 
vanuit Oosthuizen en later de Purmer geklaagd over het niet op komen dagen van 
gastpredikanten, zodat de gemeenteleden onverrichterzake naar huis gestuurd moesten 
worden.193 Ook in Purmerend moet het een en ander zijn voorgevallen, want de classis 
stemde in 1637 wel in met het verzorgen van vacaturediensten ter plaatse, maar vond 
het daarbij tevens goed 'horende hoe 't leyt tot Purmerende (..) den onwilligen den H. 
dienst niet op te dringen'. De predikanten Gael van Purmerland en Huijsingius van de 
Beemster voelden zich namelijk in hun eer aangetast door de Purmerender kerkenraad, 
als zouden zij 'tot onlust vande kerck tot Purmerende (..) gesproocken hebben'.194  Zij 
waren niet langer bereid om in Purmerend voor te gaan en vonden de classis hierin aan 
hun zijde.  
In het algemeen kon de classis echter op de onderlinge solidariteit vertrouwen. Zozeer 
zelfs, dat men in 1629 in een reactie op een gravamen vanuit de classis Amsterdam 
meldde, dat de vervulling van de vacaturediensten altijd zonder problemen geschiedde: 
'so daer geen exempelen in 't contrarie te weten daer gebreck geweest is'.195 Deze 
onderlinge solidariteit werd wel mede langs financiële weg in stand gehouden: vanaf 
1621 ontving de bedienende predikant 4 gulden per keer, vanaf 1645 opgehoogd naar 5 
gulden. Deze betalingen waren het classicale antwoord op wat genoemd werd 
ongerijmdheden in de voorziening van de predikbeurten.196 Bovendien mochten vanaf 
de jaren ‘30 vacaturediensten af en toe vervuld worden door een van classiswege 
aanbevolen proponent. Zo mogelijk wel in aanwezigheid van een classispredikant.197 
 
Toch was de bereidheid om elkaar in tijden van nood bij te staan, ondanks deze 
kanttekeningen, vrij groot. Dit blijkt uit die gevallen waarin de vacaturediensten uit 
'liefde' werden vervuld, zonder dat het volledige traktement hiervoor afgestaan hoefde te 
worden. Het aldus gespaarde geld was dan bijvoorbeeld bestemd voor de net vertrokken 
predikant. Zo werd in 1609 Barend Hendricksz van Beets geholpen en in 1624 de 
afgezette predikant van Ransdorp/ Holysloot.198 Bovendien moeten we bedenken dat het 
aantal klachten en problemen rond de vacaturediensten zeer klein is als we in 
ogenschouw nemen dat in de periode 1595-1650, 72 verzoeken om assistentie klonken. 
                                                 
190 Acta van de classis Edam, 13.5.1619, 25.11.1624. 7.4.1625. In 1608 werd wel bepaald dat de bejaarde 
ds. Puppius niet meer met vacaturediensten zou worden belast (acta van de classis Edam, 8.12.1608). 
191 Acta van de classis Edam, 6.6.1605 ; voorval besproken in paragraaf 3.1. 
192 Acta van de classis Edam, 24.4.1623, 5.2.1624, 30.9.1624. 
193 Acta van de classis Edam, 10.5.1632, 14.9.1649. 
194 Acta van de classis Edam, 20.4.1637, 18.5.1637; de kerkenraad van Purmerend besloot in diezelfde 
periode af te zien van classisbediening als daarvoor het betreffende traktement afgestaan moest worden. De 
magistraat ondersteunde deze opstelling, waarna de classis afzag van verdere pogingen om Purmerend van 
classiswege te laten bedienen. Kerkenraadsnotulen Purmerend, 10.5.1637, 17.5.1637, 14.6.1637. 
195 Acta van de classis Edam, 16.8.1629. 
196 Acta van de classis Edam, 6.9.1621, 2.8.1645. 
197 Acta van de classis Edam, 26.5.1631 (Landsmeer); 27.7.1637 (Schellingwoude/ Durgerdam); 9.8.1638 
(Marken). 
198 Acta van de classis Edam, 27.7.1609, 25.11.1624. 
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Gemiddeld één à twee per jaar dus, die meestal met eigen mensen werden opgelost. 
Steeds opnieuw waren er dus predikanten op pad om, met toestemming van hun 
kerkenraad, elders voor te gaan en bij te staan. Pas vanaf 1631 werden incidenteel 
proponenten ingeschakeld om in vacante gemeenten te assisteren, maar ook in die 
gevallen werd vaak nog een beroep op de classispredikanten gedaan, zij het dan in de 
rol van supervisor. 

 
 

Tijdelijk meer opzicht na de Bestandstwisten 
Dat de touwtjes in het verlengde van de Bestandstwisten wat werden aangehaald in de 
jaren ’20, zagen we bij de opleving van de tuchtvragen en opnieuw bij de aanscherping 
van de tekenplicht door de schoolmeesters. Het blijkt ook uit het besluit van de classis 
in juni 1626, om niet meer toe te staan om ten tijde van de ‘hoybouw een ordinare 
vacantie ofte stilstand’ van vier of vijf weken te houden. Voortaan diende er elke week 
gepreekt te worden op zondag. In een moeite door maakte de classis hierbij wel een 
uitzondering voor de bediening van classiswege zoals die op dat moment in Watergang 
verzorgd werd. Op verzoek van die gemeente werd voortzetting van de bediening 
toegezegd, ná de hooitijd.199 
Ten slotte vinden we, eveneens in de jaren kort na de beslechting van de 
Bestandstwisten, een tweetal vermaningen aan kerkenraden in de acta. Zo werd de 
combinatie Ransdorp/ Holysloot in 1619 aangezegd dat men een andere voorzanger 
diende aan te stellen, aangezien de huidige tapper was. Voldeed men niet aan deze eis, 
dan zouden van classiswege geen diensten meer vervuld worden in deze op dat moment 
vacante combinatie. Bovendien zou men dan de Staten van Holland inschakelen om de 
man alsnog afgezet te krijgen.200 Zoals al genoteerd kreeg ook de kerkenraad van 
Nieuwendam in 1624 een reprimande in verband met de keuze van de schoolmeester. 
 
Al met al is het aantal ingrepen in lokale kerkelijke aangelegenheden, waarbij het 
initiatief van de classis zelf uitging, dus beperkt. Ongevraagde inmenging was immers 
in strijd met de kerkordelijke bepalingen. De classis hield desondanks wel degelijk een 
vinger aan de pols en moet via de tuchtvragen, de beroepingsprocedures en de 
conflicten rond predikanten en de verzoeken om assistentie in onoplosbare geschillen, 
behoorlijk goed op de hoogte zijn geweest van wat zich op het lokale niveau afspeelde. 
Zozeer dat men tot 1623 geen behoefte had aan visitatoren en ook na die tijd horen we 
nauwelijks over hun activiteiten. Reeds in 1607 had de Noord-Hollandse synode 
voorgesteld om in elke classis twee visitatoren aan te stellen, maar de classis Edam 
achtte dit bij meerderheid van stemmen overbodig.201  
Pas toen de synode in 1621, in navolging van de nationale synode van Dordrecht202, 
wederom aandrong op de aanstelling van visitatoren, ging ook de classis Edam hierin 
mee en formuleerde een uitgebreide taakstelling. Zo moesten voortaan ieder jaar alle 
kerken door de visitatoren worden bezocht, om te controleren of predikanten, 
kerkenraden en schoolmeesters hun ambt getrouw waarnamen. Voorts mochten zij 
                                                 
199 Acta van de classis Edam, 8.6.1626. 
200 Acta van de classis Edam, 13.5.1619. 
201 Acta van de classis Edam, 31.7.1607. 
202 Nationale Synode van Dordrecht, 1618-1619, art. 44: hierin wordt dwingender dan in bepalingen van 
de Nationale Synode van Den Haag, 1586 (art. 40) gesproken over de aanstelling van visitatoren door de 
classes. Visitatie als regel en niet meer als mogelijkheid.  
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preken beoordelen op hun zuiverheid, stichtelijkheid en toegankelijkheid en bezien of 
alles in de gemeente in goede rust en vrede toeging.203  
Het klinkt allemaal veelbelovend en zou zeker mooie verslagen hebben kunnen 
opleveren, maar in praktijk kwam al snel de klad erin. Zoals al gemeld in hoofdstuk 3 
werden alleen in de jaren 1622 tot en met 1626 werden visitatoren benoemd, op één jaar 
na steeds ds. De Roo van Edam en ds. Gartsz van Zuiderwoude.204 Zij vormden, samen 
met Bartholdi van Monnickendam ook de commissie die in 1622 door de classis was 
ingesteld om de taakstelling voor de classicale visitatoren nader te formuleren. Daarna 
vinden we geen melding meer van dergelijke benoemingen en ook wordt nimmer voor 
ons zichtbaar, in een classicale vergadering door beide heren gerapporteerd over de 
stand van zaken in de gemeenten. De classis heeft dit middel dus inderdaad niet ingezet 
om geïnformeerd te worden. Dat het ook heel anders kan, lezen we in de boeken van 
Abels en Wouters over de classis Delft en Delfland. Hier hanteerde men het middel van 
de visitatie intensief vanaf 1584.205 Ook elders in Zuid-Holland werd druk gevisiteerd, 
gezien de voorbeelden hierover bij Van Deursen.206 
 
Als toezichthouder over de gemeenten stelde de classis zich dus terughoudend op waar 
het gaat om de zorg voor en het opzicht op de lokale kerkelijke organisatie. Het is goed 
mogelijk dat deze houding niet alleen wijst op een groot vertrouwen in de lokale gang 
van zaken, maar ook op beduchtheid voor klachten over ongevraagde inmenging in 
plaatselijke aangelegenheden. Dergelijke klachten lagen namelijk voor in ieders mond, 
zoals blijkt uit de navolgende analyse van de grote conflicten waar de classis rond 1600 
mee geconfronteerd werd. 
 
 
 

4.5. Classicale inzet voor lokale eenheid: de grote conflicten rond 1600 
 
Hoe zette de classis zich in voor de eenheid en eensgezindheid binnen de kerkelijke 
gemeenten? Hoe werden appèlzaken door de classis behandeld? Trad men de dorpen en 
steden in deze op gelijke wijze tegemoet? Accepteerde men op lokaal niveau het 
classicale oordeel?  
Zowel vanuit de drie steden als vanuit vrijwel alle dorpen is minstens eenmaal in de hier 
onderzochte periode een beroep op de classis gedaan, door ontevreden gemeenteleden 
of door de kerkenraad zelf die zich voor een onoplosbaar probleem gesteld zag. Bij de 
behandeling van appèlzaken ging de classis in grote lijnen als volgt te weer. Indien 
gemeenteleden zich tot de classis wendden, werd eerst nauwkeurig nagevraagd of zij 
wel de juiste weg hadden bewandeld, dat wil zeggen de zaak eerst aan de eigen 

                                                 
203 Acta van de classis Edam, 14.10.1621, 26.9.1622. 
204 Acta van de classis Edam, 26.9.1622, 16.10.1623,  30.9.1624, 6.10.1625, 5.10.1626. Alleen in 1623 
werden twee anderen benoemd te weten ds. Johannes Bruno, van Monnickendam en ds. Casper 
Staphorstius van Edam. 
205 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 71-74. De verwijzing naar classicale visitatoren in de 
classis Edam in 1620, zoals te vinden bij Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 6, vind ik in de acta 
niet op die manier terug. 
206 Zie bijvoorbeeld Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, bijlage V, verslag van de visitatie te 
Hellevoetsluis (Helvoet) uit 1605, pp. 67, 76, 379-382. 
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kerkenraad hadden voorgelegd. Waren de procedurele regels207 inderdaad in acht 
genomen, dan nam de classis de zaak in behandeling.  
Dit wil niet zeggen dat de kwestie direct volledig werd doorgelicht. Liefst stuurde de 
classis aan op een snelle verzoening tussen de partijen, zonder tot een veroordeling van 
een van beide te komen, om zo de rust ter plaatse zo snel mogelijk te herstellen. Lukte 
dit niet, dan werden beide partijen uitgebreid gehoord in de classisvergadering. De 
klachten dienden daarbij zoveel mogelijk onderbouwd te worden met liefst schriftelijke 
getuigenverklaringen. Deze extra classisvergaderingen duurden soms verschillende 
dagen: liever langer vergaderd, dan ontijdig geoordeeld. Het uiteindelijke classisoordeel 
werd aan de strijdende partijen voorgelegd en meestal door hen geaccepteerd. De 
schuldig bevonden partij werd tot schuldbekentenis vermaand, het oordeel van de lokale 
kansel afgekondigd en zo nodig assisteerden classisgedelegeerden in de betreffende 
gemeente om de ontstane onrust weg te nemen. 
Zo was het in theorie en zo ging het op den duur ook in praktijk, maar daar gingen een 
paar stevige conflicten aan vooraf, tussen classis en kerkenraden en tussen de Noord-
Hollandse synode en de classis. De meeste van deze conflicten spelen zich af in de jaren 
rond 1600. Zoals aangetoond in paragraaf 3.4 was in deze jaren slechts een beperkt 
aantal predikanten actief bij de classicale organisatie betrokken, terwijl juist een deel 
van hen inzet van die conflicten was. 
 
 

Edam verdeeld door familievetes 
Vanaf 1592, maar waarschijnlijk al langer werd de Edamse kerkelijke gemeente in de 
greep gehouden door een langdurig conflict tussen leden van de familie van Jan 
Theunisz (oud-ouderling) en diens echtgenote Lysbet Reyersdr. Poort (diacones) en de 
familie van Jan Jacobsz (oud-ouderling) en Aecht Claesdr Cordaets, zijn vrouw. Hier 
doorheen liep een conflict tussen Jan Theunisz en Jan Claesz Sloot (gemeentelid van het 
eerste uur en oud-diaken) en tussen Claes Pietersz Keetman (diaken) en Lysbet 
Reyersdr. Bovendien had de familie Theunisz/ Poort klachten over predikant Wilhelmus 
Puppius en over de kerkenraad in het algemeen.  
Voorzover te reconstrueren valt, dateren de conflicten deels al uit de tijd van voor de 
overgeleverde kerkenraads- en classicale acta. Ds. Puppius en de genoemde diakenen 
zouden een rol gespeeld hebben bij het openbreken van het testament van de vader van 
Lysbet Poort. Aecht Cordaets profiteerde van deze testamentswijziging, ten koste van 
de rechten van Lysbet. Tot haar verontwaardiging werd Lysbet vervolgens door Jan 
Jacobsz (toenmalig ouderling) om deze kwestie van het Avondmaal afgehouden, terwijl 
haar tegenstrevers wel aan de tafel werden toegelaten.  
In 1592 werden deze problemen door ouderling Jan Jacobsz aangekaart bij de classis. De kerkenraad 
ondernam zelf geen actie, hoewel dit volgens Jacobsz beslist nodig was: vele gemeenteleden bleven weg 
uit de diensten en van het Avondmaal. Bovendien zouden bepaalde gemeenteleden moeite hebben met ds. 
Puppius en hem voor libertijn uitmaken. De klagende ouderling werd vermaand: hij had de zaak niet eerst 
op zijn kerkenraad gebracht én hij had geen getuigen. Na herhaling van zijn klachten besloot de classis 
uiteindelijk toch een delegatie naar de kerkenraad te sturen. Reden voor deze kerkenraad om zich op zijn 
beurt bij de classis te beklagen: men legde het oor meer te luister bij de klagers dan bij de kerkenraad. De 
classis excuseerde zich daarop voor de gevolgde procedure.  
Het was het begin van een langdurig proces waarbij van kerkenraadswege in 1593 alsnog assistentie van 
de classis werd ingeroepen, omdat diverse nieuwe kerkenraadsleden te weinig van de zaak wisten om 

                                                 
207 Zoals vastgelegd in de kerkorden, zie bijv. art. 18 en 19 van de nationale synode van Dordrecht, 1578 
en art. 20 van de acta van de nationale synode van Middelburg, 1581. 
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erover te durven oordelen. Het conflict verdeelde gemeente en kerkenraad bovendien in twee kampen, 
waardoor het niet lukte om de zaak lokaal af te doen, hoe graag de classis dat ook wilde en de klagers 
daarom steeds naar hun kerkenraad verwees. De classis voelde er dus, na te zijn teruggefloten door de 
Edamse kerkenraad, weinig voor om zich te mengen in dit lokale geschil.208 Deze eerste classicale 
inmenging resulteerde in een voor alle partijen maar deels acceptabele verzoening. 
 
In de jaren daarna woekerde het conflict, vermengd met andere, op lokaal niveau verder 
en werd vooral via tuchtprocedures uitgevochten.209 In 1602 barstte de bom opnieuw. 
Jan Theunisz en Lysbet Poort voelden zich ten onrechte van het Avondmaal gehouden 
en appelleerden wederom op de classis. De classis hoorde beide partijen en 
concludeerde dat de afhouding op zich niet onterecht was, maar desondanks niet 
verstandig: de kerkenraad had zo de schijn van partijdigheid over zich afgeroepen en de 
bitterheid bij zijn opponenten vergroot. Opnieuw wist de classis de partijen te 
verzoenen210, maar ook ditmaal beklijfde het niet. Daarvoor waren de partijen te 
verdeeld en zat de verontwaardiging te diep.  
Het afgesproken eeuwig stilzwijgen was binnen een jaar verleden tijd.211 Zelfs kinderen 
op straat zongen spotliedjes over het conflict tussen Jan Theunisz en de kerkenraad. Jan 
Theunisz en zijn vrouw voelden zich hierdoor zwaar beschadigd en eisten een 
schuldbekentenis van de kerkenraad. De classis probeerde tevergeefs de partijen 
opnieuw te verzoenen en verwees de klagers vervolgens tot hun verwondering terug 
naar de kerkenraad, immers hun tegenpartij in het geschil.  
In 1604 stonden beide partijen wederom voor de classis en ook nu probeerde de classis 
via verzoening, zonder echte schuldbekentenissen over en weer de zaak te sussen. Men 
verwachtte geen heil van een diepgaand onderzoek, omdat het conflict al zo lang liep 
dat het precieze verloop ervan niet meer te achterhalen viel voor de Edamse 
kerkenraadsleden én voor de classis. Bovendien wilde men de vingers niet branden aan 
een beoordeling ervan, zeker niet omdat de klachten onder meer handelden over ds. 
Wilhelmus Puppius, een van de langstzittende en meest gerespecteerde classisleden.212 
Het wilde echter niet lukken om de partijen langs de weg van de onderlinge verzoening 
ertoe te brengen de hele kwestie voorgoed te laten vallen ‘ende met vyer der lieffden 
soecken te verteeren’213, zodat, ondanks het overlijden van enkele hoofdrolspelers 
nieuwe uitbarstingen volgden in 1607 en 1608. Uiteindelijk belandde de zaak vanaf 
1608 bij de Noord-Hollandse synode om in 1625 afgerond te worden via een definitieve 
verzoening tussen de appellanten en hun medestanders214 en de kerkenraad.215  
 
Bij de laatste behandeling van deze kwestie in classisverband, bleek ook de classis zelf 
niet vrijuit te gaan: de appellanten hadden buiten de classisvergadering om, contact 
gezocht met enkele leden van de classis om hen om raad en vooral steun te vragen. 
                                                 
208 Acta van de classis Edam, 7.9.1592, 16.11.1592, 26.4.1593, 8.6.1593, 2.8.1593. De zaak begon 
vermoedelijk rond 1590.  
209 Kerkenraadsnotulen Edam, 4.12.1594, 11.12.1594, 14-15-16.12.1594, 18.12.1594, 24.9.1600, 
18.3.1601, 11.8.1602 t/m 29.9.1602. 
210 Acta van de classis Edam, 30.9.1602. 
211 Acta van de classis Edam, 28.7.1603, 27.10.1603. 
212 Acta van de classis Edam, 5.4.1604. 
213 Acta van de classis Edam, 5.4.1604. 
214 In het totaal waren minstens 15 gemeenteleden, deels verwanten bij dit conflict betrokken. 
215 Acta van de classis Edam, 31.7.07, 24.9.1607, 1.10.07, 14.4.08, 21.4.08, 12.5.08, 19.5.08; daarna 
verdwijnt de zaak uit de classicale boeken om in die van de Noord-Hollandse synode te verschijnen; Acta 
van de Noord-Hollandse Synode, 18.10.1608, 9.10.1618, 4.12.1618, 27.8.1619, 25.8.1620, 7.8.1625. 
Daarnaast is over de gehele periode verspreid, informatie over de zaak te vinden in de kerkenraadsnotulen 
van Edam. De zaak liep ook door in de jaren 1608-1618, toen de synode niet vergaderde. 
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Deze niet met name genoemde personen hadden in de vergadering zelf geen advies 
durven geven, uit angst door de Edamse kerkenraad als verdacht te worden 
aangemerkt.216 Dit laat iets zien over de verhoudingen binnen de classis Edam in deze 
jaren en over de positie van de Edammers. Stelling nemen tegen de Edammers bracht 
blijkbaar het risico van verwijten van partijschap met zich mee. Een risico dat niet 
iedereen durfde nemen. 
Was men zo beducht voor de Edamse kerkenraad, met Puppius als nestor en als 
beschuldigde? Dit zou verklaren waarom de classis er keer op keer naar streefde de zaak 
af te doen via verzoening zonder schuldbekentenissen en dus zonder een grondige 
analyse van het conflict en een mogelijke veroordeling van de Edamse kerkenraad en 
predikanten in het verlengde daarvan. Die kerkenraad was zeer alert op de gevolgde 
procedures, maar toonde zich wel bereid om het classisoordeel te accepteren, als zaken 
met instemming van de kerkenraad, daar heen waren verwezen.  
De appellanten, deels oud-kerkenraadsleden, deden in een vroeg stadium een beroep op 
de classis en bleven dat doen, omdat men van de eigen kerkenraad, als partij in het 
conflict geen eerlijk oordeel verwachtte. Zij waren, anders dan de kerkenraad niet bereid 
om een voor hen ongunstig classisoordeel te accepteren. Mogelijk omdat men de 
invloed van de Edamse kerkenraad binnen de classis onderkende, dan wel omdat men 
de classicale oordelen niet vrij van partijschap vond. Vermoedelijk waren ze zo van het 
eigen gelijk overtuigd, dat ieder neutraal of negatief oordeel voor hen onacceptabel was 
en werd dit terzijde geschoven met behulp van de gedachte dat de classis niet objectief 
kon wezen. De classis werd hier niet helemaal recht mee gedaan. Zij streefde namelijk 
naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid om iedere schijn van partijdigheid te 
voorkomen. Wel moet geconstateerd worden dat de classis beducht was voor de Edamse 
kerkenraad, die zich niet liet passeren. Zo volgde op iedere procedurefout een stevig 
Edams protest. De classicale fouten die desondanks gemaakt werden, zijn vooral 
veroorzaakt door onervarenheid van verschillende classisleden en door de langdurigheid 
en complexiteit van de affaire, waardoor het moeilijk was het overzicht te behouden. 
 
 

Heftige tuchtgeschillen in Monnickendam 
Dat de Edamse predikanten een belangrijke rol speelden binnen de classis, blijkt ook 
zijdelings uit behandeling van een langdurige tuchtkwestie in Monnickendam.  
In 1597 beklaagde de Monnickendammer kerkenraad zich bij de classis over Jan 
Pietersz Glas, ook wel Gelaesemaecker genoemd. Deze Jan Pietersz had de kerkenraad 
laten weten dat men hem de afgelopen negen jaar niet ‘ghenoechsaem’ vermaand zou 
hebben in verband met zijn geschillen met diezelfde kerkenraad. De classis oordeelde 
dat Jan Pietersz hiermee de kerkenraad lasterde, vermaande de kerkenraad om de 
tuchtprocedure met hem voort te zetten en assisteerde daarbij door enkele 
afgevaardigden vanuit de classis217 naar Monnickendam te sturen.  
De kerkenraad zette daarop de procedure inderdaad voort, zodat in 1600 gemeld werd 
dat een broeder zich al ettelijke jaren van de kerk afzonderde en daarom nu met 
‘onbekende name’ was voorgesteld. Reden voor Jan Pietersz om in de daarop volgende 
classisvergadering verhaal te komen halen. Zonder resultaat: ds. Bartholdi van 
Monnickendam verwees hem, namens de vergadering terug naar zijn eigen kerkenraad. 

                                                 
216 Acta van de classis Edam, 19.5.1608. 
217 Aangewezen werden één van de predikanten van Edam en ds. Hendrik Fransz van Marken. Acta van 
de classis Edam, 13.4.1597. 
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De tuchtprocedure werd voortgezet en ook dit leverde geen resultaat op.218 Alvorens tot 
excommunicatie over te gaan, zond de classis een delegatie naar Monnickendam om Jan 
Pietersz nog eens extra te vermanen. De rapportage over deze vermaning leidde tot een 
felle reactie van Monnickendamse zijde in de daarop volgende classisvergadering.  
Wat was er aan de hand. Jan Pietersz verweet de kerkenraad onvoldoende opzicht te 
houden op de gemeente. Men zou lidmaten toestaan buiten de gemeente te huwen, 
elkaar voor het gerecht te dagen etc. Pietersz wil daarom niet langer kerken in 
Monnickendam, maar in Zuiderwoude, zodra men daar een eigen predikant zou 
beschikken, wat vanaf 1600 het geval was.219 Door zijn kritische houding was hij sinds 
1588 in conflict met de in 1599 overleden predikant Laurens Jansz en met bepaalde 
kerkenraadsleden en ook om die reden wilde hij niet meer kerken in Monnickendam 
zelf. De kerkenraad onder leiding van de op dat moment nog jonge ds. Bartholdi, zag in 
Pietersz een scheurmaker, omdat hij zich onttrok aan de eigen gemeente en elders zijn 
heil zocht in plaats van zich, via een schuldbekentenis te verzoenen.220 
Een classisdelegatie, bestaande uit de kort daarvoor in Zunderdorp benoemde, enigszins 
omstreden ds. Mercator221 en ds. Lemgovius van Zuiderwoude, samen met een tweetal 
ouderlingen, poogde daarop in september 1600 de partijen met elkaar te verzoenen, wat 
tot bizarre taferelen leidde. Classisgedelegeerden en kerkenraad spraken eerst langdurig 
met elkaar, terwijl Jan Pietersz buiten stond te wachten. Net toen hij boos wilde 
vertrekken, riep men hem binnen. Dit lukt met veel moeite: 'alsoe dat D. Lemgovius 
hem ingekeert heeft de deure toesluijtende (..) ende ter laetsten door vele aanstaens ter 
syden van den dienaer geseten sijnde, soe’ heeft Mercator hem uitgelegd waartoe de 
classisdelegatie was gekomen en dat hij er niet aan twijfelde dat de twist wel opgelost 
zou kunnen worden.  
Op verzoek van Mercator reikte Glas daarop de hand aan Bartholdi, met de woorden 
'siet ick wil het uluijden vergeven al wat ghij tegens mij misdaen heeft ende ick beveele 
Godt de wrake inden dach des oordeels'. Bartholdi accepteerde de handdruk, de anderen 
reageerden verbaasd: wat is dit voor verzoening? Mercator was echter verheugd en 
maande Glas om ook de andere aanwezigen de hand te reiken. Met Pietersz' hand nog in 
de zijne probeerde Bartholdi hem nu tot een schuldbekentenis te brengen. Glas 
reageerde als een gebeten hond. Waarop 'de dienaer hem tot een van sijn ouderlingen 
neijgende om met de selvige te spreecken en Jan Pietersz se hant noch in sijn hant 
houdende is Jan terstont opgestaen, seggende ick ben dit spel moede, dit luysteren de 
doech niet', waarop hij de kerkenraadkamer boos verliet. De verblufte kerkenraad vroeg 
de classisdelegatie daarop om een verslag van deze hele gang van zaken. De 
gedelegeerden repliceerden dat in de classis rapport uitgebracht zou worden en dat men 
daar om de betreffende acta kon vragen.222 
In dit gewraakte verslag legde de delegatie de schuld van het conflict niet bij Jan 
Pietersz maar bij de Monnickendammer kerkenraad. Deze kerkenraad zou er niet tegen 
kunnen dat de scherpzinnige Pietersz kerkenraadgebreken aan het licht bracht en was 

                                                 
218 Acta van de classis Edam, 13.4.1597, 19.6.1597, 5.9.1597, 25.9.1600. 
219 Begin 1600 werd ds. Lemgovius de eerste predikant van Zuiderwoude, dat tot die tijd een combinatie 
vormde met Broek in Waterland, eveneens onder zijn leiding, maar daar niet langer van gediend. Acta 
van de classis Edam, 28.2.1600. Lemgovius werd eind 1599 bevestigd als predikant van de combinatie. 
Voordien was hij predikant te Elst (ca 1590) en te Asperen (1597).Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
220 De hele kwestie wordt uitvoerig beschreven in de kerkenraadsnotulen van Monnickendam, 5-9-1599 
t/m 10.9.1600. 
221 Het beroep op Mercator was door de classis met de nodige aarzelingen toegestaan in 1600, zie 
paragraaf 5.1. 
222 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 27.9.1600. 
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hem daarom liever kwijt dan rijk. Naar aanleiding van deze rapportage lieten diverse 
classisleden weten, dat indien de kerkenraad hier niets tegen in wist te brengen, men Jan 
Pietersz voor een goed man zou houden en dat de schuld inderdaad bij de kerkenraad 
lag.  
De hevig verontwaardigde kerkenraadsleden toonden daarop in de vergadering aan dat 
het rapport vol leugens stond.223 Mercator was tijdens de presentatie van het door hem 
geschreven rapport niet aanwezig. In de daaropvolgende vergadering wel, waar hij ten 
slotte schuld bekende. Bij het opstellen van het gewraakte rapport had ds. Strijdt224 
waarschijnlijk geassisteerd, want ook hij moest zich op last van de classis verzoenen 
met Monnickendam.225  
Opvallend is dat uit de verslagen blijkt dat Mercator eerst een brief aan de predikanten 
van Edam heeft gestuurd, alvorens zijn rapport op de classis te brengen. Zowel deze 
brief als het rapport werden, helaas voor ons, in het kader van de verzoening tussen 
Monnickendam en de genoemde predikanten vernietigd.226 Jan Pietersz Glas op zijn 
beurt liet via de Edamse predikanten, weten niet van plan te zijn naar de 
classisvergadering te komen. Glas was overigens in het geheel niet geneigd tot enige 
verzoening, integendeel. Hij liet de kerkenraad vragen om bijbelgedeelten aan te wijzen 
op grond waarvan men hem afhield van het Avondmaal. Het feit dat hij elders wenste te 
kerken was volgens hem namelijk geen reden om hem onder de tucht te plaatsen: ik ben 
‘dieff noch schelm, hoereerder noch overspeelder, noch dronckaert’. Hij had ook niets 
op de leer aan te merken, maar wel veel op de kerkenraad en kerkte daarom elders.227 
Een laatste poging van de classis om de partijen toch nader tot elkaar te brengen mislukt 
dan ook jammerlijk, waarna in 1601 excommunicatie volgde.228 
 
Al met al verliep de inmenging van classiswege in dit Monnickendamse tuchtgeval niet 
zonder haperingen. De kerkenraad had om classisassistentie verzocht, maar was zelf 
ook partij in het conflict en kon het beslist niet waarderen dat in ieder geval een deel 
van de classis er toe neigde om zijn tegenstrever gelijk te geven. Het conflict is tevens 
een conflict over de reikwijdte van de tuchtoefening. Jan Pietersz pleitte weliswaar voor 
strengere handhaving van de tucht, maar accepteerde niet dat de kerkenraad ook op hem 
de tucht toepaste. Zijn problemen betroffen immers niet een valse leer of verkeerde 
levenswijze, maar een conflict met de kerkenraad zelf. Hij voelde zich gesterkt door het 
rapport van de classisafgevaardigden in deze zaak, maar toen binnen de classis de linies 
weer waren gesloten, trok Pietersz aan het kortste eind.  
Het is niet duidelijk uit de stukken op te maken in hoeverre de Edamse predikanten 
handelend optraden om die classicale eenheid te herstellen. Ze zijn in ieder geval wel 
door de verschillende partijen apart op de hoogte gesteld en we zagen al dat sommige 
classisleden zeer beducht voor hen waren. Er zal hen waarschijnlijk wel veel aan 
gelegen zijn geweest om de rijen te sluiten, in deze jaren waarin ook het hierboven 
beschreven conflict binnen Edam speelde. De dorpspredikanten Mercator, Strijdt en 
Lemgovius, vermoedelijk onder de indruk van de welbespraakte Pietersz, werden door 
de overige classisleden samen met de Monnickendammer kerkenraad, onder leiding van 

                                                 
223 Acta van de classis Edam, 23.10.1600, 22.3.601, kerkenraadsnotulen Monnickendam, 26.11.1600. 
224 Strijdt was sinds 1598 predikant van Ransdorp en Holysloot, zijn eerste standplaatsen, voordien was 
hij schoolmeester te Enkhuizen. 
225 Acta van de classis Edam, 30.4.1601, kerkenraadsnotulen Monnickendam, 20.5.1601. 
226 Acta van de classis Edam, 30.4.1600; kerkenraadsnotulen Monnickendam, 26.11.1600, 20.5.1601. De 
Rapportage in kerkenraadsnotulen komt overeen met de beschrijving in classicale acta. 
227 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 17.9.1600. 
228 Acta van de classis Edam, 30.4.1601, kerkenraadsnotulen Monnickendam, 30.9.1601. 
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de dan nog jeugdige Samuel Bartholdi in het gareel teruggebracht. Dat deze predikanten 
de kant van een opstandig gemeentelid kozen, zegt iets over het op dat moment niet al te 
grote gezag van die Monnickendamse kerkenraad. Bartholdi had in 1600 nog niet het 
aanzien binnen de classis dat hij later zou hebben en zijn voorganger Laurens Jansz was 
de laatste jaren voor zijn dood regelmatig ziek.229 Het is dus goed mogelijk dat men in 
de jaren ‘90 van de 16e eeuw de teugels wat had laten vieren in Monnickendam en dat 
Jan Pietersz wel degelijk gelijk had met zijn kritiek. 
 
In deze zelfde jaren speelde het grote conflict tussen de Monnickendamse kerkenraad en 
Roel Gerritsz zich af en ook deze tuchtprocedure eindigde uiteindelijk in 
excommunicatie. Op dezelfde classisvergadering van 1597, waarin de kerkenraad zich 
voor het eerst over Jan Pietersz Glas beklaagde, werd tevens ingebracht dat Roel 
Gerritsz aanstoot had genomen aan een preek van Laurens Jansz over Psalm 5. De 
classis liet er in dit geval geen gras over groeien, koos onmiddellijk de zijde van de 
predikant en liet Gerritsz terechtwijzen. Een classisdelegatie230 diende Roel Gerritsz toe 
te voegen dat ds. Jansz als rein in de leer bekend stond en Gerritsz als onverstandige 
schuld hoorde te bekennen om zich aldus te verzoenen.231  
Het zijn de jaren waarin zich in Holland grote leerstellige conflicten afspeelden rond 
Caspar Coolhaes van Leiden, Herman Herbertsz van Gouda, Cornelis Wiggertsz uit 
Hoorn232 en op bescheidener schaal rond Cornelius Meynaertsz Spruijt en Clemens 
Maertensz eveneens uit Hoorn en Taco Sybrandsz uit Medemblik, alle geconcentreerd 
rond de uitleg van predestinatie en vrije wil.233 Zo bepaalde de classis in 1595 dat 
Cornelius Meynaertsz niet in Middelie/ Kwadijk mocht voorgaan, omdat hij zich inzake 
de leer niet kon verenigen met de opvattingen van de Noord-Hollandse synode.234 De 
strijd die in Emden tijdelijk was beslecht, zou vanaf de jaren ‘90 oplaaien om 
uiteindelijk uit te monden in de Bestandstwisten tussen remonstranten en 
contraremonstranten. 
Zo ver was het in 1597 nog niet, maar ook de classis Edam bleef niet verschoond van 
discussies over de interpretatie van het leerstuk van de predestinatie en de vrije wil. We 
zagen al hoe Edamse gemeenteleden in 1592 ds. Puppius probeerden te treffen door 
hem voor libertijn uit te maken. Nu was het dus Roel Gerritsz die zijn vraagtekens 
plaatste bij de opvattingen van ds. Laurens Jansz. Vanaf 1601 zou de Broeker predikant 
Petrus Aemilius de classis langdurig bepalen bij deze leerstellige vragen, van ds. 

                                                 
229  Blijkens zijn herhaalde en geaccepteerde absentie in de classisvergaderingen: acta van de classis 
Edam, 7.3.1594, 13.2.1595, 6.3.1595, 13.3.1595, 22.5.1595, 27.4.1598, 20.7.1598, 12.10.1598, 
1.25.1599. Er zijn van zijn hand geen kerkenraadsnotulen vanuit Monnickendam overgeleverd. 
230 Te weten dezelfde twee predikanten die naar Monnickendam gestuurd werden om Jan Pietersz te 
vermanen: een van de Edamse voorgangers en de predikant van Marken. 
231 Acta van de classis Edam, 13.4.1597. Dit conflict is ook behandeld door Van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen, pp. 190-191, onder meer als illustratie van het feit dat “er al lang voor de bestandstwisten 
lidmaten waren voor wie de predestinatieleer een dikwijls overdacht probleem was.” Mij gaat het hier 
vooral om de relatie tussen kerkenraad en classis bij de afwikkeling van dit geschil. 
232 Zie bijvoorbeeld Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 319-321. 
233 Over de behandeling van deze kwesties door de Noord-Hollandse synode, zie Hofman, Eenich 
achterdencken, pp. 177-183, 220-221. 
234 Acta van de classis Edam, 3.4.1595. De classis was strenger dan de Noord-Hollandse synode een jaar 
later zou zijn. Op de synodale vergadering van 1596 beloofden Maertensz en Meijnaertsz zich te 
conformeren aan de opvattingen van de synode, mits men hen ‘niet al te seer op en dringen het stuck ende 
leere der predestinatie, daervan sy niet en begeerden soe hooch als enige anderen te gevoelen, denwelcken 
sy nochtans niet en begeerden te wederstaen’. Dit werd getolereerd, mits zij beloofden hun visie niet zo uit 
te dragen dat deze streed met de ware gereformeerde leer. Acta van de Noord-Hollandse synode, 10.6.1596. 
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Nicolaas Bodecherus van Zuiderwoude (1601-1604) weten we dat hij uiteindelijk de 
zijde van de remonstranten zou kiezen235, terwijl ook bij de opvattingen van ds. Gerbrant 
Jansz van Purmerend vraagtekens werden geplaatst. Zij komen nog ter sprake. Het is 
dus begrijpelijk dat men in deze jaren extra gevoelig was voor aanmerkingen over de 
leer en alert op het ontzenuwen van onjuiste aantijgingen. 
 
In deze tweede grote Monnickendamse tuchtzaak was geen sprake van een conflict 
tussen classis en kerkenraad. Roel Gerritsz wist de gemoederen wel langdurig bezig te 
houden met zijn afwijkende opvattingen over de leer, maar niet uit elkaar te spelen. Hij 
weersprak namelijk niet alleen de lokale predikant, maar was tevens van mening dat de 
gehele gereformeerde kerk op onderdelen onjuistheden verkondigde, vooral ten aanzien 
van predestinatie en vrije wil én ten aanzien van de wijze waarop de kinderdoop werd 
bediend. Bovendien eiste hij het recht op om dwalingen en misstanden te allen tijde aan 
de orde te mogen stellen en was dus niet van plan om omwille van de lieve vrede zijn 
mond te houden, zoals hem als compromis was voorgelegd door de classis.236 
Gerritsz ging zelfs zover dat hij aangaf bereid te zijn de kerkenraadsleden, die hij voor 
'jongelingen, jae kindelingen' hield, in hun onverstand te verdragen, mits men de 
tuchtprocedure tegen hem stop zette. Als klap op de vuurpijl was hij van mening dat 
zelfs grote auteurs als Beza, Calvijn en Menso Alting 'onrechtelijck (..) van het selve 
stuck geschreven' hadden en zichzelf deels tegenspraken.237 Hij onderscheidde in dit 
verband twee soorten dwalingen: die uit onbegrip en onbedachtzaamheid, zoals bij 
Beza, Calvijn en Alting, en die uit hardnekkigheid, zoals bij de Monnickendamse 
kerkenraad en de classis. In de woorden van de kerkenraad was het een schandalige 
'opgeblasentheijt' om mannen 'wiens scoenriemen hij niet weerdich’ was los te maken, 
van ‘dwalinge ende onverstant' te betichten.238 
Noch de kerkenraads noch de classicale vermaningen vermochten hem van zijn ideeën 
af te brengen, zodat excommunicatie ten slotte onafwendbaar was, mede omdat Roel 
Gerritsz zijn visie inmiddels in boekvorm had laten verschijnen en niet ophield anderen 
te attenderen op onjuistheden in de gereformeerde verkondiging in Monnickendam en 
daarbuiten.239 De classis had, tot verbazing van de Monnickendammers, in deze kwestie 
wel iets meer geduld dan de kerkenraad.240 Dit werd door Gerritsz onmiddellijk in eigen 
voordeel uitgelegd: 'ick verclare dat ick door Godes genade grotelicks in mijn doen ende 
gevoelen gesterckt ben geweest door den handel tot Edam, want ick hebbe se daer den 
mont toegestopt'.241 De daarop volgende kerkelijke vermaningen waren aan 
dovemansoren gericht: Roel Gerritsz voelde zich mijlenver boven de kerkenraad 
verheven. De gang naar de classis om permissie te vragen voor excommunicatie was 
dan ook een logische, de classicale instemming eveneens. Op 30 september 1601 viel 
ook voor Gerritsz het doek en werd over dit 'verrotte ende ongeneselijcke onnutte lid' de 
ban uitgesproken.242 

                                                 
235 Acta van de Noord-Hollandse synode, 27.8.1619. 
236 Acta van de classis Edam, 23.10.1600. 
237 Kerkenraadsnotulen Monnickendam 5.9.1599, 9.9.1599. 
238 Kerkenraadsnotulen Monnickendam 12.12.1599. 
239 Kerkenraadsnotulen Monnickendam 11.6.1600, 18.6.1600. 
240 Acta van de classis Edam, 23.10.1600. 
241 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 26.9.1600, 26.11.1600, 3.12.1600; acta van de classis Edam, 
19.6.1600, 23.10.1600. 
242 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 25.3.1601, 20.5.1601, 3.6.1601, 9.9.1601, 16.9.1601, 23.9.1601, 
30.9.1601; acta van de classis Edam, 22.3.1601 (toestemming voor excommunicatie). 
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Classis en kerkenraad stonden ook gedurende rest van de onderzochte periode nimmer 
meer tegenover elkaar. Als de classis zich al mengde in Monnickendammer zaken, dan 
was dat op uitdrukkelijk verzoek van de kerkenraad ter plaatse. De verhoudingen waren 
dus duidelijk uitgekristalliseerd, zoals dat ook ten aanzien van de kerkenraad van Edam 
het geval was, vanaf de eerste jaren van de 17e eeuw. 
 
 

Problemen en grote verdeeldheid in Purmerend 
Purmerend wist de classicale gemoederen vaak in beroering te brengen. De classicale 
reactie was daarbij doorgaans krachtiger dan tegenover de Edammer en de Monnic-
kendammer kerkenraad, maar niet aldoor met het gewenste resultaat. De Purmerendse 
conflicten werden namelijk gecompliceerd door enerzijds de zwakte van de lokale 
predikanten, vaak onderdeel van het conflict en het wisselvallige optreden van de 
kerkenraad, en anderzijds door de inmenging van de lokale overheid en van de Noord-
Hollandse synode in verschillende affaires. Deze zaken werden hierdoor niet alleen 
gerekt, maar ook tot inzet van competentiestrijd tussen de betrokken instanties. 
 
De eerste mij bekende vraag om classicale assistentie dateert uit 1596. De bejaarde ds. 
Gerardus Larenius was niet meer in staat de gemeente naar behoren te dienen. 
Purmerend zou graag een tweede predikant naast hem benoemen, maar zag geen 
financiële mogelijkheden daartoe. De Gecommitteerde Raden hadden zich namelijk 
alleen bereid verklaard eenderde van het traktement van die tweede predikant voor hun 
rekening te nemen, als Purmerend de overige tweederde zou financieren. Aan de classis 
werd gevraagd of men met Larenius wilde onderhandelen over inlevering van een 
aanzienlijk deel van zijn traktement, om met dat geld een tweede voorganger te kunnen 
bekostigen. Een classisdelegatie sprak hier inderdaad over met Larenius en deze toonde 
zich, onder enige druk bereid om 25 gulden af te staan van zijn onlangs tot 350 gulden 
verhoogde jaarinkomen. De kerkenraad durfde met dit bod echter niet naar de 
magistraat te gaan: kon Larenius niet tot 50 gulden of liever zelfs tot 100 gulden gaan? 
Dit laatste werd door de classis resoluut afgewezen. 300 gulden was wel het minste 
waar Larenius, als trouwe dienaar recht op had. 
Een classisdelegatie besprak de zaak met de burgemeesters en daarna opnieuw met 
Larenius, die zich ten lange leste bereid verklaarde om met 300 gulden per jaar 
genoegen te nemen en daar nog enige werkzaamheden voor te verzetten. De 
classisgedelegeerden namen dit laatste bod mee naar de kerkenraad die zich uiteindelijk 
unaniem achter dit voorstel stelde met als eindresultaat dat Larenius in februari 1597 uit 
de dienst werd ontslagen. Hem werd per jaar 100 gulden toegezegd door de stad 
Purmerend en 250 gulden door de Gecommitteerde Raden. Toch 350 gulden per jaar 
dus, al gingen de uitbetalingen nog met enig touwtrekken gepaard.243 Lang heeft 
Larenius hier overigens niet van kunnen genieten, want hij overleed nog datzelfde jaar. 
 
Zijn opvolger Gerbrant Jansz Schagen, in 1598 bevestigd, zorgde door zijn wijze van 
prediken, binnen enkele jaren voor grote conflicten.Voor het zover was, ontvingen 
kerkenraad en predikant in 1601 een classicale reprimande over het feit dat men ter 
plaatse een schoolmeester had laten voorgaan tijdens de ziekte van Gerbrant Jansz. 
Deze schoolmeester had, na klokgelui, een dienst geleid en daarin onder meer openlijk 

                                                 
243 Acta van de classis Edam, 10.6.96, 1.7.96, 22.7.96,7.10.96, 3.2.97, 25.8.97, 24.10.97. 
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voorbeden gedaan voor overheden, herders en zieken, als ware hij een echte predikant. 
De classis trad dus actief handelend op om deze schending van de kerkordelijke 
bepalingen direct de kop in te drukken.244 Het rommelde op dat moment toch al in 
Purmerend, zodat van kerkenraadzijde om een extra classisvergadering werd gevraagd 
om alle 'zwarigheden' uit de wereld te helpen.245 
Deze vergadering duurde drie dagen. Eerste punt van bespreking betrof de beschuldi-
gingen van enkele Purmerenders aan het adres van ds. Puppius en ds. Jan Jansz Bruno, 
allebei van Edam. Bruno zou corrupt zijn en Puppius werd, net als tien jaar tevoren 
ervan beschuldigd onzuiver in de leer te zijn. Beiden werden direct door de classis in 
bescherming genomen en hun opponenten ernstig vermaand, waarna verzoening volgde.  
De onvrede van de klagers, Gerrit Olphertsz en Jan de Cramer, zat echter dieper. Samen 
met vier medestanders lieten zij namelijk aansluitend weten ernstige bezwaren te 
hebben tegen predikant Gerbrant Jansz Schagen. Het was vooral de wijze van prediken 
die hun zorgen baarde. Klachten die zij ook in 1600 al op de classis hadden gebracht.246 
De classis herinnerde de mannen eraan dat men Gerbrant Jansz voor een oprecht leraar 
hield én hem al eens had vermaand over zijn manier van preken. In de prediking 
behoorden de voorbeelden aan de bijbel ontleend te worden en diende men 'oneygen 
wijsen van spreecken ende onmatige gelijckenisse daer uijt twijst mochte ontstaen' te 
vermijden. Blijkbaar gebruikte Schagen concrete voorbeelden uit eigen omgeving om 
zijn woorden kracht bij te zetten. Volgens de klagers had dit allemaal niet mogen baten, 
waarna enige geharrewar volgde over de vraag of zij Gerbrant Jansz hierover zelf al 
hadden aangesproken, volgens het principe van de onderlinge vermaning. Uiteindelijk 
werd besloten in deze extra classisvergadering alle klachten op rij te zetten en te 
behandelen. 
Thema's die de revue passeerden, betroffen allereerst zijn uitleg van de vrije wil en 
voorts het feit dat Schagen de eerste brief van Petrus in twijfel zou trekken. Op beide 
punten wist Jansz de classis echter gerust te stellen.  
Verder voerden de opponenten aan dat Schagen zijn gemeenteleden vanaf de kansel 
toegevoegd zou hebben: 'du Nero, Achitophel, Caligula, du dief, hoerejager, 
moordenaer etc. al hadde Godt gesworen du sult se sterven, maer so ghij u bekeert, ghij 
en sult niet sterven'. Schagen kon zich deze woorden niet herinneren, maar moest 
toegeven dat hij, zo hij dit gezegd had, over de schreef gegaan was. Verwarring had ook 
zijn preek over Lucas 5 opgeroepen, waarin hij de zekerheid van de uitverkiezing had 
willen uitleggen, maar juist het tegenovergestelde bereikte.247 De classis oordeelde zijn 
nadere uitleg op deze punten zuiver in de leer, maar vermaande Schagen ernstig over de 
onhandig gekozen voorbeelden en allegorieën.  
Dit gold ook voor de overige punten die de klagers aanhaalden om hun onvrede met de 
prediking van hun predikant te illustreren: over zeven soorten reiniging, over de 
uitverkiezing van ambtsdragers, over de voorzienigheid en over de vraag in hoeverre de 
mens in staat is Gods plannen te verijdelen. Samengevat kwamen de klachten erop neer 
dat zij Gerbrant Jansz voor onzuiver in de leer hielden, 'een onnut clappert, den tijt met 
vele ijdele grijllen duer brengende, gebruijkende vele ongeschickte gelijckenissen, 

                                                 
244 Acta van de classis Edam, 8.1.1601. 
245 Acta van de classis Edam, 22.3.1601. 
246 Acta van de classis Edam, 10.4.1600. 
247 Zijn woorden in deze preek over de wonderbare visvangst: 'dat het net schuerde inden grooten 
vyschvangh, heeft geseyt datter vysschen uijt het net sprongen, verstaende duer het net het evangelie, duer 
de vysschen, de menschen'. 
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vreemde manieren van spreecken'. Alleen dit laatste werd door de classis 
onderschreven, op de overige punten nam men ds. Schagen in bescherming. 
De kerkenraad reageerde opgetogen op dit vonnis, maar speelde daarbij dubbel spel: 
men was al met Schagen overeengekomen dat hij naar een andere gemeente zou 
omzien. De kerkenraad had hem daartoe een door allen getekende attestatie gegeven, 
waarin men hem om zijn leer en leven de hemel in prees. Na het classisoordeel, wilde 
men deze eerste, wat al te positieve attestatie graag terug. De kerkenraad werd 
vermaand over die gang van zaken, waarna op last van de classis het origineel en de 
kopie van deze acte werden verbrand. De opponenten van Gerbrant Jansz legden zich 
morrend bij het classisoordeel neer, vanuit de geruststellende wetenschap dat Jansz 
beloofd had uit Purmerend te vertrekken. Zij werden aansluitend ernstig vermaand over 
hun handelswijze. De classis nam hen kwalijk dat zij Gerbrant Jansz na een vorige 
verzoening via de classis, achter zijn rug om hadden gelasterd binnen en buiten Purme-
rend. Bovendien hadden zij de classis in diskrediet gebracht, door rond te strooien dat 
de classis allerlei misstanden zou dulden. 
Tot slot legde de classis allen op, schuld te bekennen over hun aandeel en elkaar te 
vergeven in het bijzijn van de vergadering. Vervolgens werd bepaald dat er te 
Purmerend een acte van verzoening van de preekstoel zal worden afgelezen, waartoe 
vier predikanten248 werden gedeputeerd. In deze acte werd de aankondiging opgenomen, 
dat ds. Schagen met classicale toestemming Purmerend zou verlaten, omdat hij ondanks 
de verzoening toch geen rust dacht te kunnen vinden in Purmerend.249 
De basis van deze verzoening werd gevormd door de toezegging van Jansz dat hij naar 
een andere gemeente wilde omzien. Hoe wankel deze basis was, bleek direct op de 
volgende classisvergadering, toen Schagen liet weten dat de vroedschap hem nog 
minstens een jaar in Purmerend wilde houden. De kerkenraad bleek nu aan de kant van 
de klagers te staan: een verlengd verblijf zou de ellendige situatie in Purmerend 
onhoudbaar maken. De partijen waren door de opstelling van Gerbrant Jansz dus door 
elkaar geschud. Schagen vond de vroedschap aan zijn zijde, maar de kerkenraad 
tegenover zich. Ook de classis koos nu tegen Schagen. Hoewel men hem zuiver in de 
leer beschouwde, achtte men een vertrek beter met het oog op de rust en eenheid ter 
plaatse. De lokale verdeeldheid moet groot en dreigend geweest zijn, want de classis 
bepaalde dat Gerbrant Jansz, in overeenstemming met zijn eerdere plannen, uiterlijk op 
Allerheiligen moest vertrekken.250  
 
De zaak kreeg verdere complicaties door inmenging van de Noord-Hollandse synode. 
Buiten classis, kerkenraad en magistraat om, hadden enige van de aftredende diakenen 
en ouderlingen, blijkbaar medestanders van Schagen, de zaak daar aangekaart. De 
synode verklaarde bovengenoemde classisresolutie ongegrond en besloot dat Gerbrant 
Jansz tot mei 1602 in Purmerend kon blijven, overeenkomstig de 
vroedschapvoorstellen. De synode ging hier buiten haar boekje, door zich zonder 
classicaal verzoek te mengen in deze affaire. Men ging zelfs zover, dat de classis 
vermaand werd omdat deze vergadering niet zorgvuldig genoeg gehandeld zou hebben. 
Het zal niet verwonderen dat de classis hevig verontwaardigd was over deze gang van 

                                                 
248 Ds. Bruno van Edam werd opgedragen deze acte voor te lezen, bijgestaan door ds. Ewout Willemsz 
van Oosthuizen, ds. Holtman van Landsmeer/ Buiksloot/ Watergang en ds. Lieven Jansz de Raedt van 
Middelie/ Kwadijk. 
249 Acta van de classis Edam, 10.4.1600, 23.5.1600, 8.1.1601, 26-28.3.1601.  
250 Acta van de classis Edam, 30.4.1601.  



 

 hoofdstuk 4/ pag. 233 
  

zaken en slechts onder protest de synodale resolutie wilde accepteren, mits Gerbrant 
Jansz echt per 1 mei 1602 zou vertrekken. 
De breuk liep nu dwars door Purmerend heen. Magistraat, vroedschap en een deel van 
de afgaande kerkenraad, onder leiding van Hein Pietersz stonden achter Gerbrant Jansz 
en kregen daarbij de steun van de synode. De nieuwe kerkenraadsleden, de classis en 
waarschijnlijk een deel van de gemeente zag hem liever vandaag dan morgen vertrek-
ken, om de rust ter plaatse te kunnen herstellen. Door de synodale inmenging verwerd 
de affaire bovendien tot een competentiestrijd tussen de classis en de particuliere 
synode. De classis vroeg zich af waarom de synode ongevraagd ingreep, in een zaak die 
tot de classiscompetentie behoorde. Van synodewege achtte men het niet nodig aan de 
classis Edam verantwoording af te leggen, als zijnde een mindere vergadering. 
Bovendien was de synode van mening dat de classis in deze zaak partij geworden was 
en dus niet bekwaam tot oordelen. Op dit laatste punt kaatste de classis de bal terug: ook 
de synode had partij gekozen door de aanhangers van Schagen op hun woord te 
geloven, waar de kerkenraad al zijn klachten schriftelijk moest onderbouwen.251 
Het draaide erop uit dat een synodedelegatie, tot verontwaardiging van de classis, de 
hele discussie met Gerbrant Jansz en zijn opponenten opnieuw voerde om alle verdere 
verwijten van partijdigheid voor te zijn. Aan het eind van een langdurige sessie, maar 
nog vóór de gedeputeerden tot een eindoordeel konden komen, verschenen Schagen en 
de kerkenraad samen in de vergadering met de mededeling dat men zich onderling 
verzoend had, op de belofte van Gerbrant om per mei 1602 echt te vertrekken. De 
aanwezige classisgedelegeerden reageerden opgetogen over deze onverwachte wending, 
de synodedelegatie furieus: alle partijen behoorden eerst het synodale oordeel af te 
wachten, alvorens stappen te ondernemen. De synodale heren verlieten daarop de 
vergadering en lieten de achterblijvers in verwarring en verdeeldheid achter. Daags 
daarna kwamen zij echter terug met een resolutie die men van de kansel wilde 
afkondigen ter verdediging van Gerbrant Jansz. Classis en kerkenraad beletten dit 
echter, onder het motto: laten de synodale heren eerst maar eens alle problemen ter 
plaatse oplossen en de partijen verzoenen, dat was immers hun opdracht. De 
verdeeldheid over de te bewandelen weg bleef aldus onverminderd groot. Kerkenraad 
en classis eisten dat Gerbrant Jansz zich vastlegde op een vertrekdatum. De 
synodedelegatie en de aanhang van Jansz vonden dit te ver gaan: Schagen moest de 
ruimte houden zelf te beslissen, hem viel immers niets te verwijten.252 
 
De hele zaak liep uiteindelijk met een sisser af, tijdens een extra classisvergadering op 
11 februari 1602: Gerbrant Jansz had een beroep ontvangen uit Wijk bij Duurstede. De 
partijen moesten elkaar alleen nog vinden in de tekst van de mee te geven attestatie. De 
vergadering stelde Jansz voor de keuze: of een goede attestatie, na verzoening met 
classis, kerkenraad en verontruste lidmaten, of een attestatie naar waarheid. Jansz leek 
eerst in te stemmen met een dergelijke verzoening, maar besloot daar na overleg met de 
synodegedelegeerden van af te zien. De blokvorming te Purmerend blijkt door dit 
slotoffensief nog onverdeeld groot: classis, kerkenraad en een deel van de magistraat 
stonden nog steeds tegenover Gerbrant Jansz, de synode en de overige leden van de 
vroedschap. De lidmaten waren al even verdeeld. De classis koos er uiteindelijk om 
Schagen te laten vertrekken met een zo positief mogelijke attestatie, zonder echter de 
waarheid geweld aan te doen. De weg tot verzoening hield men daarbij open en een 

                                                 
251 Acta van de classis Edam, 4.6.1601, 2.7.1601; Acta van de Noord-Hollandse synode 18.6.1601, 
4.6.1602.  
252 Acta van de classis Edam, 1.8.1601. 
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classisdelegatie werd afgevaardigd naar Purmerend om te assisteren bij het herstel van 
de rust en de eenheid. Uiteindelijk vond de lang verhoopte verzoening plaats op 14 
maart 1602. Een verzoening die zonder synodale inmenging al veel eerder een feit zou 
zijn geweest.253 
 
Het bleef na het vertrek van Garbrant Jansz nog enige tijd onrustig in Purmerend. Zo 
lieten de kerkenraadsleden aan de classis weten dat hun tweejarig ambtstermijn was 
verstreken en men graag, met steun van de classis, nieuwe verkiezingen zou houden. 
Vooral omdat inmiddels het gerucht ging dat de huidige leden geen ouderling waren en 
iedereen nu dus evenveel te zeggen had. Het opzicht werd in twijfel getrokken en de 
ouderlingen vreesden daardoor nog meer verval van de 'desolate' gemeente. De classis 
besloot de zittende kerkenraad te continueren en de klagers te vermanen. Op diezelfde 
classisvergadering stond het verzoek van de Purmerender magistraat op de agenda om 
uit te zien naar een bekwaam predikant.254 Namens classis en kerkenraad werd ten slotte 
twee gravamina bij de Noord-Hollandse synode ingediend om te protesteren tegen het 
synodale optreden: mag een synode, op basis van individuele klachten en buiten de 
classis om, een zaak openbreken die al door de classis was opgelost? En: mag de synode 
een predikant die al bewilligde in zijn vertrek, alsnog continueren in zijn dienst?255 De 
Noord-Hollandse synode maakte zich hier wat makkelijk vanaf door te stellen dat in 
deze kwestie beide partijen weliswaar fouten hadden gemaakt, maar dat gezien de goede 
uitkomst men nu verzocht werd de kwestie te laten rusten.256 
Anders dan in Edam en Monnickendam waren hiermee de spanningen binnen 
Purmerend en tussen Purmerend en de classis rond de competentie van beide, niet 
definitief van de baan, zo we nog zullen zien bij de behandeling van de problemen rond 
latere predikanten. 
 
 

Onrust op dorpsniveau 
Van de steden verleggen we de blik nu naar de dorpen. Hoe stelde de classis zich op ten 
aanzien van de dorpskerkenraden? Greep men hier eerder in bij dreigende conflicten of 
wachtte men ook dan op verzoeken vanuit de gemeente zelf, alvorens in actie te komen? 
Vanuit de dorpen werd de classis met enige regelmaat te hulp geroepen, bijvoorbeeld 
rond separatiepogingen, bij de zoektocht naar een nieuwe voorganger, bij financiële 
problemen en bij vragen rondom de tuchtoefening. Zaken die in andere paragrafen aan 
de orde komen. Daarnaast moest de classis diverse malen in actie komen om 
aanvaringen tussen predikanten en dorpskerkenraden, voor zover mogelijk te verzoenen. 
Meestal gebeurde dit, net als bij de steden, op verzoek van de betrokkenen, in een enkel 
geval greep de classis zelf in. 
 
Gelijktijdig met de kwesties in Edam, Monnickendam en Purmerend deden zich in het 
eerste decennium van de 17e eeuw, ook grote problemen rond de voorganger van Broek 
in Waterland, Petrus Aemilius.257 Afkomstig uit Emden258, daar onder valse 

                                                 
253 Acta van de classis Edam, 11.2.1602, 25.2.1602, 11.3.1602, 14.3.1602, 22.4.1602. 
254 Acta van de classis Edam, 20.5.1602. Namens classis en kerkenraad werd daarop een lijst met namen 
voorgelegd aan de magistraat. 
255 Acta van de classis Edam, 22.4.1602, 20.5.1602. 
256 Acta van de Noord-Hollandse synode, 4.6.1602. 
257 De inhoudelijke kant van de affaire Aemilius komt in paragraaf 5.5. nader aan de orde. Hier gaat het 
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voorwendselen tot predikant bevestigd, had hij zich begin 1601, vooral met steun van de 
Broeker burgemeesters min of meer in Broek ingedrongen. De classis wees hem direct 
af als ongeschikt259 en verbood hem voor te gaan in Broek in Waterland. Reden voor de 
burgemeesters om te appelleren op de synode. Vandaar uit kwam een soort 
Salomonsoordeel: de classis had hem terecht niet bevestigd tot predikant en niet toe 
gelaten als lid van de classis, maar Aemilius mocht wel een jaar op proef in Broek 
voorgaan. De verbijsterde classis hield vast aan het eigen oordeel over Aemilius en 
stond het jaar proefpreken onder protest toe, met als kanttekening dat men zich niet 
verantwoordelijk hield voor alle problemen die daardoor zouden ontstaan.260  
Om de zaak niet geheel uit de hand te laten lopen, besloot de classis wel opzicht te 
houden op de gemeente te Broek en op de leer en het leven van Aemilius. Alle 
kerkenraads- en classisleden kregen opdracht om alles wat men hoorde, te melden op de 
classis. Enkele kerkenraadsleden werden daarbij direct vermaand door de classis: zij 
hadden gezegd niet op de synode te zullen appelleren, maar deden dat wel. Men was ter 
plaatse dus verdeeld. Deze verdeeldheid, in de kerkelijke gemeente en daarbuiten, zou 
alleen maar groter worden, door de handelingen van Aemilius en zijn medestanders. 
Ook in classisverband viel het niet mee om de rijen gesloten te houden, terwijl optreden 
tegen Aemilius bemoeilijkt werd door het feit dat hem van synodewege was toegestaan 
een jaar in Broek te blijven. In een gravamen heeft de classis zich hierover beklaagd bij 
de Noord-Hollandse synode. Op de in het totaal acht felle gravamina die de classis 
Edam in 1602 stuurde over het synodale optreden in Broeker kwestie, werd van 
synodewege wijselijk niet gereageerd.261  
Ten slotte werden er compromissen voorgesteld, waarbij de classis verzoening aanbood 
in ruil voor een duidelijke vertrekdatum; die de zaak leken op te lossen, maar in praktijk 
voor verdere problemen zorgden, zodat het uiteindelijk tot 1608 zou duren eer Aemilius 
het veld ruimde. Dat dit zo lang duurde hangt samen met de grote verdeeldheid binnen 
Broek en met de rol van de Noord-Hollandse synode, die Aemilius lang het voordeel 
van de twijfel gunde. Zo werden tegenstanders van Aemilius die zich niet met hem 
wilden verzoenen, door synodegedeputeerden van het Avondmaal geweerd. Classicale 
pogingen om de partijen met elkaar te verzoenen liepen steeds op niets uit.262  
Pas toen Aemilius ook zijn medestanders, met name in magistraatskringen, van zich 
vervreemdde door hen openlijk in een preek te vermanen en te lasteren,263 als gevolg 
waarvan de Gecommitteerde Raden bij de classis aandrongen op zijn vertrek, begon het 

                                                                                                                                               
vooral om de wijze waarop de classis handelde en hoeveel ruimte zij daartoe kreeg. Van Deursen besteedt 
ook ruim aandacht aan Aemilius, maar beperkt zich daarbij vooral tot de laatste fase van zijn optreden in 
Broek in Waterland, uitlopend op zijn ontslag in 1608. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 220, 
231-233, 247-249, 296, en bijlage VIII, pp. 383-384. 
258 Een overzicht van zijn kleurrijke loopbaan is te vinden in de studie van Bergsma, Tussen 
Gideonsbende en publieke kerk, p. 487. 
259 In 1596 had Aemilius al gepoogd als predikant binnen de classis Edam beroepen te worden, namelijk als 
voorganger van Landsmeer. De classis wees zijn verzoek af : men achtte hem ‘te zeer een simpel man ende 
oock niet van de verstandichste’. Acta van de classis Edam, 22.7.1596. Hij was toen net afgezet als 
predikant in Oudorp of Oldendorp (Oostfriesland), aldus Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, 
p. 487. 
260 Acta van de classis Edam, 30.4.1601, 4.6.1601, 2.7.1601, 6.8.1601. 
261 Gravamina over gang van zaken in Broek werden opgesteld op 22.4.1602 en in eigen kring besproken 
op 20.5.1602 (acta van de classis Edam, 22.4.1602 en 20.5.1602). Op deze gravamina kwam geen respons 
van synode. De tekst van de gravamina is wel in de synodale acta opgenomen: acta van de Noord-
Hollandse synode, 4.6.1602. 
262 Acta van de classis Edam, 2.9.1605, 3.4.1606. 
263 Acta van de classis Edam, 3.12.1607. 
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tij definitief in zijn nadeel te keren. Ook al omdat de klachten over zijn leer steeds luider 
klonken, Aemilius zich als een aanhanger van de remonstranten liet kennen én jonge 
predikanten264 en lidmaten elders in de classis via indringende gesprekken op zijn lijn 
probeerde te krijgen.265Aanhangers van Aemilius, verenigd in de kerkenraad wisten 
aanvankelijk nog te verhinderen dat de classisgedeputeerden de gelegenheid kregen om 
het besluit tot zijn afzetting af te kondigen van de preekstoel in Broek. Zelfs lukte het 
hen om via de Staten van Holland te bereiken dat procedure tegen hun voorganger werd 
stopgezet tot aan de eerstkomende synodale vergadering.266 Maar uiteindelijk viel dan 
toch het doek en werd Aemilius afgezet en in het verlengde daarvan, ook zijn gehele 
kerkenraad.267 Deze kerkenraadsleden beschouwden dit als een aantasting van hun 
goede naam en faam en de afgezette diakenen weigerden verantwoording over de 
financiën af te leggen.268 De predikant die, mede op aanraden van de classis, als 
opvolger van Aemilius in Broek aantrad, vroeg nog diverse malen classicale advies over 
de vraag hoe om te gaan met deze misnoegden.269 De affaire Aemilius heeft de Broeker 
gemeenschap dus zeer lang ontwricht, maar uiteindelijk heeft de tijd ook deze wonden 
geheeld. 
 
De classis had het dus druk in de jaren rond 1600, met diverse grote tuchtzaken in Edam 
en Monnickendam en met problemen rond de voorgangers in Purmerend en Broek in 
Waterland, die zich ook uitstrekten tot de naburige gemeenten. Het was niet eenvoudig 
om de eenheid in eigen kring te bewaren, zeker niet omdat rond 1600 in diverse 
gemeenten net nieuwe, deels onervaren predikanten waren beroepen. Was het daarom 
voor de Noord-Hollandse synode en de verschillende overheden zo verleidelijk om 
voortijdig in te grijpen? 
Bovendien bleef het niet bij de genoemde problemen in deze jaren. Zo waren er ook 
problemen met de predikanten van Beets/ Oudendijk, Landsmeer/ Buiksloot en in 1606 
opnieuw in Purmerend. In 1601 riep de kerkenraad van Beets met succes classicale 
assistentie in teneinde ds. Jacob Hesselsz te mogen ontslaan. Oudendijk hield zich in 
deze zaak aanvankelijk afzijdig. Hesselsz had zijn vrouw het huis uit gejaagd, werd 
verdacht van overspel en gesignaleerd in herbergen temidden van 'godlozen', waar hij de 
ware religie zou hebben bespot. Klachten die na onderzoek grotendeels gegrond werden 
verklaard door de classis.270  
Nog in dat zelfde jaar wilden beide gemeenten af van de als Hesselsz' opvolger 
beroepen Nicolaas Bodecherus. Men ergerde zich aan zijn ‘gestifte blauwe lobben’ 
(gesteven kragen), aan de twee paar schoenen die hij meebracht als hij een dienst moest 
leiden, aan de zijden veters in die schoenen, aan het zijden snoer in zijn psalmboek en 
aan zijn geringe gaven, gecombineerd met zijn hoge eisen ten aanzien van de pastorie.271 
De classis oordeelde dit desondanks geen redenen voor ontslag waren en gelaste dat 
                                                 
264 Genoemd worden Barend Hendricksz van Beets/ Oudendijk (predikant aldaar sinds 1602, voordien 
schoolmeester) en Victor van Trier van Etersheim/ Schardam (predikant van die combinatie sinds 1605, 
voordien eveneens schoolmeester). 
265 Acta van de classis Edam, 28.1.1608. 
266 Acta van de classis Edam, 18.2.1608, 14.4.1608. 
267 Acta van de classis Edam, 21.4.1608, 12.5.1608, 19.5.1608, 13.10.1608, ?.11.1608 
(afzettingsprocedure Aemilius); 30.3.1609, 21.4.1609, 12.5.1609 (afzetting kerkenraadsleden). 
268 Acta van de classis Edam, 1.6.1609, 5.4.1610. 
269 Acta van de classis Edam, 28.9.1609, 30.8.1610, 13.5.1619. In 1619 was er nog steeds sprake van 
brieven en gelden, achtergehouden door de in 1609 afgezette kerkenraadsleden, maar dan is er wel hoop op 
een goede afloop na alweer een bemiddelingspoging door classisgedeputeerden. 
270 Acta van de classis Edam, 8.1.1601, 18.1.1601, 25.1.1601, 30.4.1601, 20.5.1602. 
271 Acta van de classis Edam, 9.10.1601. 
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Bodecherus nog ten minste een jaar in Beets/ Oudendijk diende te blijven. Een uitkomst 
die door de gecombineerde kerkenraad maar moeizaam werd aanvaard. Bodecherus 
loste dit op door overhaast naar Zuiderwoude te vertrekken, alwaar hij ook nauwelijks 
een jaar is gebleven.272 Kerkenraad en predikant werden door de classis bestraft over 
deze gang van zaken. 
In 1607 verzocht ds. Barend Hendricksz om ontslag uit Beets/ Oudendijk. Ditmaal 
kwam het verzoek dus van de predikant en niet van de kerkenraad, maar die stemde er 
wel van harte mee in. Door zijn precaire financiële toestand had Hendricksz de 
gemeente in opspraak gebracht, zodat men hem liever vandaag dan morgen zag gaan. 
De classis assisteerde bij het zoeken naar een andere gemeente, wat maar langzaam 
vlotte. Reden voor de kerkenraad om zich hierover bij de classis te beklagen, hoewel 
men zelf niet vrijuit ging bij de problemen die Hendricksz zich op de hals gehaald had. 
Het gerucht ging namelijk dat Hendricksz jaarlijks een gedeelte van zijn traktement 
moest afstaan voor onderhoud en reparatie van het kerkgebouw, wat zijn schulden mede 
veroorzaakt zou hebben. In 1609 was het afscheid van Hendricksz een feit.273 
Ten slotte wilde ook ds. Houtman van Landsmeer/ Buiksloot in 1604 via de classis 
opheldering over klachten die door zijn kerkenraad zouden zijn geuit over zijn 
functioneren. Klachten die hij aangreep om te vragen om ontslag uit deze gemeenten. 
Door classisbemiddeling werden beide partijen verzoend, maar twee jaar later vertrok 
Houtman alsnog.274 
Al met al zijn dit zo de meest enerverende jaren van de hier onderzochte periode. De 
classis omvatte rond 1600 15 predikantsplaatsen, verdeeld over 14 gemeenten of 
combinaties van gemeenten. Alleen over de (predikanten van de) gemeenten 
Oosthuizen/ Warder, Etersheim/ Schardam, Middelie/ Kwadijk en Marken horen we 
niets in deze periode: vier van de 14! 
 
In de jaren na 1608 keerde de rust terug in de classis. Na die tijd zou het, ondanks de 
spanningen van de Bestandstwisten, niet meer voorkomen dat zich zoveel 
binnenkerkelijke conflicten aandienden. Natuurlijk deden zich nadien nog wel 
problemen voor met predikanten, maar deze lagen allen op het vlak van de levenstucht 
en zorgden niet voor zo’n sterke verdeeldheid binnen de betrokken gemeenten en voor 
zoveel spanningen binnen de classis, als gebeurde bij de problemen in Edam, 
Purmerend en Broek in Waterland. Bovendien liepen latere geschillen nooit zo hoog op, 
dat de classis ze niet zelf af kon doen en in het verlengde daarvan werd geconfronteerd 
met synodale bemoeizucht. Dit wijst enerzijds op een groeiend gezag van de classis zelf 
en anderzijds op een verdere uitkristallisering van de onderlinge verhoudingen tussen 
synode, classis, kerkenraden en lokale overheden. 

                                                 
272 Acta van de classis Edam, 22.10.1601, 14.10.1602, 9.11.1602, 20.1.1603. Over zijn verdere loopbaan, 
zie: Schutte, ‘Een nieuwe beeldenstorm nodig ?’, p. 31. 
273 Acta van de classis Edam, 22.7.1607, 10.1.1608, 14.4.1608, 11.8.1608, 15.9.1608, 
13.10.1608, ?.11.1608, 24.11.1608, 21.4.1609, 27.7.1609. 
274 Acta van de classis Edam, 23.11.1604, 9.5.1605, 27.6.1605, 21.8.1606, 25.6.1606, 12.10.1606; over 
Houtman: zie verder paragraaf 5.5. 
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Hoofdstuk 5:  

De classis en de predikanten 
 
 
Om er zeker van te zijn dat in de gemeenten de ware leer werd verkondigd en 
voorgeleefd, dienden er heldere regels te zijn voor het opzicht over de voorgangers in de 
gemeenten.1 Meer dan op enig ander terrein, hadden de classes de taak gekregen om 
juist langs deze weg te zorgen voor de verbreiding van de ware leer en levensnormen. 
De classis kreeg van de opeenvolgende nationale synoden duidelijke opdrachten inzake 
het examineren van aanstaande predikanten, het beroepen en afzetten van voorgangers, 
het weren van indringers en het oefenen van tucht over de predikanten.2  
In paragraaf 2.4 is beschreven hoe in de jaren 1572-1578 deze taken in Noord-Holland 
veeleer door de Noord-Hollandse synode dan door de classes werden waargenomen, 
maar dat er in de jaren daarna een verschuiving plaatsvond, waardoor deze classicale 
taken vanaf ca. 1580 ook daadwerkelijk door de classes werden uitgevoerd.  
In de classis Edam hield men nog lang vast aan predikantenbijeenkomsten, naast en 
deels in plaats van gewone classisvergaderingen met ouderlingen. Het waren juist deze 
predikantenbijeenkomsten waar men zich oefende in de leer, via onderlinge proposities 
en waar kandidaten werden geëxamineerd. 
Vooral op het terrein van het opzicht over de predikanten kon de classis dus een 
beslissende rol spelen, al geldt daarbij direct de kanttekening dat de classis desondanks 
niet in alle gevallen het laatste woord had. In paragraaf 3.1 zagen we immers al hoe 
gemeenteleden, kerkenraad, classis, magistraat en andere overheden als ambachtsheren 
en hoogheemraden, ieder op hun eigen wijze een vinger in de beroepingspap hielden. 
In dit hoofdstuk zal bekeken worden hoe groot de invloed van de classis was op de 
keuze van de nieuwe voorgangers voor vacante gemeenten. Op welke wijze de classis 
aanstaande predikanten examineerde en hoe de classis waakte over het niveau van haar 
voorgangers.  
Dat dit belangrijke classicale taken waren blijkt uit het omgekeerde voorbeeld: in het 
Sticht van Utrecht was ruimte voor predikanten van velerlei pluimage, omdat door de in 
Utrecht dominante opvattingen over de verhouding tussen kerk en staat, hier tot 1619 
geen ruimte bestond voor classes en synode. De Staten hadden hier het laatste woord in 
de beroepingsprocedures en zij lieten de loyaliteit van de kandidaten ten opzichte van de 
overheid, zwaarder wegen dan rechtzinnigheid in de leer en onberispelijkheid in 
levenswandel.3 
 
 
 

                                                 
1 Over de leidinggevende én kwetsbare positie van de predikant als dienaar des Woords, zie Van Deursen, 
‘De dominee’, pp. 143-147, 149-152. 
2 Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574, art. 12-17, 19; acta van de nationale synode van 
Dordrecht, 1578, art. 4, 6, 9, part. kwestie 8, 11; kerkorde opgesteld door de nationale synode van 
Middelburg, 1581, art. 4, 7, 9, part. kwestie 2, 3, 9, 106; acta van de nationale synode van Den Haag, 
1586, art. 4, 5, 8, 9, 10, 13, 18, part. kwestie 6. 
3 Voor een analyse hiervan zie Duke, Reformation and Revolt, pp. 227-268; Abels, Van Booma, ‘Tussen 
Rooms-katholiek en Utrechts-gereformeerd’, pp. 193-231; Abels, ‘Naamlijst van Utrechtse 
(probleem)predikanten’, pp. 89-97. Mooie voorbeelden van die Utrechtse ruimte zijn te vinden in de 
studie van Abels, Ovittius’ metamorphosen, pp. 132-140, 183-207.  
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5.1. Beroepingsprocedures 
 
Zodra er een kerkenraad was, was het de kerkenraad die de naam van de kandidaat van 
hun voorkeur ter goedkeuring voorlegde aan de classis en met diens instemming aan de 
lokale magistraat en/ of ambachtsheer en de voltallige gemeente. Na approbatie van de 
overheid kon men, desgewenst met assistentie vanuit de classis, het beroep4 uitbrengen. 
Zo was het althans vastgelegd in de opeenvolgende kerkorden.5  Maar verliep het ook 
altijd zo in praktijk? In hoeverre trad de classis sturend op, om kandidaten van haar 
keuze naar voren te schuiven? Was er verschil in de speelruimte voor de steden ten 
opzichte van dorpen bij de beroepingsprocedures of hield de classis Edam, anders dan 
die van bijvoorbeeld Delft en Delfland6, in alle gevallen een zelfde vinger aan de pols? 
Door het ontbreken van het oudste classisboek, kunnen we pas vanaf 1592 de 
beroepingsprocedures volgen zoals die in de classicale acta zijn genoteerd. En ook die 
informatie is niet in alle gevallen even volledig. In de periode 1592 – 1650 viel er 
binnen de classis Edam 106 maal een vacature te vervullen. Over 14 van deze 
beroepingsprocedures bevatten de classicale acta weinig tot geen informatie. Zo lezen 
we in 1599 dat Samuel Bartholdi zitting heeft genomen in de classis als nieuw 
bevestigde predikant van Monnickendam, zonder dat de acta ons iets onthullen over de 
beroepingsprocedure en de uiteindelijke bevestiging. Wel toonde Bartholdi in de 
daaropvolgende classisvergadering het contract zoals dat opgemaakt was tussen hem, de 
lokale overheid en de kerkelijke gemeente. Een contract dat door de classis als billijk 
werd beoordeeld.7  
Even summier zijn de acta over de benoeming van ds. Johannes Jansz Bruno, predikant 
te Monnickendam van 1621 tot aan zijn dood in 1642 en bijvoorbeeld over de 
benoemingen van twee van de Edamse predikanten. Toch wil dit niet zeggen dat de 
classis de beroeping van stedelijke predikanten geheel aan de betreffende kerkenraden 
overliet. Over alle andere beroepingsprocedures van de stadspredikanten vallend binnen 
de genoemde periode, worden we namelijk wel meer of minder uitgebreid geïnformeerd 
via de acta. De andere tien gevallen waar informatie over de procedures geheel of 
grotendeels ontbreekt, zijn verspreid over zeven dorpen.  
Er is geen verklaring te geven waarom de classicale acta over deze 14 
beroepingsprocedures zo zwijgzaam zijn, waardoor deze predikanten of proponenten 
voor ons min of meer uit de lucht komen vallen. Slechts in twee van deze gevallen is de 
classis daadwerkelijk gepasseerd bij de beroepingsprocedure, blijkens latere informatie 
en in beide gevallen pakte dat niet goed uit. Zo hebben we al gezien hoe Petrus 

                                                 
4 Van Lieburg attendeert terecht op het onderscheid én de samenhang tussen roeping en beroeping. “Wat 
ambtsdragers (..) kenmerkt is hun roeping door God, die blijkt uit hun beroeping door de gemeente. De 
roeping van boven ligt opgesloten in de beroeping van beneden.” Van Lieburg, Profeten en hun 
vaderland, pp. 149-151. 
5 De opeenvolgende synoden beschreven de procedure als volgt. Allereerst voor kandidaten die te voren 
nog niet in de dienst bevestigd waren. De eerste etappe in hun beroeping vormt de verkiezing door 
kerkenraad en diakenen, gevolgd door de goedkeuring door de classis. De tweede stap wordt gevormd 
door het examen, ‘ofte onderzoeckinge beijde der leere ende des levens’. Ten derde volgt dan de 
approbatie door de lokale overheid en de ‘gantschen Ghemeijnte’, waarna de bevestiging de afsluitende 
vierde stap vormt. Kerkorde van de nationale synode van Middelburg, 1581, art. 4; acta van de nationale 
synode van Den Haag, 1586, art. 4. Is de beroepene wel al eerder in dienst geweest, dan wordt de tweede 
stap gevormd door het tonen van een goede kerkelijke attestatie met betrekking tot zijn leer en leven; acta 
van de nationale synode van Den Haag, 1586, art. 5. In deze beschrijvingen wordt niet aangegeven op 
welk moment het beroep daadwerkelijk wordt uitgebracht. 
6 Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, pp. 84-85. 
7 Acta van de classis Edam, 7.6.1599, 30.8.1599. Over benoemingen op contractbasis zie paragraaf 5.3. 
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Aemilius voor grote problemen zorgde in Broek in Waterland en Nicolaas Bodecherus 
het niet goed deed in Beets/ Oudendijk, waar hij even abrupt vertrok als hij gekomen 
was.8 Overigens betekende actieve classicale inmenging in de beroepingsprocedure niet 
automatisch dat die predikanten allemaal uitstekend functioneerden in hun gemeenten.  

 
 
Gang van zaken  
Hoe verliep een beroepingsprocedure in het algemeen binnen de classis Edam? Het was 
hier inderdaad de kerkenraad die op zoek ging naar een geschikte kandidaat. Het stond 
hem daarbij vrij om, zonder overleg vooraf met de classis, predikanten te gaan horen in 
hun eigen gemeente. Wilde men vervolgens in de eigen plaats iemand op proef laten 
preken, dan mocht dit alleen met medeweten van de classis en in aanwezigheid van 
twee classisafgevaardigden, altijd predikanten, meestal uit de naburige gemeenten.9 
Deze regel werd gedurende een groot deel van hier onderzochte periode gehanteerd en 
gold niet alleen de dorpen, maar ook de steden. Alleen voor Edam werd hiervan 
afgeweken. Dat kon ook omdat Edam steeds over twee en vanaf 1645 zelfs over drie 
predikantsplaatsen beschikte. Er was hier dus altijd een predikant aanwezig om de 
nieuwe collega mee te beoordelen.10 Deze speelruimte werd Monnickendam en 
Purmerend niet gegund, ook niet toen men ook daar over twee predikantsplaatsen 
beschikte.11 Edam kon binnen de classis dus op een wat andere behandeling rekenen, 
maar ook Edam onderhield nauw contact met de classis over mogelijke kandidaten voor 
een vacature ter plaatse. 
Dit laten preken in de roepende gemeente, door de beoogde predikant, vormde een vast 
onderdeel van de procedure en geschiedde met classisinstemming en in het bijzijn van 
een classisdelegatie. Waren kerkenraad12 en classisdelegatie hierover tevreden, dan 
diende de kerkenraad, met approbatie van de lokale overheid het instrument van beroep 
in bij de classis. Na classicale goedkeuring kon dit beroep vervolgens worden 
uitgebracht en zo nodig met classicale steun bepleit worden bij de kerkenraad en classis 
waar de geroepene tot dat moment onder ressorteerde. De volgorde week dus iets af ten 
opzichte van die voorgeschreven in de kerkorden. Het verschil zit hem in het moment 
waarop de lokale overheid om goedkeuring werd gevraagd. Kerkordelijk behoorde eerst 
de classis het beroep goed te keuren, waarna het aan de overheid werd voorgelegd ter 
approbatie. In de classis Edam werd het beroep pas aan de classis voorgelegd, nadat de 
magistraat of ambachtsheer hiermee had ingestemd. Door de aanwezigheid van de 
                                                 
8 Acta van de classis Edam, 8.1.1601: eerste vermelding van Aemilius als predikant van Broek in 
Waterland;  9.10.1601: idem over Nicolaas Bodecherus als predikant van Beets/ Oudendijk. 
9 Acta van de classis Edam, 4.4.1622. 
10 Het is in de jaren 1592-1650 niet voorgekomen dat Edam met meer dan één vacature tegelijk 
geconfronteerd werd. 
11 Voorbeelden voor Monnickendam: acta van de classis Edam, 10.2.1620 (beroepingsprocedure om te 
komen tot een 2e predikant naast Samuel Bartholdi), 20.2.1641 en 13.4.1643. Voorbeelden voor 
Purmerend: 12.2.1629 (beroepingsprocedure om te komen tot een 2e predikant, naast Georgius Rosaeus, 
predikant ter plaatse vanaf 1624), 1.10.1629, 4.9.1634, 18.5.1637. 
12 Of de kerkenraad hier nog speciale geledingen van de eigen gemeente bij raadpleegde, kon per plaats 
verschillen. Zo wilde de classis in 1637 van Purmerend weten of, volgens oud gebruik ‘de principale 
leden’ van de gemeente in een bepaald beroep gekend waren (acta van de classis Edam, 31.7.1637). In 
andere gevallen is sprake van een actieve rol van kerkmeesters (bijv. in de combinatie Durgerdam/ 
Schellingwoude, 29.4.1647) en in de combinatie Middelie/ Kwadijk (30.1.1595), of kerkregeerders (bijv. 
in Etersheim/ Schardam, 16.4.1593) of bijvoorbeeld van de aftredende kerkenraadsleden, zoals in Edam 
(3.2.1605). 
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classisdelegaties bij het preken in de roepende gemeente, werd voorkomen dat de classis 
werd overvallen door voordrachten waar men zich niet in kon vinden. 
De classis hield tot 1641 vast aan dit verplichte preken op proef in de vacante gemeente, 
hoewel de Noord-Hollandse synode vanaf 1634 kerkenraden en predikanten hierin de 
vrije hand liet. Pas toen het in praktijk steeds moeilijker werd om de kandidaten te 
bewegen op proef te komen preken, was men bereid deze classiswet ter discussie te 
stellen en vervolgens los te laten. In 1634 kreeg Purmerend al wel toestemming om door 
te mogen gaan met het beroep op Johannes Goethals, predikant van Schellinghout, 
hoewel hij van zijn classis Hoorn geen permissie kreeg om in Purmerend voor te gaan.13 
Een zelfde uitzondering op de regel wist Purmerend in 1637 te bewerkstellingen, met de 
bezwering dat men de classicale regel het beste voor de kerk achtte, maar daar in dit 
speciale geval van vrijgesteld wilde worden om niet achter het net te vissen.14 Drie jaar 
later was het opnieuw Purmerend dat aan de classicale regels tornde en ook ditmaal 
betrof het een kandidaat werkzaam in de classis Hoorn.15 In datzelfde jaar kreeg ook de 
combinatie Ransdorp/ Holysloot toestemming om door te gaan met een beroep, hoewel 
de predikant in kwestie, Theodorus Brassicamus van zijn classis Zutphen niet mocht af 
reizen naar Waterland om zijn gaven in zijn nieuwe gemeente te laten horen.16  
Toen nauwelijks een jaar later ook Monnickendam kwam melden dat het ‘in loco’ laten 
proefpreken door de uitverkoren predikant niet was gelukt, was de classis eindelijk 
bereid de regel bij meerderheid van stemmen te veranderen.17 Overigens kwam het ook 
voor dat kerkenraden hun gegadigde al ter plaatse hadden laten preken, voordat men de 
classis hiervan op de hoogte had gesteld. Dit kwam hen consequent op een duidelijke 
reprimande te staan.18 
Na die tijd kwam het nog maar sporadisch voor dat een classisdelegatie werd 
aangewezen om een te beroepen predikant te beluisteren. Dit lag anders bij 
proponenten. Zij werden zowel voor als na 1641 allemaal aangehoord door een 
classisdelegatie bij hun proefpreek in de roepende gemeente. Voor ze tot deze publieke 
prediking werden toegelaten, hadden ze bovendien al één of meer malen hun gaven 
laten horen in de beslotenheid van de classisvergadering. Bij de eerste propositie in de 
classisvergadering van de kandidaat in kwestie, hoorden ook afgevaardigden van de 
kerkenraad die hem wilde beroepen, aanwezig te zijn. 
 
 
Voldoende informatie vooraf vereist 
Via dit horen ‘in loco’ hield de classisvergadering dus een duidelijke vinger aan de pols 
in de beroepingsprocedures. Bovendien gaf de classis pas toestemming voor deze 
proefpreken als men over voldoende kennis beschikte over de uitverkoren kandidaat. 
Kende men hem niet, of was de informatie niet eensluidend, dan werd eerst om nadere 
                                                 
13 Acta van de classis Edam, 2.10.1634. 
14Acta van de classis Edam, 31.7.1637, dit betrof ds. Roylandus, toen nog verbonden aan Midwoud, 
behorende tot de classis Hoorn. 
15 Acta van de classis Edam, 2.4.1640. De kandidaat in kwestie was ds. Tegularius van Grootebroek. Het 
was de classis Hoorn die in 1634 een gravamen had ingediend om het preken op beroep voortaan te 
verbieden. De synode besloot echter de gang van zaken niet te veranderen en een en ander aan de 
kerkenraden en predikanten over te laten. Acta van de Noord-Hollandse synode, 14.8.1634. 
16 Acta van de classis Edam, 17.9.1640. 
17 Acta van de classis Edam, 25.3.1641. In 1637 beriep Purmerend zich op het synodale besluit van 1634, 
maar toen wees de classis dit argument ter zijde: de synode zou volgens de Edamse classis juist alles bij 
het oude hebben gelaten in haar besluit van 1634. Acta van de classis Edam, 27.7.1637. 
18Acta van de classis Edam, zie bijvoorbeeld 19.12.1622, 1.11.1627 en 4.4.1633 (Zunderdorp); 3.10.1633 
(Durgerdam); ?.10.1629 (Purmerend). 
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gegevens gevraagd. Het inwinnen daarvan kon door de classis zelf ter hand genomen 
worden, of gedelegeerd aan de betreffende kerkenraad. Zo werd in 1600 nadere 
informatie ingewonnen over ds. Mercator van Ursem, beoogd predikant van Zunderdorp 
en Schellingwoude. De aldus verkregen getuigenissen waren echter niet eenduidig, 
zodat de classis niet tot een besluit kon komen. De ouderlingen drongen daarop aan om 
op kosten van hun gemeente, verder navraag te doen bij de predikanten in de plaatsen 
rond Ursem. De vergadering ging hier na lang debat mee akkoord en drie maanden later 
nam Bernardus Mercator zitting in de classis als dienaar van Zunderdorp om drie jaar 
later weer vandaar te vertrekken.19 Uit het Repertorium van Van Lieburg weten we dat 
Mercator in 1597 was afgezet in zijn toenmalige gemeente Assendelft.20 Een tweede 
voorbeeld komt vanuit Purmerend. In 1629 had men het oog laten vallen op Henricus 
Conradi, predikant te Epe. Van classiswege werd hier een ernstige kanttekening bij 
gemaakt: Conradi stond eerst in Elburg, een grotere gemeente dan Epe. Een opvallende 
carrière en derhalve iets om nadere inlichtingen over in te winnen, zowel door 
Purmerend als door de classis zelf. Navraag bij Elburg en bij de predikanten van 
Harderwijk, gelegen naast Epe nam het wantrouwen weg, zodat Conradi in de loop van 
1630 werd bevestigd als de nieuwe predikant van Purmerend.21 
 
 
Classicale bezwaren 
Niet iedere kandidaat kon de classicale goedkeuring wegdragen. Zo achtte de classis in 
1596 Frans Jansz, schoolmeester te Broek in Waterland, te jong en onervaren voor de 
nieuwe combinatie Buiksloot, Landsmeer, Watergang. Ook de sollicitatie van Petrus 
Aemilius naar diezelfde combinatie wees men van de hand.22 Monnickendam werd in 
1620 sterk afgeraden om in zee te gaan met Jan Gijsbertsz. Hij was juist het jaar 
daarvoor vertrokken van Zunderdorp naar Waarder, gelegen in de classis Woerden, 
onder meer om gezondheidsredenen en om dichter bij zijn (schoon)familie te kunnen 
wonen.23 
Voorts was de classis, anders dan bijvoorbeeld die van Delft en Delfland24, lang niet 
altijd gecharmeerd van het beroepen over en weer binnen de eigen classicale gelederen. 
Zo appelleerden Marken, Broek in Waterland, Zunderdorp, Etersheim/ Schardam (3x), 
Oosthuizen/ Warder (2x), Beets/ Oudendijk en Middelie/ Kwadijk allen met succes op 
de classis om zo hun predikant te kunnen behouden.25 Alleen Edam (in 1615) en 
Purmerend (in 1620) kregen van classiswege nadrukkelijk het groene licht om een 
collega vanuit de classis te beroepen.26 Van een grote en welvarende dorpsgemeente als 

                                                 
19 Acta van de classis Edam, 24.1.1600, 21.2.1600, 23.5.1600, 6.7.1603. 
20 Van Lieburg, Repertorium, dl 1. Mercator was predikant sinds 1582. 
21 Acta van de classis Edam, ?.9.1629, 1.10.1629, 29.10.1629, 1.7.1630. In de kerkenraadsacta van 
Purmerend wordt met geen woord gerept over deze classicale kanttekeningen. 
22 Acta van de classis Edam, 1.4.1596, 22.7.1596. 
23 Acta van de classis Edam, 16.9.1619 en 17.8.1620. 
24 Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, p. 85. 
25 Acta van de classis Edam over Marken: 26.8.1596 (beroep vanuit Landsmeer); over Broek in 
Waterland: 18.7.1639 (beroep vanuit Beemster); over Zunderdorp: 1.11.1627 (beroep vanuit Buiksloot/ 
Nieuwendam en vanuit Durgerdam/ Schellingwoude); over Etersheim/ Schardam: 7.7.1597 (beroep 
vanuit Purmerend), 19.6.1599 (idem vanuit Broek in Waterland/ Zuiderwoude) en 7.7.1608 (idem vanuit 
Middelie/ Kwadijk); over Oosthuizen/ Warder: 20.1.1620 (beroep vanuit Purmerend) en 11.12.1628 
(idem); over Middelie/ Kwadijk: 11.4.1616 (beroep vanuit Monnickendam). 
26 Acta van de classis Edam, over Edam: 14.9.1615 (beroep op Robbert Puppius van Middelie/ Kwadijk 
aangeraden door de classis); over Purmerend: 20.1.1620. Het beroep op Johannes Puppius van 
Oosthuizen/ Warder werd door de classis niet van harte ondersteund, omdat hij nog maar kort in die 
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Broek in Waterland werd een zelfde verzoek in 1644 afgeslagen.27 Al met al was in de 
jaren 1592-1650 Robbertus Puppius de enige predikant die binnen de classis Edam 
daadwerkelijk van standplaats wisselde: hij verruilde in 1616 Middelie/ Kwadijk voor 
Edam om daar predikant te worden naast zijn bejaarde vader Wilhelmus Puppius.28  
 
Classicale bezwaren tegen een kandidaat werden niet altijd overgenomen door de 
gemeente die haar oog op de man in kwestie had laten vallen. Etersheim/ Schardam 
wilde in 1605 Victor van Trier, schoolmeester te Schardam tot hun predikant beroepen. 
De classis achtte deze nieuweling ongeschikt en wees dit voorstel af, met de vermaning 
naar een gekwalificeerde persoon om te zien. Etersheim/ Schardam hield echter vast aan 
haar keuze, zodat Van Trier toch enkele keren mocht proponeren op een 
classisvergadering. Opnieuw drongen de ouderlingen aan op goedkeuring van het 
beroep, maar ook in tweede instantie hield de classis de boot af: Victor diende eerst nog 
meer te oefenen.  
Zoals al even aangehaald in het vorige hoofdstuk, waren de spanningen inmiddels zo 
hoog opgelopen, dat classispredikanten ter plaatse werden bespuugd. De daarop 
aangesproken ouderlingen reageerden afhoudend: zij wisten het niet én zij konden niet 
voor kwaadwilligen van buiten de gemeente instaan. In de daaropvolgende vergadering 
mocht Van Trier wederom proponeren en ook nu was de classis niet overtuigd van zijn 
gaven: het leek meer op een uit het hoofd geleerde les, dan op een zelfgemaakte preek. 
Ondanks al deze classicale bedenkingen en waarschijnlijk onder druk van de eigen 
gemeenteleden en blijkbaar dus ook van andere dorpsgenoten, wist de kerkenraad zijn 
beroep op Victor van Trier door te zetten. In oktober 1605, tien maanden na de start van 
de procedure, werd hij als de nieuwe predikant van Etersheim/ Schardam bevestigd.29 
Beets/ Oudendijk wist tot twee maal toe een kandidaat te beroepen, waar de classis 
aanvankelijk bezwaren tegen had. In 1610 was de classis niet erg onder de indruk van 
de propositie van proponent Outger Heddesz en raadde men hem aan eerst nog wat 
verder te oefenen. Ook na zijn volgende proposities in de classisvergadering, klonk 
ditzelfde antwoord, hoewel Beets en Oudendijk aandrongen op spoed. De meningen 
waren binnen deze combinatie overigens wel verdeeld: toen de classis uiteindelijk het 
groene licht gaf, wilde Beets hem inderdaad onvoorwaardelijk beroepen, maar gaf 
Oudendijk de voorkeur aan een tijdelijk contract van twee tot drie jaar. Heddesz 
accepteerde deze voorwaarde, waarna het examen werd afgenomen en zijn bevestiging 
volgde. Hij zou de combinatie uiteindelijk negen jaar dienen.30 
De keuze van zijn opvolger verliep in 1620 evenmin zonder slag of stoot, aangezien 
men nu het oog had laten vallen op de vier jaar daarvoor afgezette predikant van 

                                                                                                                                               
gemeenten werkzaam was. Daarop stelde de classis enige andere namen voor van predikanten van binnen 
en van buiten de classis. Welke namen dit waren, vermelden de acta niet. Uit de kerkenraadsacta weten 
we dat vanuit Purmerend delegaties naar Zaandam en Oostwoud zijn gereisd om de predikanten aldaar te 
beluisteren. De predikant van Zaandam werd niet thuisgetroffen en daarna op verzoek van de 
burgemeesters van Monnickendam niet meer bezocht, omdat men hem al vanuit deze plaats was wezen 
horen. Kerkenraadsnotulen Purmerend, 4.2.1620, 17.2.1620. Uiteindelijk zou Monnickendam overigens 
de predikant van Oostwoud beroepen in 1621. Beide gemeenten zaten elkaar dus in het vaarwater. 
27 Acta van de classis Edam, 8.8.1644. De kerkenraad van Broek wil graag predikanten uit de classis en 
proponenten op proef laten preken in Broek, maar dit werd door de classis afgewezen. Als alternatief 
kregen de Broekers van de classis een namenlijst van predikanten, elders uit Noord-Holland en Friesland. 
28 Acta van de classis Edam, 14.9.1615, 25.1.1616. 
29 Acta van de classis Edam, 3.2.1605, 9.5.1605, 6.6.1605, 25.7.1605, 8.8.1605, 26.9.1605, 10.10.1605. 
30 Acta van de classis Edam, 3.4.1610, 26.4.1610, 3.5.1610, 17.5.1610, 24.5.1610, 14-16.6.1610, 
17.6.1610; 16.9.1619 (In 1619 volgde een beroep vanuit Hoogkarspel, waar vooral Beets zich tegen 
verzette). 
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Schipluiden. Deze Jacobus Pauli werd uiteindelijk onder voorbehoud beroepen: bij 
onrust diende hij vrijwillig te vertrekken. Zou het daarin tegen goed gaan, dan behoorde 
hij voor langere tijd in de combinatie te blijven. Het ging goed want hij bleef tot aan 
zijn dood in 1624 voorganger van Beets/ Oudendijk.31 
 
Ook Zunderdorp, toch al een zorgenkindje binnen de classis, wist tot twee maal toe een 
proponent te beroepen waar de classis de nodige moeite mee had. In 1610 waren de 
Zunderdorpers, toen nog gecombineerd met Schellingwoude, duidelijk meer onder de 
indruk van Jan Ghijsbertsz dan de classisdelegatie die zijn preek eveneens beluisterde. 
Deze student, en voormalig diaken uit Woerden, was hen aangeraden door ds. Mercator 
en had ‘redelijke gaven van vrijmoedicheijt, uijtspraeck, beleijdt eens predicaties’, maar 
sprak ook zeer ‘wijdlopig’ en sleepte er veel met de haren bij, naar het oordeel van de 
classisgedelegeerden. Voorzichtigheid was daarom geboden volgens de classis: eerst 
nog maar eens proponeren in een classisvergadering. Een maand later was de classis 
aanzienlijk positiever, enerzijds als gevolg van de vasthoudendheid vanuit Zunderdorp, 
waar men onrust vreesde indien het beroep niet door zou gaan en anderzijds omdat er 
inmiddels kapers op de kust waren vanuit Zevenhoven. Het examen verliep vervolgens 
voorspoedig en Ghijsbertsz ontwikkelde zich in zijn Zunderdorpse tijd blijkbaar zo 
goed, dat Monnickendam hem, zoals al gezegd in 1620 had willen beroepen.32 
In 1633 was de classis niet erg gelukkig met de Zunderdorpse keuze voor Jacob Ariensz 
Til, een proponent uit Wormer. Weliswaar vond men niets in zijn propositie dat streed 
met Gods Woord, maar men had wel meer ‘verstand’ verwacht. Zunderdorp werd 
aangeraden om eerst andere proponenten te gaan horen. Dit deed men inderdaad, maar 
hield toch vast aan de keuze voor Til, met als tegemoetkoming aan de classis de 
verzekering dat men de classis geen verwijten zou maken, als hij achteraf tegen zou 
vallen. De classis accepteerde daarop de keuze van Zunderdorp, zodat niets de komst 
van Til meer tegenhield. Jacob Ariensz zou deze gemeente als zijn eerste en laatste, 
dienen van 1633 tot aan zijn dood in 1654.33  
Een zelfde vasthoudendheid legde de combinatie Oosthuizen/ Warder in 1625 aan de 
dag bij haar streven proponent Petrus Thorius te beroepen. Raadde de classis eerst al 
aan om ook andere kandidaten te beluisteren, later bleken zijn antwoorden tijdens het 
examen zo slecht dat dit examen werd afgebroken. Desondanks hield men vol en kon de 
classis niet anders doen dan instemmen met een hervatting van het examen, drie 
maanden later, waarna Thorius alsnog tot de dienst werd toegelaten en bevestigd in 
Oosthuizen/ Warder.34 
Het laatste geval in deze reeks betrof de keuze van Zuiderwoude voor ds. Tobias 
Herckenius in 1628. Hij was in 1622 afgezet als predikant van Zunderdorp, zodat we 
ons wel iets kunnen voorstellen bij de opgetrokken wenkbrauwen binnen de classis. 
Herckenius had zijn leven sindsdien echter gebeterd en werkte inmiddels al weer enkele 
jaren als predikant in Oost-Friesland, zodat de classis bereid was over zijn bezwaren 
heen te stappen, zeker ook gezien de positieve reacties op de preek die Herckenius op 
proef in Zuiderwoude hield. Herckenius beloonde dit vertrouwen door tot aan zijn dood 
in 1651 Zuiderwoude en de classis getrouw te dienen.35 
                                                 
31 Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, p. 98 over de afzetting van ds. Pauli van Schipluiden, in 
verband met een gerucht van onkuisheid, dat hij ontkende noch bevestigde. Acta van de classis Edam, 
19.5.1620. 
32 Acta van de classis Edam, 30.8.1610, 27.9.1610, 6.10.1610, 15.11.1610. 
33 Acta van de classis Edam, 4.4.1633, 2.5.1633, 4.7.1633, 25.7.1633; Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
34 Acta van de classis Edam, 8.12.1625, 17.3.1626, 5/6.5.1626. 
35 Acta van de classis Edam, 23.5.1622, 17.6.1622, 24.4.1623, 3.7.1628. Zie verder paragraaf 3.4. 
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In al deze zaken heeft de classis dus de keuze van de kerkenraad overgenomen en de 
eigen bezwaren opzij gezet. Die bezwaren waren blijkbaar niet zo onoverkomelijk dat 
de classis de keuzevrijheid van de kerkenraden wilde inperken. Classis en kerkenraden 
stonden ook niet lijnrecht tegenover elkaar: iedereen wilde de best mogelijke of best 
haalbare predikanten of proponenten binnen halen en niemand was uit op onrust binnen 
de kerkelijke gelederen. Zowel geschillen als omstreden predikanten zouden andere 
stromingen en criticasters immers in de kaart kunnen spelen, zoals hier en daar in de 
acta te lezen of op te maken valt. Het bewaren van de lokale rust en eenheid was ook 
een van de argumenten waarmee kerkenraden met succes appelleerden op de classis om 
een beroep op hun predikant vanuit een nabijgelegen gemeente tegen te gaan.36 
 
 
Classicale suggesties 
De classis trad niet alleen controlerend op bij de beroepingsprocedures, maar in een 
aantal gevallen ook stimulerend. De mate waarin dat gebeurde kon meer of minder 
dwingend zijn. Zo kon de classis op verzoek van een vacante gemeente, predikanten of 
proponenten aanbevelen. Dergelijke verzoeken kwamen zowel vanuit de drie steden, als 
vanuit de dorpen. In een enkel geval werd zo’n verzoek niet door de kerkenraad gedaan, 
maar door de lokale overheid. Zo liet Broek in Waterland in 1609, na het gedwongen 
vertrek van ds. Aemilius, op voorstel van de classis een niet met name genoemde 
voorganger ter plaatse op proef preken. Op verzoek van de magistraat beval classis 
daarnaast een tweede predikant aan.37 
Het is twee maal voorgekomen dat de classis zich actief, maar tevergeefs inzette om een 
predikant binnen de Edamse regio van gemeente te laten wisselen, om zo een eind te 
maken aan de problemen van die voorganger met zijn huidige gemeente. In 1608 
probeerde de classis langs die weg enerzijds de vacature in Middelie/ Kwadijk te 
vervullen en anderzijds de in financiële problemen verkerende predikant Barend 
Hendricksz van Beets/ Oudendijk de helpende hand te bieden. Hoewel Middelie/ 
Kwadijk eerst onder voorbehoud akkoord leek te gaan met deze mogelijkheid, werd de 
zaak toch afgeblazen, toen enkele kerkenraadsleden zich er hevig tegen verzetten.38 De 
classis bleef daarna zoeken naar wegen om Hendricksz elders onder dak te krijgen. 
Deze taak werd door Beets/ Oudendijk geheel tot de classicale verantwoordelijkheid 
gerekend, met alle klachten van dien over het tempo van de voortgang.39 Enkele jaren 
daarvoor had de classis ook al een voorstel gedaan om via verplaatsing naar Middelie/ 
Kwadijk een predikant uit zijn financiële nood te redden. Ditmaal betrof het Joris Strijdt 
van Ransdorp/ Holysloot, die door ziekte van zijn vrouw in de problemen was gekomen. 
Strijdt sloeg het voorstel overigens zelf af, met dank voor het meedenken.40  

                                                 
36 Zo vreesde Zunderdorp in 1627 dat gemeenteleden ds. Hartwegh zouden volgen, als hij predikant zou 
worden in Buiksloot/ Nieuwendam of in Durgerdam/ Schellingwoude. Dit ondanks het feit dat men hem 
eigenlijk wel kwijt wilde. Maar dan niet aan een buurgemeente. Acta van de classis Edam, 1.11.1627. 
Enkele jaren daarvoor, in 1621 voerde de nieuwe predikant van Ransdorp/ Holysloot datzelfde bezwaar 
aan tegen het bedienen van Durgerdam, door de vorige (in verband met ziekte afgekeurde) predikant van 
die combinatie Joris Strijdt. 14.11.1621. Over het belang van harmonische verhoudingen en over het feit 
dat de predikant de kerk niet in opspraak mocht brengen, zie Van Deursen, ‘De dominee’, pp. 147, 150-
151. 
37 Acta van de classis Edam, 1.6.1609. 
38 Acta van de classis Edam, 15.9.1608. 
39 Acta van de classis Edam, 12.1.1609, 21.4.1609. 
40 Acta van de classis Edam, 31.7.1606. 
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Vanuit de classis bleef het, voor zover de acta ons onthullen bij deze twee pogingen. 
Wel kennen we vanuit diezelfde acta een verzoek vanuit de Noord-Hollandse synode 
gedaan in 1626 om ds. Johannes Witzonius of Witzorius41 aan te bevelen aan de nieuwe 
combinatie Durgerdam/ Schellingwoude.42 Deze predikant had namelijk had een conflict 
met zijn gemeente Opperdoes. In Durgerdam en Schellingwoude was men wel 
gecharmeerd van ’s mans gaven, maar de verplaatsing ging desondanks niet door, omdat 
men het traktement voor een eigen predikant voor deze combinatie nog niet rond kreeg 
via de Staten van Holland.43  
Witzonius werd het jaar daarop, nu op dringend verzoek van diezelfde Staten van 
Holland, door de classis Edam aanbevolen aan de nieuwe combinaties Buiksloot/ 
Nieuwendam en Landsmeer/ Watergang. Beide combinaties voelden hier weinig voor 
en ook de classisgedelegeerden waren niet onder de indruk van zijn preek: geen heldere 
stem en mede daardoor was zijn ‘verhandelingh der zaeken vrij wat duijster’. Deze 
nieuwe combinaties hadden een bekwamere voorganger nodig, zo was het eindoordeel. 
De classis wilde uiteraard niemand opdringen en raadde beide gemeenten aan om, 
samen met een classisdelegatie, dit oordeel door te geven aan de Gecommitteerde 
Raden en hen de vrijheid te vragen naar een ander om te mogen zien. Deze gaven zich 
echter niet zonder meer gewonnen, hoewel ook van die kant werd bezworen dat men 
geen predikant wilde opdringen. Omdat men Witzonius toch erg graag elders wilde 
onderbrengen, hield men een en ander nog even in beraad. Pas in een tweede overleg 
lukte het de classisdelegatie om de Waterlandse kerken vrij te pleiten van deze 
Witzonius.44 De Staten van Holland probeerden dus in dit ene, mij vanuit de classis 
Edam bekende geval hun wil op te leggen met de geldbuidel als pressiemiddel in de 
achterzak. Het waren immers de Staten die toestemming en middelen moesten geven 
voor de vorming van nieuwe predikantsplaatsen. Witzonius werd uiteindelijk in 1629 
predikant te Diemen, voor de laatste twee jaar van zijn leven.45 Overigens was 
Zunderdorp al in 1622 tevergeefs op de predikant van Opperdoes geattendeerd en 
probeerde Middelie/ Kwadijk in 1623 om Witzonius te beroepen, maar ook dit lukte 
niet. Waarom dat niet lukte, vermelden de acta verder helaas niet.46 Was alles toen nog 
pais en vree in Opperdoes? 
Het is opnieuw Zunderdorp dat opvalt, als we kijken naar gemeenten die vaak gevraagd 
én ongevraagd classicale adviezen kregen bij hun zoektocht naar geschikte kandidaten 
voor de lokale predikantsvacature. Blijkbaar sloeg men het oordelend vermogen van 
deze gemeente niet hoog aan. Zo lezen we in de acta van 1599 dat de classis zal 
proberen Zunderdorp van een nieuwe predikant te voorzien. En ook in 1603, 1619, 

                                                 
41 In de acta van de Noord-Hollandse synode heet deze predikant Witzorius, in die van de classis Edam 
Witzonius. Van Lieburg noemt hem Witsonius, Repertorium, dl 1. 
42 Acta van de Noord-Hollandse synode, 4.8.1626. Aanvankelijk trachtte de synode om voor Witzonius 
tijdelijk een extra traktement los te krijgen van de Gecommitteerde Raden, zodat men te Opperdoes direct 
de handen vrij zou hebben om naar een ander predikant om te zien. Toen dit niet lukte, volgde op last van 
de synode een verzoening ter plaatse, waarna de diensten voorlopig door predikanten uit de classis Hoorn 
werden overgenomen. Witzonius nam dan de diensten waar in de gemeenten van die vervangers. Tevens 
maakte de synode zich vanaf dat moment sterk om voor Witzonius een gemeente elders te vinden om zo 
de lokale onrust weg te nemen. 
43 Acta van de classis Edam, 25.8.1626, 7.9.1626, 5.10.1626. 
44 Acta van de classis Edam, 2.8.1627, 6.9.1627, 10.4.1627. 
45 Van Lieburg, Repertorium, dl 1. Niet duidelijk wordt uit de bronnen waarom de Staten zich zo actief 
inzetten voor ds. Witzonius. 
46 Acta van de classis Edam, 16.10.1623, 4.12.1623. 
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1622, 1629 en 1633 werden nadrukkelijke classicale adviezen afgegeven, die maar heel 
gedeeltelijk in vruchtbare aarde vielen.47 
 
Vanaf 1626 hanteerde de classis het principe dat vacante kerken, die zich geen ervaren 
predikant konden veroorloven, eerst de door de classis gerecommandeerde proponenten 
dienden te horen, zonder de keuzevrijheid van die kerken aan te willen tasten.48 Waar 
zich voor die tijd sporadisch een proponent aandiende bij de classis met het verzoek om 
binnen de regio aanbevolen te mogen worden, nam dat aantal vanaf 1626 snel toe.49 
Alvorens gerecommandeerd te kunnen worden, behoorden deze kandidaten eerst een 
proeve van bekwaamheid af te leggen in de classis. Deze bestond uit het houden van één 
of meer proposities en het afleggen van het preparatoire examen, dan wel het 
overleggen van een getuigschrift van de eigen classis dat men dit examen daar al had 
afgelegd. Waren deze hindernissen met goed gevolg genomen én de attestaties in orde, 
dan liet men de proponent toe tot de preekstoel, om zo zijn gaven in het openbaar te 
kunnen laten horen in de hoop op een beroep.50  
Om de toestroom binnen de perken te houden, bepaalde men in 1634 dat de classis zijn 
best zou doen om de gerecommandeerde proponenten tot de dienst in een vacante plaats 
te promoveren, waarbij voorrang gegeven zou worden aan proponenten van binnen de 
eigen classis. Tevens werd bepaald dat men niet meer dan zes personen tegelijk op die 
classicale lijst zou zetten.51 Dit aantal mocht alleen overschreden worden, als daarmee 
een proponent van binnen de eigen regio geholpen kon worden.52 
Het is dan al zo goed als regel dat de kleinere gemeenten hun nieuwe voorganger kozen 
uit die van classiswege aanbevolen proponenten. Zo werden tussen 1631 en 1651 17 
proponenten beroepen, waarvan er 13 van de classicale proponentenlijst kwamen. De 
classicale invloed op de keuze van kandidaten voor vacante gemeenten was zo dus 
aanzienlijk vergroot, terwijl met het klimmen der jaren en het groeien van de lokale 
ervaring verwacht had mogen worden, dat de kerkenraden juist meer keuzevrijheid 
zouden krijgen. 
 
 
Waarom kiest men voor wie men kiest? 
Als een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland heden ten dage op zoek gaat 
naar een nieuwe voorganger, dan zijn er verschillende wegen om aan mogelijke 
kandidaten te komen. Zo wordt er meestal een advertentie geplaatst, kan men bij de 
landelijke organen om namen vragen en kunnen gemeenteleden suggesties doen. In dat 
laatste geval gaat het meestal om predikanten die men via via kent of bijvoorbeeld heeft 

                                                 
47 Acta van de classis Edam, 30.8.1599, 6.7.1603, 16.9.1619, 25.7.1622, 11.6.1629, 4.4.1633. 
48 Acta van de classis Edam, 20.4.1626. 
49 Volgens Van Lieburg zou vooral vanaf 1650 een overschot aan proponenten zijn ontstaan, Profeten en 
hun vaderland, pp. 77-78. De Edamse cijfers suggereren dat dit al eerder het geval was. Over de beperkte 
werking van de markt voor predikanten onder de Republiek en het voortdurende overschot aan 
proponenten in de 17e en 18e eeuw, zie: Van Rooden, ‘Van geestelijke stand naar beroepsgroep’, pp. 376-
384. 
50 In de volgende paragraaf zal nader op dit examineren worden ingegaan. Zie ook: Van Lieburg, Profeten 
en hun vaderland, pp. 77-78.  
51 Acta van de classis Edam, 29.5.1634. 
52 Acta van de classis Edam, 16.6.1636: Jacobus Petraeus, rector te Edam en een ‘ingeboorne’ 
predikantszoon van de classis, namelijk de zoon van Cornelis Petraeus (tot 1612 voorganger te Edam) 
werd toegevoegd aan de lijst, terwijl daar al zes namen op stonden. Op 25.8.1636 werd eenzelfde 
uitzondering gemaakt voor Jacobus Clerquius uit Purmerend. Petraeus zou in 1640 voorganger in Marken 
worden, Clerquius in 1638 in Schermerhorn. (Van Lieburg, Repertorium, dl 1). 
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horen preken, tijdens een vakantie elders in het land. Sollicitanten kunnen zich dus zelf 
aanmelden of vanuit de zoekende gemeente gebeld worden met de vraag of zij wellicht 
interesse hebben. Deze eerste fase van een beroepingsprocedure kan een keur aan 
namen opleveren, waarbij het voor buitenstaanders lang niet altijd duidelijk is, hoe en 
waarom nu juist deze predikanten op het kandidatenlijstje van de betreffende 
beroepingscommissie terecht zijn gekomen. 
De acta van de classis Edam verschaffen al evenmin een eenduidig antwoord op de 
vraag waarom men koos voor wie men koos. Maar in een aantal gevallen zijn er toch 
wat sporen te ontdekken die iets onthullen over die selectieprocessen.  
 
Zoals Van Lieburg uitgebreid heeft beschreven in zijn Profeten en hun vaderland, 
bestonden de eerste generaties predikanten uit voormalige rooms-katholieke 
geestelijken, geoefende leken en academisch gevormde theologen. De eerste twee 
groepen zouden geleidelijk aan uit het beeld verdwijnen, naarmate het aantal 
gestudeerden toenam.53 Wanneer die omslag precies plaatvond, kon regionaal en lokaal 
verschillen. In ieder geval heeft de Dordtse synode van 1619 de eisen die gesteld 
werden aan geoefende leken die tot het ambt van predikant toegelaten wilden worden 
aangescherpt, zonder deze weg volledig te blokkeren.54  
Binnen de classis Edam werd in 1620 naar deze bepaling verwezen toen Beets/ 
Oudendijk om toestemming vroeg om een ongestudeerde tot de dienst te mogen 
bevorderen. De classis antwoordde dat hiervoor permissie van de Noord-Hollandse 
synode vereist was en beval daarom aan liever naar een proponent om te zien.55 Nadien 
is nog eenmaal binnen de classis Edam een schoolmeester tot predikant bevorderd: in 
1621 hadden Etersheim en Schardam hun oog laten vallen op Christiaen Dircksz 
Harlaeus, schoolmeester te Schipluiden, maar deze had op dat moment al een 
uitgebreide oefenperiode binnen de Classis Delft en Delfland achter de rug.56 Het lijkt 
niet al te ver gezocht om te veronderstellen dat men zijn naam en zijn zoektocht naar 
een predikantsplaats kende via de in 1620 in de classis gekomen ds. Jacobus Pauli, 
voormalig predikant van datzelfde Schipluiden, al melden de acta deze relatie niet. 
 
Tussen 1579 en 1610 zijn tien schoolmeesters door de classis Edam geëxamineerd en 
bevorderd tot het ambt van predikant; acht van de tien woonden en werkten al binnen de 
regio. Christoph Johannes Machocupaeus was schoolmeester te Edam toen hij in 1579 
door het nabij gelegen Marken als predikant werd begeerd.57 Schoolmeester Pieter 
Jacobsz van Purmerend werd predikant van Purmerland en Ilpendam in 1582, een van 
zijn opvolgers was eerst schoolmeester te Monnickendam.58 Buiksloot/ Landsmeer en 
Watergang zochten ook niet al te ver buiten de deur toen zij in 1596 de schoolmeester 

                                                 
53 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, pp. 55-73; ook zo te vinden bij Van Deursen, ‘De dominee’, 
pp. 138-142. 
54 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 67; kerkorde van de nationale synode van Dordrecht, 1618-
1619, artikel 8; zie ook Van Deursen, ‘De dominee’, p. 141. 
55 De Noord-Hollandse synode examineerde niet-academisch gevormden voortaan eerst zelf, alvorens zij 
op classisniveau het preparatoire examen mochten afleggen. Een voorbeeld hiervan vinden we in de acta 
van de Noord-Hollandse synode, 6.8.1624, naar aanleiding van een verzoek vanuit de classis Enkhuizen 
en onder verwijzing naar de Dordtse synode van 1619. Pas in 1646 besloot de Noord-Hollandse synode 
om de sollicitaties van leken voortaan zoveel mogelijk te ontmoedigen. Acta van de Noord-Hollandse 
synode, 7.8.1646. 
56 Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, p. 82; dl 2, p. 371. 
57 Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
58 Voor Pieter Jacobsz: zie Van Lieburg, Repertorium, dl 1. Gerrit Jansz was in 1594 zijn opvolger, acta 
van d classis Edam, 28.2.1594. 
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van Broek in Waterland op het oog hadden.59 Barend Hendricksz werd in 1601 van 
schoolmeester tot predikant in zijn eigen woonplaats Oudendijk60 en dit zelfde gold in 
1605 voor Victor van Trier in Schardam.61 De laatste in deze rij is Mr. Adriaen Coop à 
Groen die in 1610 predikant werd van Buiksloot/ Landsmeer. Tot die tijd was hij 
schoolmeester en secretaris in Zuiderwoude.62  Bekend zal in deze gevallen bemind 
gemaakt hebben. Bovendien was de stap van schoolmeester naar predikant in die tijd 
heel wat minder groot dat in onze tijd. De schoolmeester vervulde als voorzanger en 
voorlezer al een heel zichtbare rol binnen de kerkdiensten. Bovendien was hij vertrouwd 
met de leer via het gebruik van kerkelijk goedgekeurde boeken in zijn onderwijs en het 
geven van catechese. De schoolmeester kon dus met recht een geoefende leek genoemd 
worden.63 
De weg van dorpsschool naar dorpskansel was iets minder kort bij de overige twee 
schoolmeesters uit de lijst van tien. Ewout Willemsz werd in 1594 beroepen door 
Oosthuizen/ Warder en was tot dat moment schoolmeester en ouderling te Ouderkerk 
aan de Amstel64 en Joris Strijdt was schoolmeester te Enkhuizen toen hij in 1598 
predikant van Ransdorp/ Holysloot werd.65 Waren hun ambities via de Noord-Hollandse 
synode wereldkundig gemaakt? Na 1610 was deze stroom opgedroogd en werden er 
binnen de classis Edam geen schoolmeesters meer bevorderd tot predikant in hun eigen 
of een nabijgelegen gemeente, al is het is goed mogelijk dat Beets/ Oudendijk in 1620 
dus nog een ongestudeerde op het oog had.66 Verder weten we dat ds. Adam Hartwegh, 
predikant van Zunderdorp (1623-1629) ooit als autodidact is begonnen.67 Zo zullen er 
ook na 1610 ongetwijfeld meer predikanten zijn geweest, voor wie de weg naar de 
preekstoel niet op de universiteit begon, maar van wie wij dat niet weten, omdat zij 
buiten de classis Edam hun predikantschap aanvingen.  
De stroom ex-pastoors was al veel eerder opgedroogd binnen de Edamse classis. Van 
zeven predikanten weten we dat zij bekeerde ‘papen’ zijn.68 Het gaat om Paulus 
Pietersz, van 1572 tot aan zijn dood in 1575 predikant te Edam. Zijn kortstondige 

                                                 
59 Acta van de classis Edam, 1.4.1596. Dit betreft Frans Jansz. Hij werd door de classis afgewezen voor 
deze combinatie. 
60 Acta van de classis Edam, 20.11.1601. 
61 Acta van de classis Edam, 3.2.1605. 
62 Acta van de classis Edam, 17.5.1610. 
63 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 66, Van Deursen, ‘De dominee’, pp. 140-141; over de 
Duitse klerken in de classis Delft en Delfland, zie Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 437-441. 
Hier kende men classicale oefenscholen, waar de kandidaten zich onder leiding van ervaren 
stadspredikanten konden bekwamen in het preken. Als zij voldoende vorderingen hadden gemaakt werd 
daarover gerapporteerd op de classis. De classis beoordeelde dan op haar beurt, aan de hand van een 
proefpreek gehouden op een van haar vergaderingen, of de kandidaat rijp was voor de kerkelijke 
examens. Niet duidelijk is, in hoeverre de 32 predikanten in de Delftse classis, die tot de Duitse klerken 
gerekend kunnen worden, zich in die oefenschool op het ambt hebben voorbereid.  
64 Acta van de classis Edam, 19.2.1594. 
65 Acta van de classis Edam, 17.8.1598. 
66 Nadien meldden zich nog wel enkele schoolmeesters voor het preparatoire examen, maar zij zijn niet 
binnen de classis zelf werkzaam geweest. Zie paragraaf 5.2. In de classis Delft en Delfland kwamen na 
1600 nog nauwelijks ongestudeerde predikanten in dienst. Tien jaar eerder dus dan in de classis Edam. 
Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, 432-433. 
67 Adam Hartwegh begon zijn loopbaan als autodidact in Rotterdam in 1611, waar hij zich liet kennen als 
felle contraremonstrant en pamflettist. Zie daarover: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 256, 276, 
292. Voor hij naar Zunderdorp kwam, was hij als predikant werkzaam in Kesteren (1616-1619) en Grave 
(1619-1622). Van Lieburg, Repertorium, dl 1. Hartwegh was dus ook een Duitse klerk, maar wel al zeer 
ervaren in het vak van predikant op het moment dat hij in Zunderdorp zijn loopbaan voortzette.  
68 Deze informatie is afkomstig uit de acta van de Noord-Hollandse synode (zie paragraaf 2.2 en 2.4) en 
uit de Lyste van de Naemen der leeraeren, samengesteld door Veeris in 1705, met aanvullingen uit 1711. 
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collega in 1574 Hubrecht Gerbrandsz was eveneens een ‘gewesen rooms priester’ in de 
woorden van Veeris. Wat ook gemeld wordt over de eerste predikant van 
Monnickendam, Lambrecht Gerbrandsz (1574) en die van Purmerend, Bernardus 
Bernardi (1573). Volgens de Naamlijsten van predikanten behoord hebbende tot de 
classis van Edam, samengesteld door Snouckaert in 1691, was ook Hermannus 
Vezekius een gewezen pater, die Edam als predikant diende van 1577 tot 1579.69 Petrus 
Sichenius was pastoor te Koudum geweest, vanwaar hij in 1567 de wijk naar Emden 
moest nemen in verband met zijn hervormingsgezinde overtuigingen. Hij diende 
Purmerend van 1576 tot vermoedelijk 1581.70  De laatste in deze rij is Lambertus 
Valckenaer, predikant van Edam van oktober 1583 tot november 1584.71 Mogelijk 
zullen meer predikanten van het vroegste uur voordien werkzaam geweest zijn als 
pastoor, maar alleen van deze zeven weten we dat met zekerheid te zeggen. 
 
Niet alleen bij de beroeping van de lokale schoolmeesters en voormalige pastoors gold, 
dat bekend bemind gemaakt zal hebben. Ook ten aanzien van predikantszonen en andere 
bursalen vanuit de classis Edam72 zal dit mechanisme zijn werk gedaan hebben. Van 18 
predikanten weten we dat ook hun vader in het ambt stond. In zeven gevallen betrof het 
zonen van vaders werkzaam binnen de classis Edam.73 Van de 11 andere vaders werkten 
er zeven binnen Noord-Holland en twee in Zuid-Holland. Onder hen treffen we 
predikanten van naam en faam aan. Zo was Cornelis Petraeus (predikant te Edam van 
1605-1612) de zoon van Pieter Cornelisz, de eerste predikant van Alkmaar74 en waren 
de broers Samuel en David van Doreslaer de zonen van Abraham van Doreslaer, 
predikant van Enkhuizen van 1605-1654 en een van de leidinggevende predikanten 
binnen de Noord-Hollandse synode.75 David diende Oosthuizen/ Warder van 1644-1649 
en Samuel stond van 1644 tot 1648 in Broek in Waterland.  
Overigens vond niet iedere predikantszoon afkomstig uit de classis Edam ook een 
standplaats in een van de gemeenten in deze classis. Zo mocht Anthonius Bruno op 
verzoek van zijn vader Johannes Bruno (Monnickendam 1621-1641) af en toe preken in 
Monnickendam, na eerst met goed gevolg het preparatoire examen te hebben afgelegd. 
Maar wij komen zijn naam daarna niet meer tegen in de acta en evenmin in het 
Repertorium van Van Lieburg, zodat we moeten concluderen dat het Anthonius niet 
gelukt is om ergens beroepen te worden.76 De zonen van de Edamse ds. De Roo, 
Johannes en Jacobus, slaagden er wel in predikant te worden, zij het buiten de classis 
                                                 
69 Snouckaert, ‘Naamlijsten van predikanten’, p. 3. 
70 Zie hoofdstuk 3 noot 26 
71 Het weinig succesvolle verloop van zijn loopbaan als predikant is beschreven in paragraaf 1.5. 
72 Over bursalen: zie paragraaf 5.3. 
73 Isaac Geritsz Larenius (Etersheim/ Schardam 1602-1605) was de zoon van Gerardus Larenius 
(Purmerend, 1581-1597); Johannes (Oosthuizen/ Warder 1619-1620) en Robertus Puppius (Middelie/ 
Kwadijk, 1609-1616, Edam, 1616-1619) waren zonen van Wilhemus Puppius (Edam 1585-1617); 
Martinus (Middelie/ Kwadijk 1616-1623) en Johannes Bruno (Monnickendam 1621-1642) waren zonen 
van Jan Jansz Bruno (Edam 1595-1604). Lucas Christiaansz Harlaeus (Marken 1638-1640) was de zoon 
Christiaen Dircksz Harlaeus (Etersheim/ Schardam 1621-1651) en zijn opvolger in Marken: Jacobus 
Petraeus (Marken 1640-1654) was de zoon van Cornelis Petraeus (Edam 1605-1612).  
74 Over Pieter Cornelisz, als predikant (en beeldenstormer) in Alkmaar in 1566-1567 en van 1572-1608, 
zie Vis, Jan Arentsz, de mandenmaker van Alkmaar, pp. 40-41, 72, 103-109, 125-130. Op pp. 40-41 
meldt Vis dat Cornelisz het ambt van predikant bekleedde tot 1599. Uit de acta van de classis Edam, 
7.7.1608 (een tevergeefs beroep vanuit Alkmaar op Cornelius Petraeus om zijn vader op te volgen als 
predikant aldaar) en uit Van Lieburg, Repertorium, dl 1 weten we dat Cornelisz tot 1608 predikant van 
Alkmaar was. 
75 Samen met Samuel Bartholdi. Zie hoofdstuk 6. 
76 Acta van de classis Edam, 5.8.1641, 17.2.1642. Wellicht is hij voortijdig overleden. 
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Edam, waar beiden wel hun preparatoire examen aflegden.77 Ook Abraham, de zoon van 
Hendricus Huijsingius, predikant van de Beemster, werd ondanks plaatsing op de 
proponentenlijst78 niet beroepen binnen de classis Edam. Deze jongemannen waren 
allemaal afgestudeerd in de laatste 10, 15 jaar van de hier onderzochte periode. Jaren 
waarin het aantal beschikbare proponenten groot was en ook de ingeboren 
predikantszonen, niet alleen binnen, maar ook buiten de eigen regio hun gaven moesten 
laten horen om hun kansen op een beroep te vergroten.  
Zolang de spoeling dun was, was het een pré zoon van een binnen de classis werkzame, 
dan wel bekende predikant te zijn. Liever een bekende zoon dan een veel minder 
bekende kandidaat van elders. Werd vanaf ca. 1625 de keuze ruimer, door de komst van 
steeds meer goed opgeleide proponenten en eenvoudiger, door het instellen van een 
classicale proponentenlijst, dan viel het ook voor predikantenzonen niet mee om een 
gemeente te vinden. Vacante dorpsgemeenten konden nu zonder veel moeite 
verschillende, door de classis voorgeselecteerde gegadigden uitnodigen om hun gaven 
te laten horen om daaruit hun keuze te maken. Familiebanden hielpen nog wel om op de 
lijst te komen, maar bij het uitbrengen van een beroep hanteerden de vacante gemeenten 
voortaan blijkbaar andere criteria.  
 
Een derde, voor ons zichtbare manier waarop zoekende gemeenten aan namen van 
gegadigden kwamen, betreft de tips van oud-predikanten. Zo beval Herman Jansz vanuit 
Amersfoort in 1599 een schoolmeester in de Franse taal uit Naarden aan als predikant 
voor zijn vorige gemeente Broek in Waterland. De classis nam deze suggestie niet over, 
‘dewijl men weet te becomen dienaren die lange hebben gedient’.79 Een aanbeveling van 
Bernardus Mercator in 1610 aan het adres van zijn vorige gemeente Zunderdorp en die 
van Johannes Puppius in 1626 vanuit Enkhuizen in de richting van zijn vorige gemeente 
Warder, leidden wel tot een beroep op genoemde proponenten Jan Ghijsbertsz en Petrus 
Lucasz Hugius.80 Een soortgelijke aanbeveling van Outger Heddesz in 1625 leverde 
diens vroegere gemeente Beets/ Oudendijk weer niets op.81 Het zijn maar enkele 
suggesties die de classicale acta bereiken. Ten slotte gaf de classis zoals gezegd ook zelf 
namen van kandidaten door aan gemeenten die daarom vroegen en in een enkel geval 
dienden zich predikanten aan, gevlucht van elders. Hendrik Winckelius wist zo 
predikant van Middelie/ Kwadijk te worden nadat hij in 1606 door oorlogsgevaar uit de 
classis Zutphen was verdreven. Zijn medevluchter Gellius de Bouma kwam enkele 
maanden later in de combinatie Buiksloot/ Landsmeer terecht. Beiden keerden een paar 
jaar later terug naar de classis Zutphen toen de situatie daar weer veilig was.82 Ook ds. 
Bartholomeus Rentergem vond onderdak binnen de classis Edam, nadat hij in 1628 was 
verdreven uit de Palts. Hij was van 1629 tot 1633 verbonden aan Zunderdorp en vertrok 
toen tot spijt van de Zunderdorpers, naar de Hoogduitse gemeente in Den Haag.83 
                                                 
77 Acta van de classis Edam, 3.4.1634,  4.6.1640, 26.6.1640, 28.2.1650. 
78 Acta van de classis Edam, 5.9.1639. 
79 Acta van de classis Edam, 9.8.1599. Henricus Johannis was predikant van Broek in Waterland/ 
Zuiderwoude van 1585 tot waarschijnlijk 1592. Het feit dat Hendrik Jansz zich vanuit Amersfoort met de 
vacature in Broek in Waterland bemoeide, maakt het waarschijnlijk dat de twee bij Van Lieburg 
onderscheiden predikanten met de naam Henricus Johannis, een en dezelfde persoon waren. Repertorium, 
dl 1.  
80 Acta van de classis Edam, 30.8.1610, 27.9.1610, 6.10.1626, 15.10.1610 en 9.3.1626, 17.3.1626, 
20.4.1626, 4.5.1626, 5/6.5.1626. 
81 Acta van de classis Edam, 3.3.1625. 
82 Acta van de classis Edam, 12.10.1606 (komst ds. de Bouma) en 5.4.1610 (vertrek idem); 21.8.1608 
(komst ds. Winckelius) en 14.4.1608 (vertrek idem). 
83 Acta van de classis Edam, 29.10.1629, 12.11.1629, 16.12.1632, 3.1.1633. 



 

 hoofdstuk 5/ pag. 252 
  

 
De vraag hoe de selectie van de uiteindelijke kandidaten tot stand kwam, is dus maar 
gedeeltelijk te beantwoorden. Naast bekende criteria als zuiver in de leer en 
onbesproken van gedrag, werd uiteraard nauwkeurig naar de proefpreek geluisterd: was 
de kandidaat goed verstaanbaar en goed te begrijpen? Via deze criteria hield de classis 
het niveau van de predikanten in de gaten. Daarnaast is gekeken of te achterhalen viel 
waarom de gemeenten met bepaalde kandidaten op de proppen kwamen. In de eerste 
decennia na 1572 gold daarbij dat bekend in ieder geval bemind maakte en dat men 
graag dicht bij huis zocht, naar schoolmeesters en predikantszonen. De ongestudeerden 
vielen vanaf 1610 af, de predikantszonen verloren hun voorsprong vanaf ca. 1635. 
Vanaf dat moment werd door de kleinere gemeenten in hoofdzaak geluisterd naar 
proefpreken van proponenten die door de classis Edam waren aanbevolen. De classis 
zelf deed daarnaast gedurende in ieder geval de hele voor ons zichtbare periode, dat wil 
zeggen vanaf 1592 suggesties aan gemeenten die zelf geen kandidaten (meer) op hun 
verlanglijstje hadden staan, daarbij af en toe geholpen door tips van oud-predikanten. 
De uiteindelijke beslissing lag bij de lokale kerkelijke gemeente, zelfs als dat tot een 
aanvaring met de classis leidde. 
 
 
 

5.2. Kerkelijke examens  
 
In de literatuur wordt keer op keer en terecht benadrukt dat de classes juist via de 
kerkelijke examens hun stempel konden drukken op het niveau van de inkomende 
nieuwe predikanten in hun regio. Proponenten die zich beroepbaar wilden stellen, 
dienden eerst examen af te leggen voor de classis. In 1589 verleenden de Staten van 
Holland aan de classes het recht om alle kandidaten voor het ambt van predikant te 
examineren. En dit waren daarom zulke gewichtig examens, zoals Van Deursen 
onderstreept, omdat theologiestudenten die niet promoveerden, en dat gold voor de 
meesten, geen universitaire examens aflegden.84 Van Lieburg spreekt zelfs over een 
kerkelijke houdgeep op het verlenen van preekbevoegdheid aan afgestudeerde 
theologiestudenten via die classicale examens. Door de versnippering van de 
opleidingen en de diversiteit van die examens wist de kerk echter geen uniforme 
controle over de predikantsopleiding en dus over de professionalisering van haar 
predikantencorps te houden, zo stelt hij vast.85 Die proponentsexamens zullen per classis 
hebben verschild in aard en diepgang, aldus Van Lieburg. Zo waren de aard van de 
examencommissie, de duur van het examen en de strengheid bijvoorbeeld punten die 
aan de classis werden overgelaten.  
Hij beschrijft voorts hoe tot aan de Dordtse synode onderscheid gemaakt werd tussen 
theologiestudenten en niet-academisch gevormden. Deze laatsten werden vanaf het 
begin tweemaal door de classis geëxamineerd. Allereerst werd hen het voorbereidende 
of preparatoire examen afgenomen om toegelaten te worden tot de publieke preekdienst 
en vervolgens een tweede examen voor de definitieve bevestiging in het ambt van 
predikant. Dit tweede en beslissende of peremptoire examen werd ook door de 
academisch geschoolden afgelegd. Onder invloed van de Bestandstwisten namen de 

                                                 
84 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 6-7, 10-11; over het niet promoveren van het merendeel van 
de theologiestudenten: Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 76. 
85 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 104. 
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kerken de toelating tot het predikantsambt geheel in eigen hand86 en lieten ook de 
theologiestudenten voortaan beide examens afleggen. Tot die tijd voldeed een 
verklaring van hun hoogleraar om hen tot de preekstoel toe te laten om zo hun gaven in 
het openbaar te laten horen. Nadien slaagde alleen de faculteit van Groningen erin het 
examenrecht van aanstaande predikanten te behouden.87 Hoe ging de classis Edam om 
met de kerkelijke examens en haar rol als examinerende instantie? 
 
 
De kerkelijk examens in de classis Edam 
Helaas geldt ook nu weer dat de gegevens over de gang van zaken ons pas bekend zijn 
vanaf 1592, maar de classicale acta van dat jaar leveren wel direct enkele duidelijke 
aanwijzingen op. Zo achtte men het op 12 mei 1592 raadzaam om een ‘forme 
examinius’ te stellen.88 Die was er tot op dat moment dus blijkbaar niet. Dat men hier nu 
behoefte aan had, kan samenhangen met de al genoemde onrust rond de leer in Noord-
Holland, vanaf dat zelfde jaar door Cornelis Wiggertsz, predikant te Hoorn en kort 
daarna door zijn collega’s Clemens Maertensz en Cornelius Meynaertsz Spruijt en door 
Taco Sybrandsz, predikant te Medemblik. In een adem door werd in de acta ook 
gewezen op de noodzaak om conventikelen van papisten te weren.89 Het waren roerige 
tijden, waar men onder meer via bewaking van het niveau van de aanstaande 
predikanten het hoofd aan wilde bieden. Zo liet de classis vastleggen in alles trouw te 
blijven aan de Nederlandse Confessie, onder verwijzing naar de ‘algemeene 
gereformeerder kerckeordeninge in den Hage anno 86 beslooten’.90  
Voorts werd in 1593 vastgelegd dat examens niet in het bijzijn van ouderlingen 
mochten worden afgenomen, omdat ‘dat selfde alleen een werck der dienaren is, als 
duslange onses classis gebruijck geweest en is’. Vergaderingen waarop men 
examineerde begonnen daarom om 7 uur ‘s morgens, waarna de zitting vanaf 9 of soms 
vanaf 10 uur met ouderlingen samen, als een voltallige classisvergadering werd 
vervolgd.91 
Het classisboek opent met het examen van Aris Goossensz, beroepen door Ransdorp/ 
Holysloot en Zunderdorp, dat op 12 mei 1592 zou plaatsvinden, maar door zijn ziekte 
werd uitgesteld naar 8 juni. De beschrijving van dit examen is beknopt. Gelukkig levert 
het examen van Herman Jansz, proponent te Amstelveen en in 1593 beroepen door 
Etersheim/ Schardam, veel meer informatie op. Dit examen begon met een proefpreek 

                                                 
86 Van Rooden wijst in dit verband op het feit dat de universiteiten diep werden gewantrouwd sinds de 
Bestandstwisten. Van Rooden, ‘Van geestelijke stand naar beroepsgroep’, pp. 366-367. Ook Van Deursen 
attendeert op de gespannen verhouding tussen kerk en universiteit: ‘de kerk verlangt trouw (..), de 
theologie wenst vrijheid’. ‘Theologie kweekt geleerdheid, de gemeente zoekt godzaligheid’. Bovendien 
had de kerk geen enkele zeggenschap over de theologische faculteiten. Van Deursen, ‘De dominee’, pp. 
136-137, 140-141.  
87 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, pp. 77-78. Zie ook acta Nationale Synode van Middelburg, 
1581, part. kwestie 3, waarin dit zo is vastgelegd. Overigens besloot de Noord-Hollandse synode in 1597 
dat het goed zou zijn als een delegatie van de synode ‘de examinatie van den professoren by te wesen’. 
Dit omdat kandidaten die te Leiden gestudeerd hadden en door de professoren geëxamineerd waren, 
‘sonder voorder examinatie tot den kerckdienst mogen toegelaten worden, waeruyt wel eenige 
swaricheden na sommiger oordeel (is) ontstaen’. Acta Noord-Hollandse synode, 17.6.1597, art. 15. Voor 
de gang van zaken bij de kerkelijke examens in de classis Delft en Delfland, zie: Abels, Wouters, Nieuw 
en Ongezien, dl 1, pp. 75-84. 
88 Acta van de classis Edam, 12.5.1592. 
89 Acta van de classis Edam, 12.5.1592, 8.6.1593, 2.8.1593; zie paragraaf 4.5.  
90 Acta van de classis Edam, 8.6.1593. 
91 Acta van de classis Edam, 23.8.1593, 20.9.1593, 22.7.1596.  
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door Herman Jansz, in het bijzijn van een delegatie van de roepende gemeenten, over 
het hem opgelegde tekstgedeelte Johannes 3 vers 15. Eigenlijk had men moeten 
beginnen met het inzien en goedkeuren van ’s mans attestatie, afgegeven door zijn 
huidige woonplaats, maar die bleek Herman Jansz niet bij zich te hebben. Op zijn 
belofte deze de volgende keer wel mee te brengen, en na het goede verloop van de 
propositie, werd afgesproken het examen over 1 week voort te zetten. Voor 20 
september werden hem de volgende punten voorgeschreven:  

- ‘1. van de beroepinge tot den kerckendienst 
- 2. van den eenige waren Godt in drien onderscheyden personen 
- 3. van de scheppinge des menschen, daer verhandelt wordt oock van den staet 

des menschen voor den val, item nae den val, ende van de sonde 
- 4. Ende dat Godt den mensch wederom te recht te brengen, den kerckendienst 

bestaende in de verkondinghe des Goddelycken woorts ende recht gebruycke der 
sacramenten, ingestelt heeft’. 

Nadat dit gedeelte van het examen, afgenomen door Wilhelmius Puppius, predikant van 
Edam, naar wens was verlopen, werd hem wederom een aantal punten opgelegd voor de 
week daarop. 
Ditmaal betrof het zes verschillende punten, te weten: 

- ‘1. van de wet Godes 
- 2. van den vrije wille 
- 3. van het H. Evangelico 
- 4. van de rechtveerdich maeckinge 
- 5. van het geloove 
- 6. van den heiligen sacramenten ende van den heilige doope’. 

Examinator was nu Laurens Jansz van Monnickendam. Nog weer een week later waren 
de laatste drie punten aan de orde: 

- ‘1. van den avondmael des Heeren 
- 2. van de kercke 
- 3. ende discipline’. 

Johannes Campius van Middelie/ Kwadijk/ Hobrede mocht dit laatste gedeelte voor zijn 
rekening nemen. In tegenstelling tot de twee eerste examinatoren nu geen ervaren 
predikant, maar een voorganger die net een jaar tevoren zelf dit examen had afgelegd.92 
Het volledige examen werd de week daarop besloten met wederom een proefpreek voor 
de classispredikanten, in het bijzijn van een delegatie vanuit Etersheim/ Schardam. De 
keuze voor het tekstgedeelte werd aan Herman Jansz zelf overgelaten en door hem 
gekozen uit Mattheus 9 vers 36. Na afspraken over de duur van zijn verbintenis (telkens 
voor 1 jaar) en de hoogte van zijn traktement (200 gulden door de dorpen samen op te 
brengen en 50 gulden van de Staten van Holland, door Herman Jansz zelf daar te gaan 
vragen93), vond de bevestiging tot predikant onder handoplegging plaats.94 

                                                 
92 Acta van de classis Edam, 13.9.1593, 20.9.1593, 27.9.1593, 4.10.1593. 
93 Dit bedrag van 250 gulden per jaar is heel wat lager dan het voorschrift van de Staten van Holland uit 
1594. Toen werd bepaald dat een plattelandspredikant 350 gulden per jaar behoorde te ontvangen, 
aangevuld met nog eens 50 gulden indien hij meer dan drie kinderen had en met 50 gulden extra indien 
hij een combinatie bediende (Hofman, Eenich Achterdencken, p. 136-139). Herman Jansz had drie 
kinderen en zou een combinatie gaan dienen (acta van de classis Edam, 29.8.1594). Naar de maatstaven 
van het besluit van 1594 zou hij vanaf dat jaar 400 gulden moeten krijgen. In 1609 bedroeg het traktement 
van de latere predikant van Etersheim/ Schardam inderdaad 400 gulden (Van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen, bijlage X, pp. 386-387), maar het is de vraag of Herman Jansz ooit dat bedrag heeft 
ontvangen. In ieder geval had hij in 1600 klachten over de betaling van zijn traktement (acta van de 
classis Edam, 19.6.1600). 
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Dezelfde punten stonden ook in latere examens centraal. Alleen werd punt 3 uit de 
eerste serie, in drieën geknipt (schepping, val, zonde), werd punt 4 uit de eerste serie 
naar de derde serie verschoven, samengevoegd met het 6e punt van de tweede reeks en 
gesplitst in tweeën: sacramenten en heilige doop. Zo kwam men op drie maal vijf 
punten uit.95 Bij de keuze van deze punten volgde men grotendeels de artikelen van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, wat in 1609 ook met zoveel woorden wordt genoteerd 
bij het examen van Robbertus Puppius. Elders, bijvoorbeeld in de classis Delft gaf men 
ook wel de voorkeur aan het volgen van de Heidelbergse Catechismus.96 Vanaf in ieder 
geval 1628 werd de kandidaat ook ondervraagd over de remonstrantse dwalingen.97 
Tijdens een examen diende de kandidaat niet alleen de vragen te beantwoorden, maar 
ook de tegenwerpingen te weerleggen van de aanwezige predikanten98 én zijn 
antwoorden te ondersteunen met verwijzingen naar de juiste bijbelpassages.99 
 
Uit de acta blijkt dat men geen onderscheid maakte tussen het examen van een 
ongestudeerde en een gestudeerde kandidaat. Bij de ondervraging in 1594 van Ewout 
Willemsz, tot dan schoolmeester en ouderling te Ouderkerk en van Gerrit Pietersz, tot 
dan schoolmeester te Monnickendam klonken diezelfde hiervoor genoteerde vragen, al 
werd de volgorde wat omgedraaid, zodat de openingsvragen nu als slotvragen werden 
afgevuurd.100 Allen werden zo aan hetzelfde kerkelijke examen onderworpen. Wel werd 
van niet-academisch geschoolden vaker verlangd dat zij diverse malen hun gaven lieten 
horen ten overstaan van de classispredikanten of een delegatie daarvan, alvorens een 
proefpreek te mogen doen in de gemeente die hen wilde beroepen. Doorliep de 
kandidaat al deze fasen naar behoren, dan volgde het kerkelijke examen in de 
classisvergadering en de bevestiging tot predikant.101 Maar ook op dit punt werd geen 
absoluut onderscheid tussen gestudeerden en bijvoorbeeld ex-schoolmeesters gemaakt. 
Zo mocht schoolmeester Barend Hendricksz in 1601 al na één propositie door naar het 
examen en moest proponent Outger Heddesz in 1610 tot drie maal toe zijn gaven laten 
horen alvorens de classispredikanten hem goed genoeg vonden voor toelating tot het 
kerkelijke examen. De kandidaat diende de classis te behagen, hoe zijn vooropleiding er 
ook uitzag. Dat kon al direct bij de eerste proefpreek het geval zijn, maar dat kon dus 
ook een poos duren.102 

                                                                                                                                               
94 Acta van de classis Edam, 11.10.1593. 
95 Acta van de classis Edam, 13.2.1595, 6.3.1595, 17.4.1595, het examen van Lieven Jansz de Raedt, 
beroepen te Middelie/ Kwadijk/ Hobrede. 
77 Acta van de classis Edam, 31.3.1609. Niet alle punten van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn terug 
te vinden in deze beknopte opsomming, bijvoorbeeld de gedeelten over het schriftgezag en over het ambt 
van de overheid en het laatste oordeel. Deze punten zitten wel in een latere opsomming uit 1602 (acta 
25.2.1602 en 25.3.1602). Bij de vraag over de wet Gods zal men zich wellicht op de Heidelbergse 
Catechismus hebben gebaseerd. Ook de volgorde van de genoteerde punten komt niet geheel overeen met 
de volgorde van de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Over de examenvragen in de Classis 
Delft: zie Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, p. 545 (bijlage a). Over examens in het algemeen, zie 
ook Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 38-42. 
97 Acta van de classis Edam, 7.8.1628, dit betrof het preparatoire examen, afgelegd door Hubertus 
Beuserius, rector te Monnickendam. 
98 Acta van de classis Edam, 22.7.1596. 
99 Acta van de classis Edam, 8.8.1605. 
100 Acta van de classis Edam, 19.1.1594, 14.2.1594, 28.2.1594, 7.3.1594, 14.3.1594, 21.3.1594, 4.4.1594. 
101 Acta van de classis Edam, bijvoorbeeld: 17.8.1598, 31.8.1598, 14.9.1598 (beroepingsprocedure van 
Joris Strijdt in 1598); 6.6.1605, 25.7.1605, 8.8.1605, 26.9.1605 (van Victor van Trier in 1605). 
102 Beide werden predikant in Beets/ Oudendijk. Acta van de classis Edam, 20.11.1601, 11.2.1602 (over 
propositie door Hendricksz) en 26.4.1610, 3.5.1610, 17.5.1610 (over proposities door Heddesz). 
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De inhoud van het examen veranderde niet wezenlijk in de hier onderzochte periode. De 
duur van het examen varieerde wel. Zo werd het examen in de jaren ‘90 uitgesmeerd 
over drie vergaderingen, steeds met één of twee weken tussenpauze. Hierdoor konden 
kandidaat en examinator zich in de tussenliggende weken op het volgende onderdeel 
voorbereiden. Deze deelexamens duurden steeds twee hooguit drie uur en vonden zoals 
gezegd plaats in de vroege ochtenduren, voorafgaand aan de classicale vergaderingen. 
In latere jaren werd voor het examen meestal twee of zelfs drie aaneengesloten dagen 
uitgetrokken. In een enkel geval werd volstaan met één examendag.103 Aan het eind van 
de hier onderzochte periode, vanaf de jaren ‘40 van de 17e eeuw, kwam het steeds vaker 
voor dat het examen binnen één dag werden afgerond. In 1651 werd dit zelfs tot regel 
verheven.104 
 
 
Preparatoire en peremptoire examens 
Willem Zeegersz, vermoedelijk schoolmeester te Purmerend, vroeg en kreeg in 1600 
toestemming om zich af en toe via proposities in de classis te oefenen in het preken.105 
Deze preekoefeningen onder begeleiding van ervaren predikanten golden als een 
gangbare route voor leken om predikant te kunnen worden.106 En ook enkele anderen na 
hem hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, zoals Adriaen Coop à Groen, 
schoolmeester te Zuiderwoude in 1607107, Jan Jacobsz van Gael uit Purmerend in 1605108 
en veel later Jacobus Petraeus, rector te Edam in 1636.109 Deze laatste twee waren 
weliswaar proponenten en geen leken, maar vroegen en kregen wel toestemming om te 
oefenen in aanwezigheid van één of meer classispredikanten. Deze oefeningen wierpen 
hun vruchten af, want allen werden ten slotte in het ambt van predikant bevestigd.  
Twee anderen kwamen niet zo ver. Zo mocht Frans Jansz, schoolmeester te Broek in 
Waterland, in 1596 wel vrijblijvend proponeren in een classisvergadering, maar hij 
werd niet toegelaten tot de dienst, hoewel Landsmeer/ Buiksloot hem hadden willen 
beroepen.110 Hij is waarschijnlijk schoolmeester gebleven, want wij komen hem verder 
niet meer tegen. Dit zelfde gold voor Jacobus Vermeulen, schoolmeester te 
Schellingwoude. Van 1611 tot 1615 verscheen hij in ieder geval negen maal in een 
classisvergadering om zijn gaven te laten horen. Steeds werd hem door een van de 

                                                 
103 Voorbeelden uit de gehele periode van meerdaagse examens: acta van de classis Edam, 28.9.1598 
(examen Joris Strijdt, examen gestart en vervolgd op de volgende dag), 14, 15 en 16.6.1610 (examen 
Outger Heddesz); 5 en 6.6.1626 (examen Lucas Hugius, Warder), 9.9.1631 (examen Cornelis Lettingius: 
9.9 van start, dinsdagmiddag vervolgd, woensdagmiddag afgerond), 14 en 15.12.1638 (examen Lucas 
Christinus Harlaeus, Marken); 2.9.1643 (examen Abrahamus Roehoff, Ilpendam: gedurende de ochtend, 
de middag en de volgende ochtend). 
104 Archief van de classis Edam, inv. nr. 15, 7.8.1651. 
105 Acta van de classis Edam, 23.5.1600, 30.4.1601, 6.8.1601, 27.8.1601; Willem Zeegersz was geen 
echte Duitse klerk, want hij mocht gedurende anderhalf jaar op de stadsbeurs van Purmerend theologie 
studeren in Leiden, heel wat korter dus dan de maximale studieduur van zes jaar in het Statencollege. 
Vroedschapsnotulen Purmerend, 24.8.1597. 
106 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 35-38; Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, 437-441; 
Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, pp. 66-69; zie ook de acta van de nationale synode van 
Dordrecht, 1578, art. 3 en 14, en de acta van de nationale synode van Den Haag, 1586, art. 18. Anders 
dan in de classis Delft en Delfland, was er in de classis Edam geen sprake van een classicale oefenschool 
voor deze Duitse klerken. 
107 Acta van de classis Edam, 24.7.1607, 3.12.1607, 7.7.1608. 
108 Acta van de classis Edam, 9.5.1605. 
109 Acta van de classis Edam, 16.6.1636. 
110 Acta van de classis Edam, 1.4.1596, 22.4.1596, 26.8.1596. 
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classispredikanten uitgelegd op welke punten hij zich verder kon verbeteren en het 
classisoordeel werd gaandeweg gunstiger. Maar het wat voorbarige voorstel van de 
predikant van Zunderdorp uit 1611 om hem preparatoir te examineren, werd als zijnde 
niet gebruikelijk afgewezen en ook de belangstelling van een delegatie uit Aartswoude 
in dat zelfde jaar leverde hem geen nieuwe wending in zijn carrière op. Vermeulen bleef 
daarna trouw oefenen, maar bereikte de preekstoel niet.111 
 
Veel beter verging het Willem Zeegersz. In 1601 stelde ds. Houtman van de combinatie 
Landsmeer/ Buiksloot/ Watergang voor om Zeegersz te examineren, zodat hij daarna af 
en toe in een dienst zou kunnen voorgaan. Het heeft er overigens alle schijn van dat 
Houtman zo een reeds bestaande situatie wilde legitimeren: Zeegersz ging al voor in 
diensten in Watergang en in het op dat moment onrustige Purmerend, waar men zoals 
beschreven, grote problemen met ds. Schagen had. Zeegersz optreden deed de rust ter 
plaatse bepaald geen goed en het preken werd hem daarom voorlopig verboden.112 
Uiteindelijk werd in februari 1602 met zijn examen gestart, om zo officieel tot de 
publieke preekdienst toegelaten te worden. Zijn examen ging gelijk op met dat van 
Barend Hendricksz, schoolmeester en beroepen proponent te Beets/ Oudendijk. Met als 
enige verschil dat Zeegersz niet ondervraagd werd over ‘1 de beroepinge der dienaren, 2 
van de schryfture, 3 van Godt, vader, soon ende heilige geest, mensweerdinge christi’, 
waar het examen van Hendricksz mee opende.113 Na de laatste propositie door beiden 
werd Hendricksz bevestigd als predikant en besloten de classispredikanten over 
Zeegersz ‘dat hij alsoe hij niet en is beroepen sal doen noch een propositie’.114  
Het preparatoire examen was dus iets lichter dan het definitieve peremptoire examen, 
maar niet zoveel dat dit voor de kandidaten veel verschil uit gemaakt zal hebben in de 
voorbereiding, zo leert ons het geval Mr. Coop à Groen. Groen kon in 1610 kiezen 
tussen twee verschillende gemeenten. Om met een gerust geweten te kunnen beslissen, 
verzocht hij de classis om hem eerst preparatoir te examineren. Hier komen wij deze 
aanduiding voor het eerst als zodanig tegen in de classicale acta. Ds. Cornelis Petraeus 
van Edam startte het examen. Halverwege debatteerde de vergadering over de vraag of 
men voort zou gaan met het lichtere, preparatoire examen of dat men Groen direct ten 
volle zou examineren. De vergadering besloot tot het laatste. Het examen werd daarop 
voortgezet en de volgende dag met goed gevolg afgerond, waarop de verbaasde 
schoolmeester tot de dienst werd toegelaten en uit twee roepende gemeenten kon 
kiezen. Op aanraden van de classis koos hij voor de hem bekende combinatie 
Landsmeer/ Buiksloot en niet voor die concurrerende gemeente van buiten de eigen 
regio.115 
  

                                                 
111 Acta van de classis Edam, 21.3.1611, 18.4.1611, 18.4.1611, 30.5.1611, 25.7.1611, 26.9.1611, 
10.9.1612, 20.5.1613, 14.9.1615. 
112 Acta van de classis Edam, 8.1.1601 en 26 en 27.3.1601 (over de onrust in Purmerend), 6.8.1601 
(voorstel om te examineren), 27.8.1601 (voorlopig niet meer voorgaan in Watergang). 
113 Acta van de classis Edam, 25.2.1602. 
114 Acta van de classis Edam, 11.2.1602, 25.2.1602, 11.3.1602, 9.4.1602, 22.4.1602; in datzelfde jaar 
1602 ontving Zeegersz een beroep uit Abbekerk. De classis ging hiermee akkoord, maar gaf de roepende 
ouderlingen wel als raad mee deze jongeman niet boven vermogen te belasten, maar in alle billijkheid de 
hand te bieden (9.9.1602). Bij Van Lieburg is hij terug te vinden als Wilhelmus Segeri, geboren in 
Purmerend ca. 1581, predikant in Abbekerk van 1602 tot aan zijn emeritaat in 1642. Overleden in 1644. 
Repertorium, dl 1.  
115 Acta van de classis Edam, 17.5.1610, 24.5.1610. 



 

 hoofdstuk 5/ pag. 258 
  

Alles overziende komt het er op neer dat de classis Edam tot 1621 slechts één maal een 
preparatoir examen heeft afgenomen. Alle andere examens die tussen 1592 en 1621 
werden afgenomen hielden direct verband met een beroep dat op de betreffende 
kandidaat was uitgebracht. Bij die examens maakte men inhoudelijk geen onderscheid 
tussen wel en niet academisch geschoolden. Allen werden zij aan hetzelfde peremptoire 
examen onderworpen. Schoolmeesters en andere leken die zich wilden opwerken tot 
predikant waren van harte welkom om zich te oefenen in het preken in de beslotenheid 
van een classisvergadering. Het afnemen van een preparatoir examen was in deze jaren 
echter niet gebruikelijk, zo horen we in 1611 en zo kunnen we concluderen uit het 
nagenoeg ontbreken van dit examen. 
 
Na de synode van Dordrecht, 1618-1619 werd de situatie anders. Voortaan verlangde de 
kerk van iedere kandidaat dat hij het preparatoire examen aflegde in de classis van zijn 
woon- of studieplaats en het peremptoire examen in de classis waarbinnen hij beroepen 
was. Het overleggen van een getuigschrift van de theologische professoren was nog 
steeds vereist, maar voldeed voor theologiestudenten niet meer als vervanging van het 
preparatoire examen.116  
Johannes Staphorstius, broer van Casperius117, predikant te Edam, was in 1621 de eerste 
theologiestudent, die zich in de classis Edam meldde voor het preparatoire examen. Na 
overlegging van zijn testimonia van de academie en kerk van Franeker, het houden van 
een proefpreek over Marcus 8: 34 en het beantwoorden van de examenvragen werd hem 
toegestaan publiekelijk te mogen preken.118 Een lange rij van 79 proponenten volgde die 
tussen 1621 en 1650 allemaal ten minste één, maar veelal twee of drie maal in de 
classisvergadering hun preekgaven lieten horen, hun attestaties overhandigden en om 
een classicale aanbeveling vroegen, in de hoop op een beroep vanuit een gemeente 
binnen de Edamse classis. In 15 gevallen lukte dat ook en nog eens vier proponenten 
vonden na 1650 een gemeente binnen de classis. Van de resterende 60 vonden in ieder 
geval 35 een predikantsplaats elders in het land: hun namen vinden wij terug in het 
Repertorium van Van Lieburg. De overige 25 kandidaten kwamen dus waarschijnlijk 
niet aan het werk als predikant. Dit betekent dat het proponentenoverschot dat Van 
Lieburg na 1650 en in ieder geval rond 1670 plaatst119, zich ook al eerder liet voelen.120 
Tien van deze 79 kandidaten legden het preparatoire examen af in de classis Edam: 
Hubertus Beuserius, rector te Monnickendam121, Melchior Bonville, schoolmeester te 
Uitdam122, Jacobus Petraeus, zoon van de Edamse predikant Cornelis Petraeus en rector 
ter plaatse123, Johannes Tranquillius, rector te Monnickendam124 en de predikantszonen 

                                                 
116 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 77. 
117 Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
118 Acta van de classis Edam, 29.11.1621. 
119 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, pp. 78-79, 83. 
120 Van de 17 proponenten die tussen 1621-1630 bij de classis verzochten om recommandatie kregen 
negen nooit aanstelling als predikant. Van de 30 proponenten tussen 1631-1641 gold dit voor tien van hen 
en van de 28 die zich tussen 1641-1650 meldden, kregen zes nooit een predikantsplaats. Een piek dus in 
de jaren 1621-1630, en vooral voor de jaren 1626-1630, de jaren waarin de stroom proponenten gestaag 
op gang kwam.  
121 Acta van de classis Edam, 3.7.1628. 
122 Acta van de classis Edam, 17.9.1630: Bonville tekende het formulier voor de schoolmeesters en 
verzoekt om preparatoir geëxamineerd te mogen worden. Hij had zich in Amsterdam in het proponeren 
geoefend. De classis laat hem eerst nog diverse malen proponeren alvorens hem op 4.9.1634 tot het 
gevraagde examen toe te laten. 
123 Acta van de classis Edam, 16.6.1636, 6.10.1636, 17.3.1637. Uit de acta valt niet op te maken dat 
Petraeus ook preparatoir werd geëxamineerd. Wel moest hij in ieder geval tot drie maal toe opnieuw 
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Johannes de Roo125, Lucas Christiaensz Harlaeus126, Abraham Huijsingius127 en 
Anthonius Bruno128 De enige wat vreemdere eend in de bijt is Johannes de Reck, doctor 
in de rechten. Op verzoek van ds. De Roo van Edam mocht hij preparatoir 
geëxamineerd worden in 1646. Dit examen wist hij met goed gevolg af te leggen, 
waarna zijn naam aan de classicale aanbevelingslijst werd toegevoegd. Drie jaar later 
volgde een beroep uit Warder. Na ook het peremptoire examen goed te hebben 
doorstaan, werd hij in de dienst bevestigd, onder voorwaarde dat hij de advocatuur niet 
langer zou praktiseren.129 
Een enkeling haakte tussentijds af, zoals in 1638 Johannes Agricola, rector te 
Monnickendam en theologiestudent. Zijn eerste propositie achtten de classispredikanten 
onder de maat, zodat ze hem opdroegen een tweede voor te bereiden. Hij weigerde 
echter en vroeg de classis om een acte waarin men aangaf dat zijn propositie ‘niet en 
was gevallen’. Hier voelde de classis op haar beurt niets voor.130 Agricola noch de 
classis deden verdere pogingen om alsnog tot elkaar te komen. Dat Agricola geen 
gemakkelijke man was, blijkt ook uit de notulen van Monnickendamse kerkenraad. Zo 
wees hij ds. Bruno in 1639 terecht omdat deze naar zijn oordeel een bepaalde bijbeltekst 
niet goed verklaard had en beter zou moeten studeren. De rector bood daarbij zelfs aan 
om hem uit te leggen waar Bruno tekort geschoten zou zijn. In een extra 
kerkenraadsvergadering bleken de verhoudingen tussen Agricola en Bruno voordien al 
grondig verstoord, doordat Bruno ‘tot syn eygen profyt en tot des rectors schade, tegens 
het verbod vande Magistraet, de kinderen hem ontrocken hadde’ zonder de rector het 
schoolgeld te compenseren. De competentiestrijd speelde zich dus op beider terreinen 
af. Agricola zou later in dat jaar Monnickendam verlaten en naar Utrecht vertrekken, 
om daar verder te studeren.131 
 

                                                                                                                                               
proponeren, en intussen ‘privatum’ in Edam blijven oefenen, alvorens hij vrijmoedig en overtuigend 
genoeg sprak om deze toets te doorstaan. In 1640 werd hij beroepen tot predikant van Marken. 
124 Acta van de classis Edam, 12.12.1641, 13.10.1642. Tussen zijn eerste verzoek om gerecommandeerd 
te mogen worden en zijn tweede, een jaar later, legde hij het preparatoire examen af in de classis Hoorn, 
hoewel hij als rector in of bij Monnickendam gewoond zal hebben. Zijn naam komt niet voor in het 
Repertorium van Van Lieburg. Waarschijnlijk is hij rector gebleven. Hij hoort dus eigenlijk niet in dit 
rijtje van door de classis geëxamineerden thuis. 
125 Op verzoek van zijn vader mocht Johannes de Roo op 25 oktober 1633 preparatoir geëxamineerd 
worden. De classis stond dit toe, onder voorwaarde dat hij daarmee niet direct tot de publieke preekdienst 
werd toegelaten, maar eerst via een proefpreek de classisvergadering zou ‘contenteren’. Op 3 juni van het 
jaar daarop meldde zijn vader dat Johannes gereed was om zijn eerste propositie te houden. Dit beviel 
beide partijen zo goed dat men hem vermaande naarstig te blijven oefenen. Na nog twee proposities 
achtte men hem tenslotte beroepbaar en liet men hem tot de publieke preekdienst toe (acta van de classis 
Edam, 1.5.1634, 7.8.1634). De omgekeerde volgorde dus. 
126 Acta van de classis Edam, 31.5.1638, 21.6.1638. Hij werd in datzelfde jaar beroepen door Marken. 
127 Acta van de classis Edam, 3.10.1639, 10.1.1640, 12.1.1640, 24.1.1640, 2.4.1640. Huijsingius kreeg na 
de afronding van zijn examen de vermaning mee zich te oefenen in de kennis van de goddelijke dingen, 
vlijtig te horen naar het Woord en zich alleen spaarzaam te laten gebruiken in de publieke dienst, in het 
bijzijn van een predikant. Men had blijkbaar niet zo’n hoge pet op van deze predikantenzoon. Toch werd 
hij datzelfde jaar nog predikant in Meerkerk (Van Lieburg, Repertorium, dl 1). 
128 Acta van de classis Edam, 5.8.1641. 
129 Acta van de classis Edam, 9.4.1646, 28.5.1646, 1.3.1649. 
130 Acta van de classis Edam, 9.8.1638, 6.6.1639. 
131 Het zou vele vergaderingen duren, voor de partijen echt onderling verzoend konden worden, vooral 
omdat Agricola niet tot een schuldbekentenis bereid was. Kerkenraadsnotulen Monnickendam 11.7.1639, 
29.7.1639, 31.7.1639, 21.8.1639, 22.8.1639, 27.8.1639, 4.9.1639, 16.10.1639, 23.10.1639, 20.11.1639, 
1.1.1640, 8.1.1640, 11.3.1640. In 1640 werd hij als predikant bevestigd in Zuilichem (classis 
Zaltbommel), Van Lieburg, Repertorium, dl 1.  



 

 hoofdstuk 5/ pag. 260 
  

Gedurende de gehele onderzochte periode zag de classis tweemaal af van het peremptoir 
examineren van een te beroepen proponent. Isaac Tyaeus, beroepen te Ransdorp/ 
Holysloot had in 1619 dit examen al afgelegd voor de theologische faculteit van 
Groningen, de enige faculteit die, zoals gezegd, na de Dordtse synode het examenrecht 
van aanstaande predikanten had behouden.132 De classis besloot dit examen niet te 
‘innoveren’, maar wel een gravamen naar de synode te zenden over de wijze waarop 
men om diende te gaan met de verscheidenheid van examens. In reactie op deze vraag 
gaven zowel de classis Edam als de synode er de voorkeur aan dit te bevelen in ‘de 
discretie van elcke classis’.133 
Drie jaar later kwam deze keuze van de classis haar op indringende verwijten van het 
inmiddels zeer ontevreden Ransdorp/ Holysloot te staan. Men wilde van Tyaeus af en 
wees er onder meer op dat zijn beroep niet wettelijk zou zijn verlopen omdat hij niet in 
de classis was geëxamineerd.134 Voor het gemak vergetend dat men zelf voor deze 
predikant gekozen had. 
Ook bij Jozua de la Cave (de Keldere), in 1620 beroepen te Purmerend, zag de classis af 
van verdere examens. De la Cave was in 1617 gepromoveerd in de theologie aan de 
academie van Franeker en kon daar over uitstekende attestaties overleggen. De classis 
achtte zich niet geroepen om deze kandidaat nog verder te toetsen op zijn kennis van de 
ware leer en gaf Purmerend toestemming om direct met de beroepingsprocedure voort te 
gaan.135 Helaas voor classis en gemeente was de geest wel sterk maar het vlees zwak bij 
deze voorganger. We zullen De la Cave nog tegenkomen. 
 
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de classis Edam in ieder geval in 1625 nog niet 
al te zwaar tilde aan het beheersen van het Grieks en Hebreeuws. Een voorstel 
ingediend namens de Franeker hoogleraar Sixtinus Amama136, in de Noord-Hollandse 
synode om iedere kandidaat een getuigschrift te laten overleggen, waaruit blijkt dat hij 
voldoende kennis bezit om de bijbelteksten in de grondtalen te kunnen lezen, vond geen 
classicale bijval. Dergelijke kennis was mooi, maar gold niet als harde eis om tot het 
ambt van predikant te kunnen worden toegelaten.137 Pas in 1627 kwam dit voorstel 
daadwerkelijk ter sprake op de Noord-Hollandse synode, nu ingediend als gravamen 
door de classis Haarlem. De synode stemde in met dit voorstel, mede omdat deze regel: 
het overleggen van een getuigschrift van de hoogleraren Grieks en Hebreeuws, in Zuid-
Holland werd gehanteerd. De classis Edam maakte opnieuw een kanttekening: laten we 

                                                 
132 Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 77; acta van de classis Edam, 16.9.1619. 
133 Acta van de classis Edam, 27.7.1620, acta van de Noord-Hollandse Synode, 25.8.1620. 
134 Acta van de classis Edam, 26.9.1622, 3.6.1624. 
135 Acta van de classis Edam, 16.3.1620. 
136 Sixtinus Amama (1593-1629) was sinds 1616 hoogleraar Hebreeuws te Franeker. Hij beklaagde zich 
in 1624 in een ‘Cort Vertoogh’ over de zijns inziens gebrekkige kennis van het Grieks en Hebreeuws van 
vele predikanten. Die kennis was volgens hem nodig om te kunnen disputeren met andersdenkenden. 
Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, p. 208-209, 308. Op zijn verzoek stuurde de classis 
Edam, als de synodale classis van dat jaar, in 1625 een gravamen rond over de wenselijkheid dat 
kandidaten ook een getuigenis toonden van hun hoogleraren Hebreeuws en Grieks, waaruit blijkt dat zij 
voldoende kennis hadden om de bijbel in de grondtalen te lezen. Acta van de classis Edam, 5.5.1625. Op 
basis van dit pleidooi van Amama, stelt Bergsma op p. 209 dat de voorgangers werden geacht de bijbel 
aan het kerkvolk uit te leggen, waarbij de preek gebaseerd diende te zijn op een exegese van de 
grondtekst. In dat geval zou er dus rond 1624 in Friesland geen ruimte meer geweest zijn voor Duitse 
klerken. Dit komt niet helemaal overeen met de gegevens van Van Lieburg voor deze provincie. Van 
Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 67. 
137 Acta van de classis Edam, 28.7.1625. 
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geen anderen, bekwaam tot de dienst, uitsluiten.138 In ieder geval op papier hield onze 
classis nog in 1642 de weg naar het preparatoire examen open voor een ieder die niet in 
het ‘een en andere gestudeert heeft, doch andersins hem inde H. theologie (..) heeft 
geoeffent’.139  
 
 
Examinatoren  
In navolging van de Zuid-Hollandse synode werd in 1595 aan de Noord-Hollandse 
classes voorgelegd of ‘de examinatie dergener, die tot den dienst des woorts beroupen 
sullen werden, geschieden sall ter presentie van de gedeputeerde des sinodi’. Door de 
classis Edam werd dit voorstel als onnodig van de hand gewezen en ook de andere 
classes moeten er niet voor gevoeld hebben, want de Noord-Hollandse synode nam het 
voorstel in 1596 niet over. Wel werd afgesproken voortaan de namen van de 
geëxamineerden en van hen die tot de dienst waren toegelaten, vanuit de betreffende 
classis op de particuliere synode in te brengen.140 Men hield de examens dus in eigen, 
classicale hand en zou dit tot 1620 zo volhouden. Overeenkomstig de besluiten van de 
Nationale synode van Dordrecht141 verschenen in dat jaar voor het eerst gedeputeerden 
vanuit de Noord-Hollandse synode bij het peremptoire examen van proponent Marcus 
Boerhaven, beroepen te Oosthuizen/ Warder.142 
In paragraaf 3.4 is beschreven wie de examens binnen de classis Edam afnamen. 
Vastgesteld werd daarbij dat vanaf 1609 de examinatoren voor een heel jaar werden 
gekozen en dat men in het algemeen vooral ervaren, liefst stadspredikanten in deze 
functie benoemde.  
Alleen in de periode 1592-1602, in de jaren dat één examen door verschillende 
examinatoren werd afgenomen, werd af en toe een weinig ervaren predikant bij de 
examens betrokken, hoewel dit niet in overeenstemming was met de bepalingen van de 
nationale synode van Middelburg van 1581.143 Zo mocht Johannes Campius van de 
combinatie Middelie/ Kwadijk/ Hobrede in 1592 een gedeelte van een examen afnemen, 
terwijl hij het jaar daarvoor zelf was geëxamineerd. Dit ging blijkbaar naar wens want 
ook in 1593 en 1595 mocht hij examineren. Zijn collega Theodorus Houtman van 
Landsmeer/ Buiksloot werd eveneens in het jaar volgend op zijn eigen aanstelling, 
verkoren tot examinator en later nogmaals. Bij Herman Jansz en Aris Goossensz zat er 
respectievelijk twee en drie jaar tussen het eigen kerkelijke examen en hun eerste en 
enige uitverkiezing tot examinator. Ten slotte mochten ook Gerrit Pietersz van 
Purmerland/ Ilpendam en Lieven Jansz de Raedt van Middelie/ Kwadijk één maal 
examineren, maar beiden waren toen al zeven jaar werkzaam in hun eerste gemeente en 

                                                 
138 Acta van de classis Edam, 2.8.1627; Acta van de Noord-Hollandse synode, 11.8.1627. 
139 Acta van de classis Edam, 2.6.1642. 
140 Acta van de Noord-Hollandse Synode, 19-26.6.1595 (art. 26), 7.6.1596 (art. 38) ; acta van de classis 
Edam, 24.7.1595. 
141 Zie hiervoor de kerkorde, vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619, artikel 4 ‘(..) 
in de Examinatie of onderzoekinge beide der Leere en des Levens, dewelke zal staan bij de Classe, ten 
overstaan van Gedeputeerde des Synodi, of eenige der zelver’.  
142 Acta van de classis Edam 3/ 4.11.1620. Deze verplichte aanwezigheid van synodale gedeputeerden 
werd in 1639 nog eens onderstreept door de synode onder verwijzing naar de vele ketterse, dat wil zeggen 
remonstrantse en sociniaanse verleidingen voor de studenten. Acta van de Noord-Hollandse synode, 
1.8.1639, art. 51. 
143 Acta van de nationale synode Middelburg, 1581, part. kwestie 8: of men niet ‘een seker forme van 
Examen’ zou moeten vaststellen, omdat het niveau nu sterk kon verschillen. De synode achtte dit niet 
nodig, maar vermaande wel iedere classis om  het examen niet te licht op te vatten en derhalve ‘niemandt 
dan die ghenouch ervaeren syn daer toe verorderen sal.’ 
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dus bepaald niet onervaren meer. De classis Edam ging kortom zeer terughoudend om 
met deze mogelijkheid om jonge predikanten extra te beproeven op hun kennis van de 
ware leer, door ze te laten optreden als examinator van hun aankomende collega’s, maar 
maakte in een enkel geval wel van deze mogelijkheid gebruik. 

 
 
Andere aanwezigen bij de examens 
De examens werden bijgewoond door in ieder geval een deel van de classispredikanten 
en vanaf 1620 door één en vanaf 1622 door twee synodegedeputeerden.144 Proposities 
gehouden door beroepen proponenten werden ook beluisterd door afgevaardigden, 
veelal ouderlingen uit de roepende gemeente. Bij alle andere proposities, uitgesproken 
in een classisvergadering waren kerkenraadsleden niet welkom.  
Werden alle classispredikanten daadwerkelijk verwacht bij kerkelijke examens en bij 
proposities? De acta zijn hier niet eenduidig over en dat was de classis zelf vermoedelijk 
ook niet. Zo zijn er voorbeelden te vinden van examens die afgenomen werden door een 
aangewezen classisdelegatie van vijf à zes predikanten, niet noodzakelijkerwijs de 
wintergedeputeerden, terwijl de acta ook voorbeelden opleveren van examens waar 
nadrukkelijk alle classispredikanten voor opgeroepen werden, hoewel die examens in 
november werden afgenomen, een maand waarin normaal gesproken alleen de 
gedeputeerden vergaderden.145  
Aan het eind van de hier onderzochte periode werd het wel of niet bijwonen van een 
examen en van proefpredikaties overgelaten in de vrijheid van de classispredikanten. Zo 
werd het preparatoire examen van Johannes de Reck in 1646 afgenomen in 
aanwezigheid van predikanten die daar bij wilden zijn.146 Drie jaar later bepaalde men 
echter dat predikanten verplicht waren om bij alle extra-ordinaire vergaderingen, ook 
die voor examens aanwezig te zijn, op straffe van de gebruikelijke boete bij absentie.147 
Door vanaf 1628 de kandidaten die een proefpreek voor de classis wilden houden, naar 
het einde van de vergaderingen te verwijzen, creëerde men desondanks in praktijk 
gelegenheid, niet alleen voor ouderlingen, maar ook voor predikanten om voortijdig te 
vertrekken.148  
Het was ook wel wat veel gevraagd zeker van de predikanten van de verder van Edam 
gelegen dorpen, om meerdaagse examens bij te wonen en dan al op 7 uur ’s morgens in 
Edam te zijn. Bovendien nam zoals gezegd, vanaf 1626 het aantal kandidaten dat een 
proefpreek in de classis wilde laten horen, hand over hand toe: tussen 1626 en 1650 
waren er gemiddeld vijf per jaar te beluisteren, met 1633 als absoluut topjaar met 14 
proposities. Alleen in 1632, 1635, 1643 en 1645 waren er geen gegadigden. In dit licht 
bezien is het geen wonder dat niet iedere predikant elke classisvergadering van begin tot 
                                                 
144 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.8.1622: voortaan moet men beide synodegedeputeerden 
uitnodigen voor de examens, in plaats van één gedeputeerde. 
145 Acta van de classis Edam, 28.9.1598: voor de voortzetting van het examen van Joris Strijdt wordt een 
commissie van zes predikanten aangewezen. 10.5.1605: Cornelis Petraeus wordt geëxamineerd door 
Puppius in het bijzijn van drie aangewezen predikanten. 25.7.1605: Het examen van Johannes Jacobsz 
Gael wordt gedelegeerd aan zes examinatoren. Daarentegen werden voor het examen van Gartsz op 1 
november 1604 alle predikanten ontboden (11.10.1604). Ook Marcus Boerhaven werd in 1620 
nadrukkelijk geëxamineerd in het bijzijn van alle classispredikanten (4.11.1620).  
146 Acta van de classis Edam, 13.2.1646: op de vraag of de wintergedeputeerden het preparatoire examen 
moge afnemen, werd geantwoord dat men alle predikanten zal verwittigen, zodat wie wil kan komen. Een 
soortgelijke bepaling is te vinden in de acta van 9.4.1646. 
147 Acta van de classis Edam, 23.8.1649. 
148 Acta van de classis Edam, 1.5.1628, 5.6.1628. 
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eind bijwoonde én dat de onderlinge proposities149 vanaf 1626 van de agenda 
verdwenen. 
 
 
 

5.3.  Proponenten en hun rechten 
 
De al eerder genoemde Willem Zeegersz preekte al voor hij het preparatoire examen 
had afgelegd en dit kwam hem op boze reacties vanuit de classis te staan. Pas na dit 
examen mocht hij, in het bijzijn van een classispredikant, zijn gaven laten horen binnen 
de eigen regio. Wilde hij elders preken, dan mocht dat alleen met toestemming van de 
betreffende classis of onder verantwoording van een predikant, als die hem dat op 
persoonlijke titel verzocht.150 Zo werd hem in 1602 uitgelegd. Enkele jaren later kreeg 
ook proponent Gael toestemming om te mogen oefenen in de regio, in het bijzijn van de 
predikant ter plaatse, na eerst al diverse malen in de classisvergadering zijn gaven te 
hebben laten horen.151 Oefenen vanaf de preekstoel in aanwezigheid van een ervaren 
predikant werd aldus af en toe toegestaan, zodra iemand zijn preparatoire examen had 
afgelegd152, maar dat kwam tot 1620 niet vaak voor in de classis Edam.  
Pas veel later, vanaf 1631, werden de rechten van proponenten in praktijk uitgebreid. Zo 
vroeg en kreeg Landsmeer in dat jaar toestemming om de aankomende predikant Silvius 
du Bois alvast te laten voorgaan, op dagen dat er geen predikant beschikbaar was om de 
vacaturediensten ter plaatse te vervullen.153 Nog eens vier jaar later is dit al zo’n 
vertrouwd gegeven dat in de combinatie Buiksloot/ Nieuwendam op haar verzoek alle 
diensten werden waargenomen door gerecommandeerde proponenten, zolang hier nog 
niet in de vacature was voorzien.154 Een zelfde verzoek klonk in 1637 vanuit 
Schellingwoude en in 1640 vanuit Marken en ook hier werden door de classis 
aanbevolen proponenten ingezet om de vacaturediensten te vervullen.155 Wel maande de 
classis in 1635 alle predikanten om geen proponenten ter plaatse te laten preken, die niet 
door de classis gekend en aanbevolen waren.156 Deze vermaning wijst erop dat dit in 
praktijk dus wel voor kwam. 
Dit alles ging verder dan de regels waar de classis Edam in 1625 om verzocht bij de 
Noord-Hollandse synode met betrekking tot de bevoegdheden van geëxamineerde 
proponenten. De classis vroeg hierom, omdat deze proponenten elders in Holland te 
veel deden, naar Edamse overtuiging. Zo trokken ze langs steden en dorpen, preekten, 
gingen voor in gebed en lazen huwelijks- en doopformulieren voor, zonder overigens de 
doop daadwerkelijk te bedienen.157 De Noord-Hollandse synode bevestigde daarop dat 

                                                 
149 Zie verder paragraaf 5.4 hierover. 
150 Acta van de classis Edam, 23.5.1600, 17.8.1601, 15.7.1602. Een en ander stemt overeen met de 
kerkordelijke bepalingen, zoals in Emden vastgelegd (acta van de synode van Emden, 1571, art. 52). 
151 Acta van de classis Edam, 9.5.1605. 
152 in 1606 werd dit bevestigd door de Noord-Hollandse synode, n.a.v. een gravamen vanuit de classis 
Haarlem: proponenten mogen alleen preken na het preparatoire examen te hebben afgelegd. De classis 
Edam stemde hier van harte mee in. Acta van de classis Edam, 22.5.1606; acta Noord-Hollandse synode, 
30.6.1606. Als proponent werd Gael werd niet door de classis zelf preparatoir geëxamineerd. 
153 Acta van de classis Edam, 26.5.1631. 
154 Acta van de classis Edam, 7.8.1634. 
155 Acta van de classis Edam, 27.7.1637 (in verband met ziekte van ds. Lingius);  4.6.1640. 
156 Acta van de classis Edam, 1.10.1635. 
157 Acta van de classis Edam, 19.7.1625. 
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geen enkele predikant op zijn eigen gezag een proponent op de preekstoel mocht 
toelaten, zonder medeweten van zijn kerkenraad. Dat de proponenten ‘voor de classen 
onder welcken sy haren gaven laten hooren, haer sullen stellen ende die contenterende. 
Datse niet lichtelijck sullen werden gebruijckt ende int bywesen van een predikant, soo 
veel doenlijcke, sullen werden gebruijckt, ende de selven niet sullen mogen doopen of 
trouwen’.158 
Naar aanleiding van een geschil met de Staten van Holland, legde de classis in 1647 een 
gravamen aan de synode voor, met de vraag of een classis de vrijheid had om op het 
verzoek van een gemeente, ‘daer een predicant is ofte niet, toe te staen dat een 
proponent de ordinare dienst des woorts int predicken waer neeme, het sy opt heele ofte 
halve gagie’. Een dergelijke bediening was door de Staten van Holland namelijk 
toegestaan aan Durgerdam. De classis oordeelde dit onjuist, de synode wenste geen 
uitspraak te doen omdat de zaak al was afgedaan.159 Toch mocht Ransdorp in datzelfde 
jaar op gezag van de classis, gedurende de wintermaanden de ‘ordinaire winterse 
predicatien’ door een proponent laten doen, die tevens de zieken bezocht. In de 
zomermaanden dienden de zondagse vacaturebeurten door de predikanten van de 
omringende gemeenten waargenomen te worden. De weekdiensten werden steeds door 
een proponent geleid. Deze kreeg ook woonruimte ter plaatse toegewezen.160 Dit alles 
omdat de eigen predikant, op verzoek van de Staten van Holland, gedurende dat jaar 
was uitgeleend als vlootpredikant.  
Overigens maakte men zich in dezelfde periode wel zorgen over het niveau van de 
theologiestudenten. Sommigen studeerden maar zeer kort en meldden zich dan bij de 
classes met het verzoek om toegelaten te mogen worden tot de publieke dienst, zonder 
zich behoorlijk ‘geoefent te hebben inde philosophie, taalen ende oock inde H. 
Theologie selfs’. Zou het niet goed zijn om een minimum studietijd vast te stellen? Zo 
vroeg de classis Alkmaar in een gravamen. De Edamse classis achtte dit onhaalbaar, 
maar benadrukte wel het belang van een grondig kerkelijk examen door de classis, 
alvorens iemand tot de dienst toe te laten. De synode antwoordde in gelijke zin, door 
alle classes te manen tot voorzichtigheid en ‘geen anderen als bequamen (..) totten 
examen selfs preparatoir’ toe te laten.161 
 
 
Bursalen en contracten 
Door de Staten van Holland werd in 1590 het Statencollege opgericht om de toestroom 
van studenten naar de theologische faculteit van Leiden en dus de wetenschappelijke 
vorming in de godgeleerdheid van de predikanten te bevorderen. De Staten betaalden 
oorspronkelijk 31 beurzen. De ridderschap mocht zes bursalen zenden, de grote steden 
ieder twee en kleine steden als Edam, Monnickendam en Purmerend elk één. Dit aantal 
werd kort daarna uitgebreid tot 40, doordat enkele ambachtsheren en andere privé-

                                                 
158 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.8.1625. 
159 Durgerdam gebruikte deze overheidspermissie als breekijzer in haar streven naar een eigen, 
ongedeelde predikant, los van Schellingwoude. Schellingwoude voelde hier niets voor. Acta van de 
classis Edam, 29.4.1647, 3.6.1647, 1.7.1647, 30.9.1647, 4.11.1647, 11.11.1647; acta van de Noord-
Hollandse synode, 12.8.1647. 
160 Acta van de classis Edam, 4.11.1647, 11.11.1647, acta van de Noord-Hollandse synode, 12.8.1647. 
Deze klacht komt overeen met de constatering van Van Lieburg dat in jaren van overschot (vanaf 1650), 
de concurrentie tussen studenten toenam, wat hen er toe bracht steeds sneller tot een afronding van hun 
studie te komen om de sprong naar het classicale examen te wagen. Van Lieburg, Profeten en hun 
vaderland, pp. 78-79. In paragraaf 3.2 is aangetoond dat deze angst in de jaren tot 1650 ongegrond was. 
161 Acta van de classis Edam, 1.7.1647, 5.8.1647. 



 

 hoofdstuk 5/ pag. 265 
  

personen ook beurzen stichtten en omdat sommige kleinere steden er toch een tweede 
beurs bij kregen. Edam, Monnickendam en Purmerend hoorden daar niet bij. Of iedere 
beurs steeds werd vergeven, hing af van de vraag naar beurzen.162  
In het algemeen waren het, overeenkomstig de wens van de nationale synode van Den 
Haag, 1586, predikantszonen die van deze faciliteiten profiteerden.163 Dit gold ook voor 
de beurzen die vanuit de steden in de classis Edam werden vergeven. Gegevens hierover 
zijn vooral te vinden in de vroedschap- en burgemeestersnotulen van deze stadjes, 
waarbij het wel de vraag is hoe volledig deze notities zijn. Vanuit Edam is de stadsbeurs 
tussen 1592 en 1649 in ieder geval 12 maal vergeven. Bij zes bursalen werd genoteerd 
dat het om predikantszonen ging. Drie van hen waren uit Edam zelf afkomstig: 
Hermannus Puppius, de zoon van ds. Wilhelmus Puppius, ontving vanaf 1592 de 
stadsbeurs.164  Jan Jansz de jonge, zoon van wijlen ds. Jan Jansz Bruno (Edam, 1595-
1604), volgde in 1608165 en Jacobus Cornelisz, nagelaten zoon van ds. Cornelis Petraeus 
viel deze eer vanaf 1630 te beurt.166 Mogelijk hebben ook Gerardus Puppius, de broer 
van Hermannus, en Johannes en Jacobus de Roo, zonen van ds. Jacobus de Roo (Edam, 
1619-1654) deze stadsbeurs ontvangen, want ook zij meldden zich in respectievelijk 
1614, 1634 en 1640 bij de classis Edam voor het kerkelijke examen.167 Hun namen 
treffen we echter niet aan in de vroedschap- of burgemeestersresoluties van de stad 
Edam. De andere negen bursalen kwamen niet uit Edam en grotendeels zelfs van buiten 
de regio. Vijf van hen zijn daadwerkelijk predikant geworden, de andere vier zijn niet 
terug te vinden in het Repertorium van Van Lieburg.168 Geen van deze bursalen werd 

                                                 
162 Over het Statencollege te Leiden: Otterspeer, Groepsportret met Dame, dl. 1, pp. 151-163; zie ook: 
Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, pp. 443-450. 
163 Groenhuis, De Predikanten, pp. 166-167, Van Lieburg, Profeten en hun vaderland, p. 100.  
164 Vroedschapsnotulen Edam, 4.9.1592. In 1597 werd hij op verzoek van zijn eerste gemeente Hemelum 
in de classis Bolsward, geëxamineerd door de classis Edam. Acta van de classis Edam, 1.9.1597 t/m 
20.10.1597. 
165 Voor Jan Jansz de jonge werd vanaf 1603 tot 1608 een bijdrage betaald voor zijn studie in Amsterdam. 
Vanaf 1608 tot en met 1610 ontving hij de stadsbeurs voor zijn theologiestudie in het Statencollege in 
Leiden. Burgemeestersboeken Edam, 15.11.1603, 16.5.1608 t/m 29.9.1610. Hij werd in 1611 bevestigd 
als predikant te Oostwoud en in 1621 in Monnickendam (Van Lieburg, Repertorium, dl 1). 
166 Vroedschapsnotulen Edam, 16.2.1630, 9.10.1632. Jacobus Cornelisz Petraeus werd al vanaf 1622 
financieel gesteund door de lokale overheid bij zijn voorbereidende opleiding. Zijn vader was in 1612 
overleden. Zijn moeder ontving vanaf dat moment naast haar weduwepensioen, een bijdrage van 80 
gulden per jaar, totdat haar jongste kind 20 zou zijn. Vroedschapsnotulen Edam, 4.7.1622, 
Burgemeestersboeken Edam, 4.4.1613. In 1636 meldde Petraeus zich, als rector van Edam, op de classis 
met het verzoek om plaatsing op de lijst met aanbevolen proponenten (acta van de classis Edam, 
16.6.1636). In 1640 werd hij, na geëxamineerd te zijn, bevestigd in zijn eerste en laatste gemeente 
Marken (acta van de classis Edam, 17.9.1640 t/m 5.11.1640).  
167 Acta van de classis Edam over Gerardus Puppius: 7.4.1614, 26.5.1614, 29.9.1614 (hij werd vervolgens 
beroepen in Wognum in de classis Hoorn); over Johannes de Roo: 3.6.1634; over Jacobus de Roo: 
4.6.1640, 25.6.1640. Deze zoon werd in 1643 predikant te Pannerden in de classis Nijmegen. Johannes is 
niet terug te vinden in het Repertorium van Van Lieburg. 
168 Johannus Arnoldi Swalmius, zoon van ds. Arnoldus Swalmius uit ’s Gravenzande, ontving de beurs 
van 1614 tot (en met) 1621. Hij werd predikant in Valkenburg in 1621. Henricus Geesteranus, 
predikantszoon uit Gorkum, ontving de stadsbeurs van 1621 tot 1625 en werd daarna predikant in 
Deventer in 1626. Van 1625 tot en met 1627 vroeg en kreeg Petrus Steyaert uit het land van Tholen de 
beurs. Hij werd in 1629 predikant van Hellevoetsluis. In 1633, 1634 en 1637 werd de beurs gegund aan 
Jacobus Borstius uit Purmerland. Hij legde in 1637 het preparatoire examen af en de classis Edam (acta 
van de classis Edam, 27.7.1637, 7.9.1637) en startte in 1638 met zijn predikantschap in Zaandijk/ Koog 
aan de Zaan. Hierna was het weer de beurt aan een predikantenzoon. Jacobus, de tweede zoon van ds. 
Martinus Bruno van Alkmaar studeerde vanaf 1634 op de stadsbeurs van Edam, zijn oudere broer 
Johannes ontving gelijktijdig de stadbeurs van Monnickendam. Johannes legde in 1639 het preparatoire 
examen af in de classis Edam (acta van de classis Edam, 6.6.1639, 27.6.1639) en werd in 1644 predikant 
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predikant in Edam zelf. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de stad Edam in 1639 
weinig moeite had met het voorstel van de Staten van Holland om het aantal beurzen 
terug te brengen, mits de steden het bij toerbeurt een paar jaar zonder bursalen zouden 
moeten stellen.169 
De gegevens voor Monnickendam en Purmerend zijn minder volledig, omdat van deze 
steden alleen de vroedschapresoluties zijn overgeleverd en niet de 
burgemeestersboeken. Bovendien zijn de notities in deze bronnen wat compacter, zodat 
de duur van de studies er lang niet altijd uit op te maken is, wat ook deels voor de 
namen van de studenten geldt. 
Zo werd de beurs in Monnickendam in 1592 op verzoek van Jacob Semmesz bestemd 
voor zijn zoon Pieter Jacobsz. Waren zij burgers uit deze stad? De volgende melding 
over de stadsbeurs stamt uit 1616, toen de predikant van Voorschoten met succes een 
beroep op Monnickendam deed om zijn zoon op deze beurs te laten studeren. In de 
tussenliggende jaren heeft in ieder geval een jongeman uit Overschie, Henricus 
Gregorius Blijvenburch, vanaf 1605 theologie gestudeerd in het Statencollege te Leiden 
op nominatie van Monnickendam.170 Hij werd in 1610 predikant in Herwen in de classis 
Nijmegen. De acht gehonoreerde aanvragen in de jaren na 1616171 zijn in meerderheid 
eveneens afkomstig van jongemannen van buiten de eigen stadsgrenzen en net als bij 
Edam ook deels van buiten de eigen regio. Alleen van Andreas Winckel weten we dat 
hij afkomstig was uit Monnickendam zelf. Hij legde in 1647 het kerkelijke examen af172 
en werd in 1648 predikant in Abbekerk (classis Hoorn). Mogelijk heeft ook de zoon van 
secretaris Pranger enige tijd op de beurs kunnen studeren.173 Dit zal wellicht eveneens 
het geval geweest zijn met Anthonius Bruno, zoon van ds. Jan Jansz Bruno van 
Monnickendam (1621-1642). Op verzoek van zijn vader mocht hij in 1641 het 
preparatoire examen afleggen.174 
Uit de classicale acta komen we nog enkele bursalen uit Monnickendam op het spoor, in 
verband met problemen of opmerkingen rond contractuele verbintenissen. Zo wordt Jan 
Arentsz Falckogius een alumnus van Monnickendam genoemd.175 Hij was van 1603 tot 
1606 predikant te Middelie/ Kwadijk en vertrok daarna naar Sliedrecht.  

                                                                                                                                               
te Egmond aan Zee. Over Jacobus lezen we verder niets meer. In 1638 volgde Johannes van Syl, in 1641 
Jacobus de Bitter, afkomstig uit Haarlem, maar op dat moment woonachtig in Den Bosch. Hij zou in 1648 
predikant in Dungen (classis Den Bosch) worden. In 1646 mocht Pieter de Backer uit Amsterdam een jaar 
op de stadsbeurs studeren. De laatste in de rij is ene Jacob Jansz in 1649, waar net als van Syl verder niets 
over te achterhalen is. Wellicht waren dit zonen van Edamse burgers.  
169 Vroedschapsnotulen Edam, 9.7.1639, 5.11.1641, 27.6.1643. Edam en Monnickendam hebben echter 
pas in 1682 afgesproken om bij toerbeurt een bursaal naar Leiden te sturen, blijkens inv.nr. 165 uit het 
Oud Archief Monnickendam. 9.2.1682: afspraak tussen Edam en Monnickendam om de beurs bij 
toerbeurt aan een burger van Edam en aan een burger van Monnickendam toe te staan.  
170 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, p. 446-447. De vroedschapsnotulen van Monnickendam 
reppen met geen woord over hem. 
171 Van deze acht bursalen zijn er zes ook te vinden in inv. nr. 165 van het Oud Archief Monnickendam 
(Stukken betreffende studenten die beurtelings bij overeenkomst tusschen Monnickendam en Edam, en 
beurs van den magistraat ontvangen om daarvoor te kunnen studeeren in de theologische faculteit van de 
universiteit te Leiden, 1621-1738). 
172 Acta van de classis Edam, 3.6.1647, 1.7.1647; vroedschapsnotulen Monnickendam, 2.5.1648 (de 
stadsbeurs was vacant nu Winckelius zijn studie had afgerond). In Oud Archief Monnickendam inv. nr. 
165 staat hij genoteerd als ‘Aris Pietersz Wijnckel, onse burgerssoon’. Hij ontving de beurs vanaf 
6.5.1641. 
173 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 11.7.1643: secretaris Pranger vraagt de beurs aan voor zijn zoon. 
De vroedschap verklaarde zich hiermee akkoord, zodra de beurs vacant zou komen. 
174 Acta van de classis Edam, 5.8.1641, 8.10.1641. 
175 Acta van de classis Edam, 28.7.1603. 



 

 hoofdstuk 5/ pag. 267 
  

Martinus Bruno, zoon van de Edamse voorganger Jan Jansz Bruno, studeerde, net als 
eigen zijn zoon later, eveneens op de stadsbeurs van Monnickendam, voordat ook hij in 
1616 predikant werd in Middelie/ Kwadijk, zijn eerste gemeente.176 Vier jaar later liet 
Monnickendam het oog op hem vallen als mogelijke tweede predikant voor deze 
gemeente, naast Samuel Bartholdi.  
Deze beroepingspoging leverde lange classisdebatten en uitgebreide navraag op, 
allereerst over de wettigheid van contracten, aangezien Middelie/ Kwadijk Bruno voor 
een periode van zeven jaar hadden gecontracteerd en hem daar aan wensten te houden. 
En voorts over de vraag in hoeverre een alumnus een speciale band had met de stad die 
hem nomineerde voor de studiebeurs en of die stad, in dit geval Monnickendam daar 
rechten aan kon ontlenen. Deze discussie had men ook al in 1608 had gevoerd, met 
dezelfde uitkomst, maar werd nu nog eens overgedaan.177 Uiteindelijk concludeerde de 
classis dat het contract tussen Middelie/ Kwadijk en Bruno geldig was. Dergelijke 
contracten werden niet tegengesproken door synodale of classicale bepalingen, waren 
een bekend gebruik in de gemeenten en bovendien had de classis het contract destijds 
toegestaan, zo oordeelde men. Navraag over de rechten op een alumnus leerde verder 
dat deze niet zozeer aan een bepaalde plaats was gebonden, maar aan Holland en West-
Friesland in het algemeen, aangezien de stipendia uit de ‘gemeene beurse’ afkomstig 
waren.178  
Drie jaar later werd Bruno beroepen vanuit de classis Haarlem voor de nieuw op te 
richten gemeente Heemstede, waar men een ervaren predikant voor zocht. Aangezien 
het zevenjarige contract op dat moment was afgelopen stemde de classis nu wel in dit 
beroep. Hem werd vanuit Monnickendam de waarschuwing meegegeven zich niet weer 
contractueel te verbinden, als zijnde in strijd met de synodale resoluties.179 Verwezen 
werd hierbij naar het antwoord van de Noord-Hollandse synode op de vraag die Edam 
in 1620 voorlegde: mag een alumnus, die op voordracht van enige Hollandse steden in 
Leiden studeerde, zich voor meerdere jaren aan één bepaalde gemeente binnen Holland 
binden? De synode antwoordde hierop dat dit alleen mocht met consent van zijn 
mecenas én als het al geschied was, maar dat men dit voortaan niet meer diende toe te 
staan.180 
Zowel in deze discussie als in de vroedschapresoluties valt op hoe Monnickendam op 
haar rechten stond en bleef staan ten aanzien van haar alumni. Zo maakte 
Monnickendam, anders dan Edam en Purmerend, keer op keer bezwaar tegen 
voorstellen van de Staten van Holland om het aantal bursalen te verminderen. Dat 
mocht wel, mits het niet ten koste zou gaan van de kleinere steden die maar één beurs te 
vergeven hadden.181 Bovendien noteerde de vroedschap zowel in 1634 bij de toewijzing 
van de beurs aan Johannes, de zoon van Martinus Bruno, als in 1648 bij de toewijzing 

                                                 
176 Het valt op dat twee alumni uit Monnickendam hun predikantsloopbaan startten in Middelie/ Kwadijk, 
toch zijn er in de bronnen nergens aanwijzingen te vinden die iets onthullen over een speciale band tussen 
beide gemeenten. Zo’n band was er op bestuurlijk niveau wel tussen Edam en Middelie/ Kwadijk, maar 
geen van de alumni uit die stad is in deze dorpen werkzaam geweest. 
177 Acta van de classis Edam, 28.7.1608, naar aanleiding van een tevergeefs beroep vanuit Alkmaar op 
haar voormalige bursaal Cornelius Petraeus, voorganger te Edam; zie ook: archief classis Edam, inv. nr. 
15,  28.7.1608, 27.4.1620  
178 Acta van de classis Edam, 27.4.1620, 27.7.1620 ; uiteindelijk werd dit ook zo geaccepteerd door de 
kerkenraad van Monnickendam, kerkenraadsnotulen Monnickendam, 3.5.1620, 14.6.1620, 21.6.1620, 
26.7.1620. Navraag werd ondermeer gedaan in Den Haag en bij de curatoren van de Leidse universiteit. 
179 Acta van de classis Edam, 31.7.1623. 
180 Acta van de Noord-Hollandse synode, 25.8.1620, naar aanleiding van een particuliere kwestie vanuit 
de classis Edam. 
181 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 4.9.1632, 19.2.1639, 9.7.1639, 1.9.1640. 
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aan Gerardus Cornelius Winter, dat zij na hun afstuderen, te allen tijde door de stad 
beroepen mocht worden.182 Uit de uitgebreide discussies uit de jaren 1608-1623 over de 
rechten van alumni, had men dus vooral de synodale uitspraak uit 1620 onthouden. 
Buiten het mislukte beroep op Martinus Bruno in 1620 werd overigens nimmer een 
beroep uitgebracht op één van de eigen alumni. 
 
Purmerend heeft in ieder geval Willem Zeegersz enige tijd via de stadsbeurs laten 
studeren. Ook Johannes Jacobsz Gael, predikant van Purmerland en Ilpendam vanaf 
1605, dankte zijn theologiestudie aan de nominatie vanuit Purmerend. Na hem was de 
beurt aan Wouter Gerbrantsz van Pommeren, zoon van ds. Gerbrant Jansz Schagen. Van 
1605 tot 1613 hield hij de plek bezet, om dan te concluderen dat hij ‘sonder quetsinge 
van sijn gemoet’ de studie niet langer kon vervolgen.183 Na hem volgden nog acht 
andere studenten, verspreid over de jaren 1616-1649. Onder hen drie, mogelijk vier 
predikantszonen.184 Niet genoemd in de vroedschapsnotulen is Jacobus Clerquius van 
Purmerend. Hij legde in 1636 zijn preparatoire examen af in de classis Edam.185 Ook 
voor al deze studenten gold, dat zij niet werkzaam geweest zijn in de stad die hen de 
beurs bezorgde. Over de hele linie kan bovendien geconcludeerd worden, dat maar 
enkele alumni van de drie stadjes gelegen binnen de classis Edam, in deze classis een 
werkkring vonden. 
 
Monnickendam probeerde dus in 1620 tevergeefs het contract van ds. Martinus Bruno 
van Middelie/ Kwadijk open te breken, waarna uitgebreid is gedebatteerd over de 
geldigheid van contractuele verbintenissen. De opeenvolgende nationale synoden lieten 
wel enige ruimte voor het stellen van voorwaarden door gemeente of predikant bij een 
beroep, maar legden daarbij tevens vast dat het aan de classes was om de redelijkheid 
daarvan te beoordelen.186 De Noord-Hollandse synode besliste al in 1573 dat gemeente 
en predikant alleen enige voorwaarden mochten stellen bij het begin van een 
aanstelling. Was een predikant eenmaal genoeg beproefd en aangenomen, dan behoorde 

                                                 
182 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 21.3.1634, 2.5.1648, herhaald in 10.2.1650. Uit de tekst valt op 
te maken dat alle Monnickendamse bursalen aan deze voorwaarde werden gebonden. 
183 Vroedschapsnotulen Purmerend, 24.4.1602, 26.1.1605, 20.4.1613. 
184 In 1616 vroeg ds. Abraham van der Stock de beurs aan voor zijn zoon. Deze predikant is niet terug te 
vinden in het Repertorium van Van Lieburg. In 1625 vroeg de afgezette remonstrant Johannes Wallesius 
de beurs aan voor zijn zoon Leonardus. In 1642 was de beurs voor de zoon van de weduwe van ds. 
Dominicus Winsemius (tot 1620 predikant van Etersheim, daarna ziekentrooster in Amsterdam, tot zijn 
dood in 1633). En tenslotte vroegen vrienden van Willem Larenius de beurs voor hem aan in 1649. Dit 
zou de zoon van Isaac Gerritsz Larenius (Etersheim/ Schardam, 1602-1605, daarna Hoogwoud tot 1640) 
en kleinzoon van Gerardus Larenius (Purmerend, 1581-1598) kunnen zijn. 
185 Acta van de classis Edam, 25.8.1636. Het is goed mogelijk dat hij wel op de Purmerendse stadsbeurs 
heeft gestudeerd, want in de jaren tussen 1626 en 1642 ontbreken gegevens over mogelijke kandidaten. 
186 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, art 6 bijv: ‘ende soo de ghemeynte ofte de Dienaer 
eenighe conditien wt bespreeckt in de welcke de eene der partien weyghert te verwillighen, soo salt der 
classe toestaen daer van te oordeelen.’  Idem part. kwestie nr. 8: of een dienaar op zekere voorwaarden 
door zijn kerk aangenomen zijnde, door de macht van de classis boven die voorwaarden verbonden mag 
worden? Antwoord: ‘dewyle wy ons selven Christo ende syner ghemeynte gheheel schuldich sijn, soo 
isset eens ghetrouwen Dienaers Ampt in redelicke conditien te bewillighen, al ist datse van te vooren niet 
wtghedruckt en syn. Ende de classis sal oordeelen welcke conditien redelick of onredelick syn.’ Verdere 
opmerkingen over het zonder voorwaarden aan een gemeente verbonden zijn, vinden we in de latere 
kerkorden vooral in bijzinnen, in artikelen over toestemming voor vertrek naar een andere gemeente. 
Bijv: acta van de nationale synode van Middelburg, 1581, art. 7; acta van de nationale synode van Den 
Haag, 1586, art. 8; acta van de nationale synode van Dordrecht, 1619, art. 10. De Middelburgse synode is 
het meest uitgesproken over het zonder voorwaarden aan een gemeente verbonden zijn. 
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hij niet onder voorwaarden, maar voor vast aan zijn gemeente gebonden te zijn. Een 
herder is immers geen huurling, zo verwees men naar de evangeliën en naar de woorden 
van de apostel Paulus.187 De praktijk was echter ook in Noord-Holland hardnekkiger dan 
de leer. 
Zo komen we binnen de classis Edam nog diverse malen predikanten tegen, die onder 
voorwaarden werden beroepen, waarbij deze afspraken contractueel werden vastgelegd. 
In 1593 kreeg Herman Jansz van Etersheim/ Schardam een jaarcontract, dat tot negen 
maal toe werd verlengd. In 1621 bij zijn veel latere opvolger Harlaeus, werd zo’n 
clausule door de classis afgewezen.188 Het contract gesloten met Aris Goossensz van 
Ransdorp/ Holysloot/ Zunderdorp, werd in 1599 door de classis als zonder waarde 
terzijde geschoven.189 De combinatie Beets/ Oudendijk mocht daarentegen in 1620 wel 
weer voorwaarden stellen bij de komst van hun predikant Jacobus Pauli. Deze 
voorwaarden werden op last van de classis echter niet in de beroepsbrief opgenomen, 
maar alleen in de classicale acta genoteerd.  
Door de Noord-Hollandse synode werden in 1599 contracten, die buiten medeweten van 
de classis om afgesloten waren, verboden190, om pas veel later in 1631 alle contracten af 
te wijzen.191 Desondanks bleven sommige gemeenten ook nadien nog met contracten 
werken, zo bleek in 1648 bij problemen tussen ds. Entens en zijn gemeente Middelie/ 
Kwadijk. Het bleef voor beide partijen blijkbaar verleidelijk om zich in te dekken.192  
Overigens kon het bij een beroep onder voorwaarden ook gaan om andere zaken dan de 
duur van een verbinding. Ds. Ewout Willemsz bedong concessies met betrekking tot het 
aantal diensten, waarin hij in zijn gemeenten Oosthuizen en Warder zou moeten 
voorgaan.193 Aan Nicolaas Bodecherus werd in 1601 bij zijn komst naar Zuiderwoude 
een pastorie beloofd.194 Adriaen Coop à Groen stelde in 1610 als voorwaarden dat hij 
alle zondagen per bootje vervoerd zou worden tussen zijn beide gemeenten Landsmeer 
en Buiksloot en dat de pastorie gerepareerd werd.195 Als laatste in deze rij kan Broek in 
Waterland worden genoemd. Daar werd tussen 1637 en 1639 op verzoek van predikant 
van der Linden vele ‘duisenden aen haer kerck te cost geleijt’.196 Voorbeelden die met 
andere, verspreid over de gehele periode aan te vullen zijn en die vooral in de acta 

                                                 
187 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573, art. 19. 
188 Acta van de classis Edam, 19.4.1621. 
189 Acta van de classis Edam, 30.8.1599. Blijkbaar was dit contract buiten de classis om afgesloten. 
190 Acta van de Noord-Hollandse synode, 21.6.1599: alleen contracten waar de classis over is 
geïnformeerd, zijn geldig. De classis Edam wilde zelf een stap verder gaan: bestaande contracten op 
redelijkheid beoordelen en nieuwe ontbinden. Acta van de classis Edam, 7.6.1599. 
191 Acta van de classis Edam, 3.8.1648; hierin wordt onder verwijzing naar synodale resoluties van 1599 
en 1631 bepaald dat het aan kerkenraden en predikanten niet toegestaan is om contracten te maken. Als er 
desondanks wel een contract is, dan mag men zich daar verder niet op beroepen. 
192 Abels en Wouters geven ook diverse voorbeelden vanuit de classis Delft en Delfland van predikanten 
en gemeenten die zich onder voorwaarden aan elkaar verbonden. Zij gaan verder niet in op de mate 
waarin dergelijke afspraken in strijd waren met kerkordelijke, synodale of classicale bepalingen. Nieuw 
en ongezien, dl 1, pp. 463-465. 
193 Acta van de classis Edam, 21.3.1594: Op het moment dat Ewout Willemsz af dreigde te haken als 
kandidaat, schreef ds. Puppius hem, namens Oosthuizen/ Warder en met instemming van de classis: ‘van 
het goede contentement der huijsluijder over zijne (..) gaven int predicken, so veel hij doen kan daarmede 
te vreden willende zijn met so weinich predicatien met den eersten als hem met goeder consientie nae zijn 
vermogen sal gelieven te doen, tot dat hij stercker ende meer ervaren met der tijdt int predicken’ zal zijn. 
194Acta van de classis Edam, 14.10.1602. Het niet nakomen van die beloften was voor hem reden om naar 
een andere gemeente om te zien. 
195 Acta van de classis Edam, 17.6.1610. 
196 Acta van de classis Edam, 18.7.1639. 
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verschenen, wanneer vanuit een andere gemeente een beroep op de predikant in kwestie 
werd gedaan. 
 
 
 

5.4. Classicale zorg voor het niveau van predikante n 
 
Als een proponent eenmaal predikant geworden was, stimuleerde de classis hem om 
zich inhoudelijk verder te blijven ontwikkelen, onder meer door trouw de 
classisvergaderingen bij te wonen en deel te nemen aan de onderlinge proposities en de 
debatten daarover.197 Verder hield de classis een vinger aan de pols via de tekenplicht 
voor predikanten van geloofsbelijdenis en catechismus en via het opzicht over leer en 
leven van de predikanten.  
 
 
Onderlinge proposities 
Naast alle proefpreken gehouden als voorbereiding op of onderdeel van een kerkelijk 
examen, vonden tot 1627 ook onderlinge proposities plaats. Tussen 1592 en 1626 
hielden 32 predikanten een hun opgedragen propositie voor de classiscollega’s. Anders 
dan de proponenten werd hun geen tekstgedeelte maar een thema opgelegd om over te 
preken. Deze thema’s raakten allen aan de kern van het gereformeerde belijden. Zo 
preekte Aris Goossensz in 1594 over de vrije wil198, onderhield Ewout Willemsz zijn 
gehoor over het genadeverbond Gods199 en werd Abraham Adriani opgedragen te preken 
over de kerkelijke discipline.200 Ook de andere thema’s die in de acta genoemd worden, 
waren ontleend aan de belijdenisgeschriften.201 
Het waren vooral de jonge predikanten die de opdracht kregen om een propositie doen, 
doorgaans binnen één tot drie jaar nadat zij hun kerkelijke examen voor de Edamse 
classis hadden afgelegd. Zij werden afgewisseld door enkele meer ervaren predikanten, 
maar ook in die gevallen geldt dat zij binnen maximaal drie jaar na hun komst in de 
classis, gevraagd werden hun gaven te laten horen in een vergadering. Alleen bij grote 
twijfels over iemands gaven, werd een volgende proefpreek opgelegd. Maar dit 
overkwam alleen Isaac Tyaeus van Ransdorp/ Holysloot.202 Alle anderen hielden maar 
eenmaal zo’n interne propositie. 
 
Niet iedere jonge of nieuw binnengekomen predikant kreeg de opdracht om te 
proponeren ten overstaan van zijn collega’s.203 Zo hield van de Marker predikanten 
                                                 
197 Acta van de classis Edam, 22.5.1595: vanuit de classis werden met name de jonge predikanten 
vermaand om de vergaderingen bij te wonen en de onderlinge proposities waar te nemen. Zie ook 
paragraaf 3.4. 
198 Acta van de classis Edam, 1.8.1594. 
199 Acta van de classis Edam, 13.5.1596, 25.8.1596. 
200 Acta van de classis Edam, 8.8.1605, 12.9.1605. 
201 Bijvoorbeeld: de predestinatie (acta van de classis Edam, 23.8.1592), de sacramenten in het algemeen 
(18.5.1598),  de doop (27.4.1599) en de kinderdoop (19.6.1599), het Heilig Avondmaal (11.7.1605), de 
boetvaardigheid (21.8.1606), de goede werken (11.9.1606), over het 1e en 2e gebod van de wet 
(27.7.1609). Na 1609 werden geen onderwerpen meer genoteerd, alleen nog eenmaal in 1621. Toen werd 
door ds. Tyaeus een propositie gehouden over het 9e gebod aan de hand van Efeze 4:25. 
202 Zie paragraaf 5.5. 
203 Van de 37 proponenten die tussen 1592 en 1626 werden beroepen in de classis Edam, hielden 23 wel 
een interne propositie en 14 niet. 
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alleen Daniël Meusevoet een propositie. Van de vier proponenten die in Beets/ 
Oudendijk werden beroepen tussen 1601en 1626, hielden er twee wel en twee geen 
propositie. En van de zes proponenten die in deze periode in de combinatie Middelie/ 
Kwadijk hun predikantenloopbaan startten, hielden er ook maar twee een preek in een 
classisvergadering, hoewel dit allemaal trouwe classisgangers waren, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Meusevoet. 
Er is dus wel enige logica te ontdekken in de wijze waarop men het middel van de 
interne propositie hanteerde, maar het was geen automatisme dat iedere jonge predikant 
via deze weg nog eens getoetst werd op zijn kennis van de ware leer. De classicale 
agenda bood hiervoor ook niet zoveel ruimte. Zoals in paragraaf 3.3 werd aangetoond, 
vergaderde men al heel wat keren per jaar, waardoor de opkomst bij speciale 
predikantenvergaderingen, die vanaf 1600 een of twee maal per jaar gehouden werden 
voor met name die interne proposities en de kerkelijke examens, niet bijzonder groot 
was.  
Nu vroeg men ook wel wat veel van de toehoorders, blijkens de regels die in 1606 
werden aangescherpt: ‘men zal voortaen arbeiden om de propositie zeer kort in te 
trecken ende met (…) alles wat tot de materie dient ende eijgenlijck behoort in een half 
ure aff te handelen’ en dus niet meer al te zeer uit te wijden. Bovendien werd bepaald 
dat men ‘voortaen zal voorsien syn met eenighe tegenwerpinghen omme te opponeren, 
tot meerder openinge ende oefeninge, ende met scherpe censure’ alles aan te wijzen wat 
de proponerende predikant kon helpen om zich te verbeteren.204 De onderlinge 
propositie kon aldus tot een belangrijk leermoment voor iedere predikant worden en het 
is jammer dat deze mogelijkheid door de volheid van de agenda niet volledig werd 
benut. Zo zou het juist voor de jonge predikanten heel leerzaam geweest kunnen zijn, 
wanneer ook de ervaren predikanten met enige regelmaat hun gaven hadden laten horen 
in de predikantenbijeenkomsten. Een kans die de Edamse classis in de onderzochte 
periode heeft laten liggen. 
 
Na 1626 verdween de onderlinge propositie zelfs geheel van de classicale agenda, 
waarschijnlijk mede door de sterke toename vanaf datzelfde jaar van het aantal 
proponenten dat hun gaven wilde laten horen, om gerecommandeerd te kunnen worden. 
Bovendien was het, door het verdwijnen van de niet-academisch geschoolde 
predikanten en het groeiende vertrouwen in het niveau van de afgestudeerden ook 
minder noodzakelijk voor de classis om via de interne propositie de jonge predikanten 
verder bij te scholen. Dat dit vertrouwen groeide blijkt mijn inziens uit het feit dat men 
in de classis Edam in die periode steeds meer diensten in vacante gemeenten door de 
gerecommandeerde proponenten liet vervullen, zonder dat daarbij gerept werd over de 
aanwezigheid van een predikant. 
 
 
Tekenplicht 
Niet alleen de examens, de interne proposities en het opzicht, maar ook de tekenplicht 
vormde voor de classes een wapen in de strijd tegen onkunde en valse leer. Vanaf het 
vroegste begin schreef de Noord-Hollandse synode voor dat alle predikanten de 
Nederlandse geloofsbelijdenis behoorden aan te nemen en ‘met rijpen verstande’ te 
onderschrijven, na de tekst hiervan eerst grondig te hebben door gelezen.205 De 

                                                 
204 Acta van de classis Edam, 11.9.1606. 
205 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573, overeenkomstig de bepalingen van de synode van 
Emden, 1571, art. 2 en 4. 
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Nationale Synode van Dordrecht voegde hier in 1574 de ondertekening van de 
Heidelbergse catechismus aan toe, met name door alle (aankomende) predikanten die op 
dat moment wel al dienst deden, maar nog niet waren geëxamineerd.206  
De Noord-Hollandse synode hamerde er in 1576 nog eens op dat iedere classis (toen 
nog coetus) een ‘oprecht ende ongevalscht exemplaer’ van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis diende te bezitten, de artikelen behoorde te behandelen en door iedere 
predikant te laten ondertekenen die onder de betreffende classis/ coetus ressorteerde.207 
Daarna komen we dit thema pas in 1600 weer tegen in de synodale acta. Vanuit de 
classis Haarlem werd toen een gravamen ingediend, waarin voorgesteld werd om de 
predikanten voortaan ieder jaar opnieuw Heidelbergse catechismus en Geloofsbelijdenis 
te laten tekenen. Een voorstel waar de classis Edam zich in kon vinden, maar waarover 
in de synodale acta geen reactie bij genoteerd staat.208 Toch hield de synode zich in de 
jaren ‘90 volop bezig met leerstellige kwesties, waardoor brede instemming met een 
dergelijk voorstel voor de hand had gelegen. 
 
In de Edamse classicale acta lezen we in dat ieder geval vanaf 1592 nieuwe predikanten 
zowel de Heidelbergse catechismus als de 37 artikelen des geloofs, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis dus, behoorden te ondertekenen bij hun komst in de classis, dan wel 
na hun bevestiging tot predikant.209 Toch staat maar in 52 gevallen expliciet in de acta 
genoteerd dat men inderdaad tekende, terwijl in even zoveel gevallen (54) deze notitie 
ontbreekt. Omdat beide varianten zich over de gehele periode 1592-1650 voor doen, 
lijkt de verklaring vooral gezocht te moeten worden in de (on)nauwkeurigheid van 
notuleren en niet zo zeer in de wijze waarop men de tekenplicht hanteerde.  
Wel zijn er enige, weinig verrassende verschuivingen in de tijd zichtbaar voor wat 
betreft de te onderschrijven teksten en het moment waarop een nieuwe predikant 
gevraagd werd te tekenen. Zo werden in de classis Edam vanaf 1619 de drie formulieren 
van enigheid getekend, zoals voorgeschreven door de nationale synode van Dordrecht in 
datzelfde jaar. De classes van Alkmaar, Haarlem en Amsterdam stelden overigens al in 
1618 via ingediende gravamina voor om voortaan naast de confessie en de catechismus 
ook de vijf artikelen tegen de remonstranten te laten ondertekenen. De Noord-Hollandse 
synode verwees deze kwestie naar de nationale synode.210 Wel werden in dat zelfde jaar, 
in alle Noord-Hollandse classes de Heidelbergse catechismus en de Nederlandse 
geloofsbelijdenis door bijna alle voorgangers opnieuw ondertekend. Alleen enkele 
predikanten uit de classis Hoorn en Alkmaar maakten daar bezwaar tegen, terwijl ook 
de Staten van Holland het oneens waren met deze aanscherping van de regels.211 Hoewel 
er geen namen genoemd staan, waren dit ongetwijfeld de remonstrantse predikanten in 
die het jaar daarop werden afgezet.212 

                                                 
206 Acta van de provinciale synode van Dordrecht 1574, art. 14. De synode van Emden had het gebruik 
van de Heidelbergse catechismus in de Nederlandstalige gemeenten al sterk aangeraden. Acta van de 
synode van Emden, art. 5. 
207 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.4.1576 (art. 2). 
208 Acta van de classis Edam, 23.5.1600, Acta van de Noord-Hollandse synode, 5.6.1600. 
209 Acta van de classis Edam, 8.6.1592. 
210 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618; in de classicale acta zijn deze gravamina niet 
opgenomen en is er dus ook geen Edamse reactie bij te achterhalen. 
211 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618, 18.10.1618. 
212 Acta van de Noord-Hollandse synode, 27.8.1619. Onder hen Nicolaas Bodecherus, inmiddels afgezet 
als predikant van Alkmaar en Petrus Aemilius, afgezet predikant van Oudorp. De classis Edam heeft in 
1618-1619 geen predikanten afgezet om hun remonstrantse opvattingen. Over de Bestandstwisten zie 
paragraaf  6.3. 
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Vanuit Edam werd er in datzelfde jaar 1618, voor gepleit om nieuw geëxamineerde 
predikanten te laten ondertekenen, dat ze alles wat ze ’in examine hebben geantwoordt, 
geantwoort hebben na conscientie vuijt oprechticheyt hares herten als voor God’. Ook 
deze vraag werd naar de nationale synode verwezen, opdat ze ‘soo se te practiseren is, 
generlycken gepractiseert werde ende dat (..) middelertyt een yder classis so omsichtich 
zy alst mogelick is’. Het stellen van de vraag, geeft aan dat men in de classis Edam 
blijkbaar geen onbegrensd vertrouwen had in de oprechtheid van de te examineren 
kandidaten, in deze eindjaren van de Bestandstwisten.213 
In het classicale archief is het register met de handtekeningen van predikanten, 
proponenten en schoolmeester/ voorzangers te vinden, voor de jaren vanaf 1625, en dus 
niet al vanaf 1619. De predikanten ondertekenden vanaf 1625 zowel de regels 
vastgesteld voor de classicale vergaderingen, als het formulier van ‘onderteeckeninghe 
voor de Predicanten gestelt in Synodo Nationali tot Dordrecht Anno 1619’. Zodra er 
nieuwe bepalingen werden toegevoegd, volgde een nieuwe reeks handtekeningen. Het 
erachter gevoegde formulier ter ondertekening door proponenten, dateert uit 1631 en is 
opgesteld in de Noord-Hollandse synode.214 
 
In 1606, tijdens de grote geschillen rond Petrus Aemilius van Broek en Waterland en 
zijn leerstellige opvattingen, had de Edamse classis al voorgesteld en aangenomen, dat 
voorgangers van wie men de leerzuiverheid betwijfelde, zich op de vergadering dienden 
te verklaren over de gedeelten waar de ‘suspectie’ op gevallen was. Bovendien dienden 
zij de Nederlandse Geloofsbelijdenis opnieuw te ondertekenen. Het zal niet verbazen 
dat Aemilius hier niet toe bereid was.  
Twee jaar later stelden alle broeders zich eendrachtig op achter catechismus en 
confessie, als zijnde geheel conform Gods Woord en verklaarden zich bereid ‘door 
Godes genade daer bij te leven ende te sterven’. Dit naar aanleiding van een oproep van 
de Staten van Holland om eventuele bedenkingen tegen deze geschriften kenbaar te 
maken.215 Die eendracht was nu mogelijk omdat een maand tevoren de afzetting van 
Aemilius een feit was geworden.216 Het besluit daartoe was van classiswege overigens al 
tien maanden eerder genomen.217 Omdat zoals zo vaak, niet alle predikanten aanwezig 
waren, werd voor de zekerheid besloten ook alle absenten naar hun gezindheid te vragen 
en om alle kerkenraden, ook die van Broek in Waterland, op de hoogte te stellen, om zo 
de echte en volkomen eendrachtigheid te achterhalen.218 
Nog eens drie maanden later, in maart 1609 werd bepaald dat kandidaten voortaan al 
direct na hun kerkelijk examen en nog vóór hun bevestiging tot predikant de 
Heidelbergse catechismus en de Nederlandse Confessie dienden te ondertekenen. 
Bovendien besloot de vergadering om alle predikanten opnieuw deze beide geschriften 
te laten tekenen, ‘de kracht desselfden begrijpende’.219 En zo werden de rijen definitief 
gesloten. 

                                                 
213 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618; acta van de classis Edam, 4.10.1618. 
214 Archief van de classis Edam, inv. nr. 190: register met handtekeningen van predikanten, proponenten, 
schoolmeesters/ voorzangers, 1625-1729. 
215 Acta van de classis Edam, 8.12.1608. 
216 Acta van de classis Edam, begin november 1608 (exacte datum ontbreekt, classisvergadering 
gehouden na het eindigen van de Noord-Hollandse synode te Hoorn. Deze synodevergadering duurde tot 
3 november). 
217 Acta van de classis Edam, 28/ 29.1.1608 (tekst ook te vinden bij Van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen, pp. 383-384). 
218 Acta van de classis Edam, 8.12.1608. 
219 Acta van de classis Edam, 30.3.1609. 
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De te tekenen artikelen werden op voorstel van de classis Amsterdam, in 1627 
aangevuld met een synodale acte tegen de remonstranten.220 In het verlengde hiervan 
werd vanaf 1632 ook van de proponenten gevraagd ‘niet (te) sullen leeren, noch 
voorstaen noch met iemant int particulier tot moderatie of accommodatie metten 
Remonstranten, over hunne vijf artic. (te) spreecken noch (te) handelen’. Regels die 
door de Edamse classis direct werden omarmd.221 Toch wordt niet bij alle latere 
preparatoire examens vermeld, dat de kandidaat in kwestie de acte voor proponenten 
heeft getekend, terwijl ook niet in alle gevallen de kandidaat-predikanten al vóór hun 
bevestiging tot predikant de formulieren van enigheid tekenden, zoals afgesproken in 
1609. Vanaf ca. 1630 kwam het steeds vaker voor dat iemand pas tekende op het 
moment dat hij voor het eerst als bevestigd predikant op een classisvergadering 
verscheen, meestal enkele maanden maar soms veel langer, ná het afleggen van het 
peremptoire examen.222 
Ten slotte werd op voorstel van Edam in 1641 door de synode aan alle proponenten én 
predikanten een acte ter ondertekening voorgelegd, waarin zij beloofden zich niet door 
een ambachtsheer aan een gemeente te laten opdringen. Dit naar aanleiding van 
problemen van dien aard in Barsingerhorn, in de classis Alkmaar.223 Zelf had men hier 
in de classis Edam overigens niet mee te maken. 
Al deze maatregelen konden echter niet verhinderen dat men ook in de classis Edam 
met probleempredikanten te maken kreeg. 
 
 
 

5.5. Classicale zorgen over het niveau van predikan ten 
 
Problemen met predikanten konden zich op allerlei terreinen voordoen en diverse 
voorbeelden daarvan zijn de revue al gepasseerd in eerdere paragrafen, vooral in die 
over de classicale inmenging in lokale geschillen. Een niet goed functionerende 
predikant had immers zijn weerslag op het gehele gemeenteleven ter plaatse. Een 
predikant die aanstoot gaf of gelovigen in verwarring bracht via zijn uitleg van de 
Heilige Schrift, was niet alleen een smet op de eigen geloofsgemeenschap en dus 
onderwerp van de kerkelijke tucht, hij was ook koren op de molen van critici binnen en 
buiten de eigen kerk. Daarom in deze paragraaf het volle licht op de probleemdominees 
waar de classis Edam mee geconfronteerd werd, maar ook op predikanten die door de 

                                                 
220 Acta van de Noord-Hollandse synode, 11.8.1627, herhaald op 20.8.1629. Eerste melding vanuit classis 
Edam: acta van de classis Edam, 11.12.1628. Als aanvullend artikel opgenomen in het door predikanten 
te tekenen formulier; Archief van de classis Edam, inv. nr. 190. 
221 Acta van de Noord-Hollandse synode, 17.8.1632, herhaald op 8.8.1633; acta van de classis Edam, 
13.9.1632, 4.9.1634 (acta voor proponenten wordt opgezocht, nu Johannes de Roo het preparatoire 
examen heeft afgelegd), 2.10.1634 (Johannes de Roo tekende als eerste proponent  binnen de classis 
Edam deze acte.). Een en ander als uitvloeisel van de problemen die zich in deze jaren in Amsterdam 
afspeelden als gevolg van het opbloeiende remonstrantisme aldaar. Zie paragraaf 6.3. 
222 Enkele voorbeelden: Cornelis Lettingius, Oosthuizen/ Warder (examen en bevestiging op 9.9.1631, 
tekende op 22.1.1632); Lucas Christiaensz Harlaeus, Marken (examen en bevestiging op 14 en 
15.12.1638, tekende op 2.5.1639); Johannes de Reck, Warder (examen op 13.4.1649, tekende op 
30.5.1650). 
223 Acta van de Noord-Hollandse synode 13.8.1641, 12.8.1642; acta van de classis Edam, 3.6.1641, 
28.4.1642. Ook deze bepaling is als aanvulling opgenomen in het formulier dat predikanten 
ondertekenden in de classis Edam, archief van de classis Edam, inv. nr. 190. 



 

 hoofdstuk 5/ pag. 275 
  

classis in bescherming werden genomen bij hun problemen met de eigen kerkenraad/ 
gemeente. 
 
 
 
Problemen rond de leer 
Binnen de classis Edam heeft in de hier onderzochte periode alleen Petrus Aemilius 
voor zoveel leerstellige opschudding gezorgd, dat hij om die reden werd afgezet als 
predikant. Al vanaf zijn eerste korte optreden in 1596 had de classis ernstige twijfels 
over zijn opvattingen rond met name de predestinatie en vrije wil. Ook toen al 
concludeerde men dat hij niet geschikt was om predikant te worden in een van de 
gemeenten binnen de regio. Een simpel man, niet een van de verstandigste, zo luidde 
het vonnis toen Aemilius tevergeefs poogde predikant te worden van Landsmeer. Dat 
hij op dat moment solliciteerde vanuit het Sticht van Utrecht, zal zijn curriculum vitae 
geen goed gedaan hebben.224 Desondanks wist hij in 1601 predikant van Broek in 
Waterland te worden en lukte het de classis pas in 1608 om hem definitief af te zetten, 
zoals beschreven in paragraaf 4.5. 
De beschuldigingen waren vanaf het begin niet mals. Zo zou hij zich te Emden door 
pseudo-lutheranen in de dienst hebben laten bevestigen, wat Aemilius eerst ontkende, 
maar later met zoveel woorden moest toegeven en werd hij een wolf genoemd die zich 
voor herder uitgaf. 225 
Niet veel later probeerde hij, als nog onbevestigd predikant van Broek in Waterland, de 
kerkenraad te dwingen om samen met hem Avondmaal te houden, of anders af te treden, 
hoewel de gemeente zeer verdeeld was over zijn komst en velen hem voor lichtvaardig 
en leugenachtig hielden. Voorts lasterde hij de classis als onrechtvaardig en partijdig en 
ontzegde hij ‘crancken buijten die sienlijke gemeijnte (..) de hope der salicheijt’ en 
probeerde lieden lid te maken ‘die gants onbequaem sijn tot soedanige een heylige 
handelingen’.226 Aemilius deed er aldus het nodige aan om medestanders de kerk binnen 
te halen en om zijn tegenstanders, bijvoorbeeld in de kerkenraad de mond te snoeren. 
Dankzij synodaal ingrijpen kon Aemilius zich, ondanks verzet van de classis, in Broek 
handhaven en werd in 1605 zelfs een tijdelijke verzoening van de strijdende partijen 
bereikt.227  
In december 1607 was de boot echter weer geheel aan en werd niet alleen door de 
Broeker magistraat maar ook vanuit de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier 
gevraagd om zijn vertrek. Aemilius had inmiddels namelijk niet alleen zijn eigen 
gemeenteleden, maar ook gelovigen elders in verwarring gebracht door zijn leerstellige 
opvattingen. Bovendien had hij magistraat, vroedschap en kerkmeesters openlijk 
geschrobbeerd van de preekstoel.228 Verklaringen van andere classispredikanten maken 
duidelijk dat Aemilius ook tegenover hen afwijkende visies verkondigde ten aanzien 
van de vrije wil229, de uitverkiezing en de goede werken230 en dat hij orthodoxe auteurs 

                                                 
224 Acta van de classis Edam, 22.7.1596. 
225 Acta van de classis Edam, 22.3.1601, 4.6.1601. Bovendien zou hij in Emden al bezwaar hebben 
gemaakt tegen artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, over de eeuwige verkiezing Gods. 
226 Acta van de classis Edam, 22.10.1601. 
227 Acta van de classis Edam, 26.9.1605. Deze verzoening werd niet door alle Broekers onderschreven. Er 
ging nog een half jaar overheen voor ook die misnoegden, via synodale drang bereid waren over hun 
bezwaren heen te stappen. (3.4.1606, 22.5.1606, 12.6.1606). 
228 Acta van de classis Edam, 3.12.1607, 10.1.1608. 
229 Aemilius zou gezegd hebben: ‘dat de mensche de macht hadde de wet Godes te volbrenghen van hem 
zelffs als hij dat wilde’, acta van de classis Edam, 28.1.1608. 
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als Calvijn verachtte en verwierp.231 Na langdurige en verhitte discussies, waarin 
Aemilius nu eens ontkende, dan weer uitstel probeerde te bewerkstelligen, kwam de 
classis tot de conclusie dat Aemilius inderdaad de zuiverheid en de waarheid van de 
gereformeerde leer en de christelijke catechismus tegensprak. Dat hij velen ongerust 
maakte, ook in andere gemeenten en dat hij had gepoogd verschillende jonge collega’s 
en andere gelovigen voor zijn opvattingen te winnen.232 Afzetting kon niet meer 
uitblijven en de classis zou nog maanden nodig hebben om in de verscheurde en in 
ernstig verval geraakte gemeente van Broek in Waterland weer orde op zaken te stellen. 
Zo slaagde de classisdelegatie er bijvoorbeeld niet in om de afzettingsacte af te 
kondigen, omdat zij door Broekers werden bespot, bedreigd en uitgescholden, hoewel 
magistraat en kerkenraad zich achter die afkondiging hadden geschaard.233 Aemilius en 
zijn medestanders wisten via de Staten van Holland nog enkele maanden respijt te 
krijgen, zodat hij uiteindelijk pas in november 1608 door de Noord-Hollandse synode 
uit zijn ambt werd gezet.  
Aemilius werd het eerste slachtoffer van de Bestandstwisten, zoals van Deursen stelt234, 
maar hij was ook slachtoffer van zijn eigenzinnige en weinig verheffende optreden, 
waarin geen plaats was voor enige terughoudendheid of nuance: wie niet voor hem was, 
kon rekenen op een frontale aanval. Om zijn zin door te drijven, zag Aemilius er zelfs 
geen been in om het op een akkoordje te gooien met de waarheid. Om die reden was hij 
al voor zijn komst omstreden en was zijn afzetting vanaf het begin vooral een kwestie 
van tijd. Dat dit desondanks zeven jaar duurde, kan alleen verklaard worden uit de wijze 
waarop de verschillende personen en instanties door Aemilius tegen elkaar werden 
uitgespeeld en door de getrouwen waarmee hij zich wist te omringen. Hij moet een 
krachtige persoonlijkheid geweest zijn. 
 
Aemilius is de enige predikant in de classis Edam, die uiteindelijk vanwege zijn 
leerstellige opvattingen is afgezet. Toch klonken er ook in enkele andere gevallen 
beschuldigingen over vermeende onzuiverheid. Zo werd Wilhelmius Puppius door 
tegenstanders voor libertijn uitgemaakt, nam Roel Gerritsz aanstoot aan een preek van 
Laurens Jansz en zaaide Gerrit Jansz Schagen verwarring door zijn wijze van preken. 
We kwamen hen al tegen. Zij werden allen door classis en synode als zuiver in de leer 
beschouwd, hoewel de positie van Schagen uiteindelijk onhoudbaar werd als gevolg van 
de grote verdeeldheid die zijn optreden binnen Purmerend veroorzaakte. 
Twintig jaar later brachten zijn geringe preekgaven Isaac Tyaeus van Ransdorp/ 
Holysloot zodanig in de problemen, dat hem een ontslagregeling werd aangeboden die 
hij dankbaar aangreep. Voor het zover was, had de classis hem eerst, op advies van de 
geraadpleegde synode, diverse proposities laten houden, om het niveau van zijn preken 
te kunnen beoordelen en waar mogelijk te verbeteren. Het mocht allemaal niet baten. De 
gemeente was verdeeld en de kerkenraadsleden vastbesloten: al zou hij voortaan preken 
als een engel, Tyaeus kon geen goed meer doen en diende te vertrekken. Om dat af te 
dwingen bleven de ambtdragers weg uit de kerkdiensten en van het Avondmaal, hielden 
geen collecten voor de armen meer en legden ten slotte collectief hun ambt neer, alle 
classicale vermaningen ten spijt. Gemeenteleden volgden hen in hun afkeer van Tyaeus, 
                                                                                                                                               
230 ‘Dat Godt de menschen vercoren hadde op het voorgesiene gelooff en goede wercken ende dat Godt 
oock de goede wercken inde menschen (..) was belonende’, acta van de classis Edam, 28.1.1608. 
231 Acta van de classis Edam, 28.1.1608. 
232 Acta van de classis Edam, 29.1.1608, zie ook Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, bijlage VIII, pp. 
383-384. 
233 Acta van de classis Edam, 4.2.1608, 18.2.1608. 
234 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 220. 
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zodat de kerk nog maar half vol zat en het Avondmaal in de jaren 1622, ‘23 en ‘24 niet 
werd gehouden.235 
Kortstondige opwinding werd in 1610 veroorzaakt door Joris Strijdt, eveneens predikant 
van Ransdorp/ Holysloot, 236 door Jacobus du Bois of Sylvius van Landsmeer in 1632237 
en door een scheldend gemeentelid in Buiksloot in 1647.238 Strijdt had zonder 
classispermissie een preek in druk uitgegeven, een preek die bovendien voor 
opschudding had gezorgd in Broek in Waterland waar hij uitgesproken was. Du Bois 
werd er door een ex-ouderling openlijk van beschuldigd ondeugdelijk te preken. De 
kerkenraad van Buiksloot/ Nieuwendam riep classicale assistentie in, in verband met 
een weinig berouwvol lidmaat die predikant Wassenarius voor Arminiaan uitgescholden 
had. Classicaal ingrijpen zorgde voor rust na een vermaning aan het adres van Strijdt en 
een schuldbekentenis van de klagende ex-ouderling. Het scheldende lidmaat werd 
vruchteloos ontboden, waarna men die zaak verder liet rusten. Blijkbaar nam men dit 
gemeentelid niet erg serieus.  
Dat er verder geen klachten over de leer door de classis zijn behandeld, wil niet zeggen 
dat alle gemeenteleden eensgezind dezelfde leerstellige opvattingen huldigden, want 
ook binnen de classis Edam deden zich op lokaal niveau enige remonstrantse woelingen 
voor.239 Deze problemen haalden de classicale acta echter niet. Na de afzetting van 
Aemilius waren de rijen intern gesloten en schaarden de classisleden zich unaniem 
achter de strikte opvattingen over de leer. Tijdens de Bestandstwisten zette de classis 
Edam zich vooral op bovenregionaal niveau in, om het remonstrantse geluid te helpen 
weerstaan. Deze thematiek zal in hoofdstuk 6, gewijd aan de relatie tussen classis en 
synode, nader aan de orde komen. 
 
 
Van de leer naar het leven 
De problemen rond de leer deden zich vooral voor in de jaren rond 1600, uitmondend in 
de afzetting van Petrus Aemilius en het vertrek van Gerrit Jansz Schagen. Die rond de 
levenswandel strekten zich over een langere periode uit. In het totaal waren tussen 1584 
en 1645 negen predikanten door hun leefwijze voorwerp van classicale zorg. Nog eens 
18 voorgangers hadden dusdanige problemen in hun gemeente, dat ook zij gedurende 
één of meer classisvergaderingen onderwerp van bespreking waren. 
Bij de behandeling van de vragen gesteld vanuit de kerkenraden, zagen we al dat het 
niet meeviel om de voorhuwelijkse seks uit te bannen en ook vijf heren predikanten 
slaagden er niet in zich aan de nieuwe normen en waarden op dit gebied te conformeren. 
Toch leidde dit niet in alle gevallen tot dezelfde uitkomst. Laten we daarom deze vijf 
predikanten, het verloop van hun tuchtzaak én het optreden van de verschillende actoren 
in deze kwesties nader bekijken. 
 
De rij opent met Carolus Petri Agricola, predikant van Purmerend van 1602 tot aan zijn 
dood in 1622. Deze opvolger van Gerbrant Jansz Schagen kwam in 1606 in opspraak. 
Twee lidmaten uit Purmerend verzochten de classis per brief of men de vele geruchten 
rond deze predikant ter hand wilde nemen. De vergadering verwees de briefschrijvers 
                                                 
235 Acta van de classis Edam, 26.9.1622, 16.10.1623, 15.4.1624, 3.6.1624, 11.6.1624, 29.7.1624, 
30.9.1624, 11.11.1624, 25.11.1624, 7.4.1625 ; ook aangehaald door Van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen, pp. 80-81. 
236 Acta van de classis Edam, 26.4.1610, 3.5.1610, 17.5.1610 (al aangehaald in paragraaf 4.5). 
237 Acta van de classis Edam, 28.6.1632, 2.8.1632. 
238 Acta van de classis Edam, 3.6.1647. 
239 Zie hierover paragraaf 7.4. 
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naar de eigen kerkenraad. Pas als de zaak daar niet opgelost kon worden, mocht men 
deze aan de eerstkomende classisvergadering voorleggen.240 Dat gebeurde reeds 14 
dagen later. Melis Mathijsz, zijn zoon Mathijs Melisz en Albert Jansz verschenen in de 
vergadering met zware kritiek op hun predikant: hij zou hij al een jaar ongehuwd 
samenwonen met zijn dienstmaagd.  
De kerkenraad protesteerde fel tegen het feit dat deze kwestie door de classis in 
behandeling genomen werd: de klagers zouden buiten de kerkenraad om handelen en 
bovendien had de kerkenraad Petri al gecensureerd en was de zaak inmiddels afgerond 
via een schuldbekentenis en de daarop gevolgde verzoening. Deze klagers dienden 
volgens de kerkenraad zelf gecensureerd te worden. De opponenten verklaarden hun 
gang naar de classis vanuit onvrede over de met Petri gesloten vrede: de kerkenraad 
werd door hen partij in de zaak geacht en in de gesloten verzoening kon men zich 
derhalve niet vinden. De classis besloot daarop toch een extra vergadering aan de affaire 
te wijden, gezien de zwaarte van de klachten.241  
Het is opvallend dat de classis aldus gehoor gaf aan klagende gemeenteleden, die zich 
buiten de kerkenraad om tot de classis wendden. De kerkenraad hanteerde tegen deze 
classicale inmenging dezelfde argumenten, als de classis in 1601 tegen synodale 
inmenging in de affaire Schagen. Mag een hogere vergadering een zaak openbreken, die 
op lager niveau is afgerond en daardoor het gezag van die lagere vergadering ter 
discussie stellen? De classis stond nu echter aan de andere kant en paste haar 
argumentatie hierbij aan. De strijdende partijen konden daarop niet anders doen dat hun 
visie verdedigen in die extra classisvergadering op 2 oktober 1606.  
Net als in het geval van ds. Schagen, bemoeide ook nu de lokale overheid zich met deze 
kerkelijke aangelegenheid. Via een missive, meegegeven aan de kerkenraadsleden, 
verzochten de burgemeesters dringend om vooral voorzichtig te handelen, om de nu 
weer aanwezige vrede onder de burgerij niet te laten verstoren door enkele verontruste 
personen. Bovendien attendeerden de briefschrijvers erop dat niet alle klagers mannen 
van goede naam en faam waren. Sommige van hen stonden lokaal bekend om hun 
dronkenschappen. Uit deze brief begrijpen we dat de eenheid tussen magistraat en 
kerkenraad in de jaren na Gerbrant Jansz Schagen weer hersteld was en dat de 
verdeeldheid binnen de gemeente en onder de burgerij weliswaar tot de verleden tijd 
behoorde, maar dat die vrede nog kwetsbaar was.  
Het valt op dat gesproken wordt over de vrede onder de burgerij. Dit duidt erop dat de 
magistraat de predikant als publiek bezit beschouwde. De opponenten richtten zich 
echter tot de classis omdat zij ontevreden waren met Carolus Petri als voorganger van 
hun kerkelijke gemeente en met de wijze waarop de kerkenraad de tuchtaffaire met hem 
had afgehandeld. In hun ogen was de zaak dusdanig zwaar dat deze aan de classis 
voorgelegd had moeten worden, alvorens verzoend te kunnen worden. Of te wel: is een 
grove misstap van de predikant een lokale kwestie, die omwille van de lieve vrede snel 
moet worden afgehandeld, zoals de kerkenraad deed en de magistraat toejuichte? Of 
moet deze smet op de kerkelijke gemeente aan de classis worden voorgelegd, ook als 
dat de lokale vrede verstoort? De weg die de critici kozen.242  
De opposanten ontkenden overigens dat er rust en eenheid binnen de gemeente zou 
bestaan. Volgens hen was er heel wat meer rumoer, dan de kerkenraad tegenover de 
classis wenste toe te geven. Dit laatste werd van classiswege via huisbezoek ter plaatse 
onderzocht, hetgeen door de magistraat aanvankelijk werd tegengewerkt: alleen samen 

                                                 
240 Acta van de classis Edam, 11.9. 1606. 
241 Acta van de classis Edam, 25.9.1606. 
242 Acta van de classis Edam, 2.10.1606. 
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met een lokale ouderling mocht een classisgezant de lidmaten bezoeken. Uit deze 
rondgang blijkt dat de meeste lidmaten tevreden over Petri waren. Alleen de 
opponenten, inmiddels zo'n zeven à acht in getal, hun vrouwen en nog eens zeven of 
acht andere lidmaten achtten vertrek van Petri stichtelijker dan een verlengd verblijf.243 
Enkele namen uit de oppositie van 1601 klinken ook nu weer. Gaat het wellicht om 
kritische gemeenteleden die buiten de kerkenraad gehouden werden? Om een lokale 
machtstrijd? In ieder geval stond de magistraat ditmaal aan de zijde van de kerkenraad, 
met uitzondering van Mathijs Melisz244, terwijl in ieder geval een aantal schepenen 
partij koos voor de klagers.245 
 
Hoe luidden de klachten? Allereerst werd Petri er van beschuldigd meer dan een jaar 
ongehuwd te hebben samengewoond met zijn dienstmaagd, die door hem naar Oost-
Friesland zou zijn gestuurd toen zij van hem zwanger bleek te zijn.246 Dit zou kunnen 
kloppen met het verzoek van Petri in 1603, om classisbediening te Purmerend omdat hij 
in verband met een reis naar Emden tijdelijk afwezig zou zijn. Dit verzoek werd 
afgewezen, omdat het een privé-reis betrof.247  
De volgende aanklacht betrof het feit dat Petri vlak voor het houden van het Heilig 
Avondmaal, plachtte af te kondigen dat zij die zich met 'hoererij'248 besmet hadden, niet 
welkom waren aan de tafel. Een vermaning die vooral bij Albert Jansz, één van de 
woordvoerders van de oppositie, hard aangekomen zal zijn. In de tijd dat de affaire Petri 
speelde, legde hij via Petri, zijn eigen huwelijkscasus aan de classis voor: zijn bruid had 
hem na twee huwelijkse afkondigingen laten zitten. Was hij nu wel of niet aan haar 
gebonden? De classis verwees hem naar de magistraat om hem van zijn beloften te 
ontslaan en legde de zaak verder als particuliere kwestie aan de synode voor. Classis en 
synode lieten vervolgens weten hem aan zijn beloften te houden, totdat de magistraat 
hem zou hebben vrijgesproken. Het zal dus enige tijd geduurd hebben voor Albert weer 
een vrij man was en welkom aan de tafel des Heren.249  
De klacht jegens Petri betrof vooral het feit dat hij en zijn dienstmaagd zelf wel gewoon 
ter tafel bleven komen, ondanks hun eigen besmetting met 'hoererij'. Maar dat was nog 
niet alles. Uit het vervolg van de klachten blijkt dat Petri gepoogd zou hebben de 
zwangerschap van zijn aanstaande vrouw af te breken en dat hij de beschuldigingen nu 
eens bekende, dan weer grotendeels ontkende. Hierna kreeg Petri het woord. Hij 
bekende inderdaad al vóór de huwelijksvoltrekking, na de onderlinge wederzijdse 
beloften met haar het bed gedeeld te hebben. Dit beschouwde hij echter niet als 
onwettig, omdat ze immers al een heimelijk huwelijk gesloten hadden. Inmiddels had 
Petri wel begrepen dat dit een onjuiste gang van zaken was en hierover schuld bekend. 
Dat de openbare huwelijkssluiting zo lang op zich liet wachten, was volgens hem te 
wijten aan zaken als 'peste, bloetgangh etc'.250 Pas daarna kon zij naar Oost-Friesland 
                                                 
243 Acta van de classis Edam, 12.10.1606. 
244 Melis Mathijsz was lid van de vroedschap sinds in ieder geval 1579, vroedschapsnotulen Purmerend, 
17.1.1579. 
245 Acta van de classis Edam, 31.10.1606. 
246 Acta van de classis Edam, 25.9.1606, 2.10.1606. 
247 Acta van de classis Edam, 7.4.1603. 
248 Onder hoererij werd seksuele gemeenschap tussen twee ongebonden personen verstaan. Van Deursen, 
Rust niet voordat gy ze van buiten kunt, p. 169.  
249 Acta van de classis Edam,  20.1.1603, 1.6.1603, 27.10.1603 ; acta van de Noord-Hollandse synode, 
10.6.1603 (de classis verwees de zaak naar de synode, de synode naar de lokale magistraat). 
250 In 1603 heerste er in ieder geval pest in Amsterdam en Hoorn en in de jaren 1603-1605 in Alkmaar en 
omstreken, Noordegraaf, Valk, De Gave Gods, p. 227. In Purmerend zelf zal geen pest geheerst hebben, 
omdat hier geen melding van gemaakt wordt in de vroedschapsnotulen. Dat is wel het geval in 1625 
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vertrekken om ook daar de huwelijkse proclamaties te laten doen. Ook de pogingen tot 
abortus ontkende hij niet, maar stelde wel dat een en ander buiten zijn medeweten om 
gedaan was. Bovendien wist hij niet dat ze zwanger was.  
De antwoorden bevredigden zijn opponenten maar nauwelijks. Zo zou hij ook met 
andere jonge vrouwen contact hebben gezocht en bovendien had hij nog zeker drie 
maanden ongehuwd met zijn aanstaande vrouw samengewoond, na haar terugkeer uit 
Oost-Friesland. De argumenten gingen nog enige tijd heen en weer, waarbij de klagers 
er niet in slaagden de classis ten volle van hun gelijk te overtuigen. Zwak stonden zij 
vooral in de abortusaanklacht en door het feit dat diverse van hun schriftelijke bewijzen 
ter plekke werden ontzenuwd of ingetrokken door de opgetrommelde getuigen. 
Bijkomend probleem vormde het feit dat de vrouw om wie het allemaal draaide 
inmiddels was overleden. Wellicht bij de geboorte van het kind, of bij de abortuspoging: 
men had haar een drankje laten drinken bestemd om de weeën op te wekken en getracht 
‘met het laeten inde moederader op den voedt’ de vrucht af te drijven. De classis kwam 
er niet uit en besloot de zaak, mede gezien de zwaarte ervan, aan de synodegedeputeer-
den voor te leggen, voor advies en assistentie. De Noord-Hollandse synode ditmaal dus 
als vraagbaak in plaats van indringer in een classicale kwestie.251  
Op een gecombineerde vergadering van classis en synodegedeputeerden samen 
passeerden nogmaals alle argumenten de revue, waarna men tot een definitief oordeel 
kwam. Carolus Petri had zich inderdaad 'groffelijk' verlopen bij de aanvang van zijn 
huwelijk, maar zich daarover al met de gemeente verzoend door in het openbaar zijn 
schuld te belijden. Sindsdien vervulde hij zijn dienst naar genoegen. De aanklagers 
kregen nul op het rekest: zij waren hun boekje ver te buiten gegaan door deze zaak 
opnieuw open te breken, deels met onbetrouwbaar gebleken getuigenissen. Zij waren 
derhalve censurabel en Petri werd van alle verdere blaam gezuiverd. Het gezag van de 
kerkenraad werd aldus gehandhaafd en onderstreept. Kerkenraad en Petri bedankten de 
classis van harte, de opposanten, tevens veroordeeld tot het betalen van alle gemaakte 
classicale onkosten, beloofden appèl op de synode. Een dreigement dat zij niet verder 
uitvoerden.252 Het zou waarschijnlijk ook niet veel opgeleverd hebben, aangezien de 
synodegedeputeerden al bij dit eindoordeel betrokken waren.  
De zaak kreeg nog wel een kleine nasleep gedurende enkele jaren. Zo was de kwestie 
van de betaling van de classicale onkosten nog lang een heet hangijzer, heen en weer 
geschoven tussen de beide partijen. Enkele opposanten volhardden bovendien in hun 
ergerlijke levenswijze, zodat tucht op zijn plaats zou zijn. Op advies van de classis werd 
dit gedrag: spelen en drinken, echter voorlopig geduld om iedere schijn van 
partijdigheid te vermijden. In 1610, vier jaar na dato vond door classisbemiddeling wel 
een verzoening plaats tussen een van de voornaamste opposanten Hendrik Melisz, ds. 
Petri en de kerkenraad, zodat Hendrik zich weer met de rest van de gemeente rond de 
Avondmaalstafel kon voegen.253 Op verzoek van Petri werden in 1612 de brieven 
verbrand, die destijds door en over hem waren geschreven. Daarna bleef het een aantal 
jaren rustig in Purmerend, met Carolus Petri als gewaardeerd predikant en lid van de 

                                                                                                                                               
(vroedschapsnotulen 4.8.1625) en in 1629 (idem, 31.8.1629). 
251 Acta van de classis Edam, 2.10.1606, 12.10.1606. 
252 Acta van de classis Edam, 31.7.1607. 
253 Acta van de classis Edam, 31.10.1606, 26.3.1607, 23.4.1607, 1.10.1607, 3.12.1607, 29.1.1608, 
14.4.1608, 19.5.1608, 11.8.1608, 15.9.1608, 28.9.1609, 5.4.1610, 26.4.1610, 3.5.1610. De hele affaire 
laat zich niet controleren via de kerkenraadsnotulen van Purmerend, omdat deze notulen pas vanaf 1610 
bewaard gebleven zijn. 
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classis, voor wie in 1620 van kerkenraadzijde om assistentie gevraagd werd, om hem in 
zijn ouderdom te ontlasten.254  
 
Als tweede predikant werd kort daarop dr. Jozua de Keldere, alias de la Cave beroe-
pen.255 Een gepromoveerde theoloog, waar inhoudelijk niets op aan te merken was, maar 
desondanks geen gelukkige keuze: nauwelijks een jaar later bracht zijn gedrag de 
gemeente in rep en roer. Ouderling en magistraatslid Dirck Gerritsz opende de aanval, 
eerst binnen de kerkenraad, daarna via de classis. Beiden hadden zich om deze twist al 
van het Avondmaal afgehouden, terwijl De la Cave zich tevens onthouden had van de 
verkondiging van Gods Woord. Het was dus zaak de affaire snel op te lossen, om 
verdere lokale onrust in de kiem te smoren. De la Cave ontpopte zich helaas als een 
heuse querulant. In de eerste de beste dienst waarin hij weer mocht voorgaan, dankzij de 
door de classis gemaakte verzoening, voer hij in de prediking uit tegen Dirck Gerritsz, 
'hem scheldende voor een judas', tot grote ergernis van de daar verzamelde gemeente. 
Een classisdelegatie wist ook nu de partijen tijdelijk met elkaar te herenigen.256  
Dirck Gerritsz bleef echter moeite houden met zijn voorganger, waarop De la Cave in 
1622 classicale assistentie inriep om deze ouderling in het gareel te krijgen. Gerritsz zou 
al anderhalf jaar niet aan het Avondmaal zijn verschenen en bovendien meestal 
absenteren uit de kerkenraadsvergaderingen, behalve de laatste keer, toen er iets tegen 
De la Cave aan de orde gesteld was. De la Cave had daarop de kerkenraad verzocht dit 
gedrag te censureren, maar die had Gerritsz gewoon laten meepraten. Reden voor De la 
Cave om zowel zijn oude tegenstander als de gehele kerkenraad aan te klagen voor de 
classis.  
Deze klacht keerde zich echter als een boemerang tegen De la Cave zelf. Nu bleek 
namelijk dat niet alleen Dirck Gerritsz, maar ook de rest van de kerkenraad grote moeite 
had met de gang van zaken rond het voorgenomen, maar uiteindelijk afgeketste 
huwelijk van zijn predikant.257 Samengevat komt het er op neer dat een welgestelde 
koopmansdochter uit Amsterdam haar zinnen op De la Cave had gezet, als zijnde een 
goede partij nu zij haar ‘wereltsche pracht hadde afgeleydt.’ Hij kende haar niet, maar 
voelde zich zo gevleid door de belangstelling dat hij verschillende malen een kerkdienst 
verzuimde om nader met haar in contact te treden en haar ten slotte in het geheim trouw 
beloofde, zonder medeweten van haar vader. De vrouw dreef hem verder in het nauw 
door direct met hem mee naar Purmerend te reizen, om zo haar vader te ontlopen. De la 
Cave heeft haar daarop enkele dagen verborgen gehouden bij zijn zuster in Hoorn. 
Tegenover de inmiddels gealarmeerde kerkenraad ontkende hij aanvankelijk alles, om 
later toch toe te geven serieuze trouwplannen te hebben, om vervolgens op zondag zelf 
zijn huwelijkse proclamaties in de kerk te doen. De vrouw was inmiddels weer naar 
haar vader teruggekeerd, op last van de kerkenraad, terwijl De la Cave beloofde zich 
met haar vader en met de gemeente te verzoenen. 

                                                 
254 Acta van de classis Edam, 20.1.1620. 
255 Acta van de classis Edam, 16.3.1620, zie ook Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 72 en pp. 220-
221 over De la Cave en over zijn aanvaringen met Dirck Gerritsz, voorman in kerk en vroedschap. 
256 Acta van de classis Edam, 15.2.1621, 29.4.1621, 7.6.1621; kerkenraadsnotulen Purmerend, 2.2.1621 
(over de belediging van Dirck Gerritsz door De la Cave in zijn preek en de daarop volgende ruzie in de 
kerkenraadsvergadering), 11.2.1621 (De la Cave wil zich wel op de classis verantwoorden, maar niet op 
de kerkenraad. Bovendien weigert hij dienst te doen) ; 5.3.1621 (Zaak nu bij de classis. De la Cave 
weigert nog steeds om voor te gaan, Dirck Gerritz is niet te bewegen om naar de kerkenraadsvergadering 
te komen); 18.4.1621 (Oordeel van de classis geaccepteerd door De la Cave ; Dirck Gerritsz zegt te zullen 
appèleren op de synode). 
257 Affaire ook aangehaald door Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 72. 
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Anders dan in de voorgaande affaires waren er nu geen gemeentegeledingen die de kant 
van hun predikant kozen. Heel Purmerend had zich geërgerd aan het gedrag van De la 
Cave; gedrag dat hij zelf veel positiever uitlegde dan alle anderen. Toen de classis hem 
veroordeelde tot een schuldbekentenis en tot suspensie uit de dienst voor twee maanden, 
reageerde hij daarom als door een adder gebeten. Hem trof immers geen echte schuld en 
men maakte nu van een 'pluijm een molensteen'. De classis hield echter voet bij stuk en 
liet de acte van suspensie te Purmerend afkondigen.258 Als reactie nam De la Cave de 
wijk naar het buitenland, om eind november toch schriftelijk aan de classis zijn excuses 
aan te bieden en om te vragen hoe hij weer in zijn dienst in Purmerend hersteld zou 
kunnen worden. Door zijn verdwijning was dit echter een gepasseerd station: de classis 
stemde op verzoek van de kerkenraad in met De la Caves ontslag.259 Daarmee keerde de 
rust terug in Purmerend en kon begin 1623 een frisse start gemaakt worden met een 
nieuwe voorganger: ds. Johannes Brouwer. Met hem en met zijn opvolgers wist Purme-
rend zich eindelijk verzekerd van predikanten van onbesproken handel en wandel. 
 
Nog eens drie predikanten veroorzaakten problemen in hun gemeenten door hun 
opvattingen rond het moment waarop het bed gedeeld mocht worden met hun bruid. 
Zunderdorp/ Schellingwoude wilde in 1622 af van ds. Tobias Herckenius, we kwamen 
hem al even tegen. Zijn preken waren zinloos nu de gemeente een ‘walge’ over hem 
had, daar hij de vermaningen over zijn nachtelijke vrijages wel met de mond maar niet 
met de daad had aangenomen. Door de classis ter verantwoording geroepen moest 
Herckenius toegeven dat hij door zijn dienstmaagd was verleid en vleselijke 
gemeenschap met haar had gehad. Deze misdaad was door hem al ‘met grote 
verslagentheijt ende vele tranen’ voor de broeders bekend. De overige beschuldigingen 
als zou hij zijn ambt verwaarlozen, werden door hem ontkend. De zaak werd er niet 
beter op toen bleek dat hij al onder trouwbeloften stond met een weduwe en inmiddels 
twee huwelijkse proclamaties had gehad.  
De classis had niet veel tijd nodig om tot een oordeel te komen: Herckenius werd van 
zijn dienst gesuspendeerd. De aanwezige ouderlingen hadden liever gezien dat men 
direct van hem ontslagen zou worden, maar toonden zich uiteindelijk bereid om 
Herckenius bij voldoende boetvaardig gedrag te zijner tijd weer aan te nemen. De 
vergadering boog zich daarna nog over de vraag of Herckenius ook aan de dienstmeid 
een trouwbelofte had gedaan. Volgens hemzelf was dat niet het geval, volgens de 
aanwezige ouderlingen dacht de meid van wel, maar wilde zij hem in zijn huwelijk met 
de weduwe ‘niet hinderlijck sijn’. Onder verwijzing naar Exodus 22:16260, beraadde de 
classis zich over de vraag in hoeverre Herckenius nu wel of niet aan de dienstmeid was 

                                                 
258 Acta van de classis Edam, 5.9.1622. 
259 Acta van de classis Edam,28.11.1622; kerkenraadsnotulen Purmerend, 7.11.1622 t/m 4.12.1622 (Verslag 
van de behandeling van de zaak door de classis, uitmondend in suspensie door de classis en ontslag door de 
kerkenraad). De la Cave zou zich via een schuldbekentenis uiteindelijk verzoenen met classis en kerkenraad, 
acta van de classis Edam, 24.3.1623, 15.5.1623, 3.7.1623, 16.10.1623, 5.2.1624. Daarna was hij weer 
beroepbaar. Acte van schuldbelijdenis ook te vinden bij Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, bijlage 
XLIV, p. 430. Het proces van schuldbekennen en verzoenen is ook te volgen via de kerkenraadsnotulen 
Purmerend, ?.?.1623, 18.5.1623, 11.6.1623, 9.7.1623, 29.7.1623, 26.11.1623, 7.2.1624. De kerkenraad liet 
de zaak over aan de classis en verliet zich geheel op haar oordeel. In de vroedschapsnotulen worden maar 
weinig woorden aan de hele affaire vuil gemaakt. Alleen  Op 12 november 1622 komt de zaak in de acta ter 
sprake. Te lezen valt, dat men het oordeel van de classis unaniem volgde, nu ds. De la Cave zich schuldig 
gemaakt had aan zaken die door ‘een vroom godtsalich persoon’ en al helemaal door en predikant ‘als een 
pest gemijt’ behoorden te worden. Vroedschapsnotulen Purmerend, 12.11.1622. 
260 Exodus 22:16: Wanneer iemand een maagd verleidt, die niet ondertrouwd is en gemeenschap met haar 
heeft, dan zal hij haar tegen de volle bruidsprijs tot vrouw nemen. (NBG-vertaling). 
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verbonden. Men besloot tot verder onderzoek en gelastte ds. Herckenius om zijn 
huwelijkse proclamaties met de weduwe voorlopig op te schorten tot de zaak duidelijk 
zou zijn en hij door het gerecht van de dienstmeid vrijgesproken werd.261  
Al op de volgende classisvergadering gaf de vergadering gehoor aan het dringende 
verzoek vanuit Zunderdorp/ Schellingwoude om van deze predikant ontslagen te mogen 
wezen. Tevens werd hem voor de duur van een jaar de toegang tot preekstoel en 
Avondmaal ontzegd. Zijn verzoek om nog een afscheidspreek te mogen houden, werd 
evenmin gehonoreerd. Het kwam niet meer goed tussen ds. Herckenius en zijn 
gemeente. Ondanks uitgebreide openlijke schuldbekentenissen, rechtelijke uitspraken, 
een goedgekeurd huwelijk en classicale voorspraak werd hij twee jaar later nog steeds 
door zijn kerkenraad van de Avondmaalstafel geweerd en was men niet bereid hem een 
positieve attestatie te verlenen.262 Uiteindelijk vertrok hij naar een gemeente in Oost-
Friesland om, zoals gezegd, vandaar in 1628 beroepen te worden als predikant van 
Zuiderwoude.263 
 
Heel wat beter liep het af met ds. Petrus Hugius en Johannes Boucardus, beide van 
Warder. Hugius kwam in 1628, twee jaar na zijn aantreden als eerste predikant van 
Warder, in moeilijkheden door beschuldigingen van zijn dienstmeid, Brecht Pietersdr. 
Volgens de meid had hij haar trouw beloofd en vervolgens met één hand over de vloer 
gesleept, ‘d’ander op haer mundt houdende ende haer vercracht hadde’. Het verhaal 
werd door Hugius ten stelligste ontkend. Hij had alleen wat ‘crackeel’ met haar gehad, 
juist over die beschuldigingen. Beide waren al door de kerkenraad aan de tand gevoeld, 
waarbij zij zich minder standvastig betoonde dan hij en dus minder geloofd werd. Zo 
verklaarde zij later dat Hugius een hand op haar mond gelegd had op de avond ervoor, 
‘toen hij haer de oneere voorleijde en sy daervan scheen eenich gecrijt te willen 
maecken’. Wel ondergroef Hugius zijn eigen verdediging enigszins doordat hij haar via 
enkele vrienden zwijggeld had geboden. Volgens die vrienden was dat buiten 
medeweten van Hugius om geschied om ‘een quaden hondt een brock inde mondt te 
werpen’ en zo verdere lastering en ergernis te voorkomen.  
De kwestie werd door de kerkenraad ter beoordeling aan de classis voorgelegd, waarop 
alle partijen nogmaals werden verhoord en ook de classis tot de conclusie kwam dat de 
beschuldigingen van Brecht ongefundeerd waren, omdat ze tegenstrijdigheden vertelde 
over de gang van zaken. Hugius werd vrijgesproken en de gemeenteleden vermaand 
geen gehoor te hechten aan de beschuldigingen en zich niet te onttrekken aan de dienst 
van het Woord, noch aan het Avondmaal.264 
Brecht Pietersdr hoorde het allemaal zwijgend aan. Ze had gehoopt op een huwelijk met 
haar predikant en werkgever en voelde zich nu ongetwijfeld opnieuw vernederd en 
misbruikt. Toch kreeg ze in de verhoren alle ruimte om haar kant van de zaak te 
belichten. Ze verloor het pleit door de tegenstrijdigheden in haar getuigenis, niet omdat 
kerkenraad en classis bij voorbaat de kant van de predikant kozen. Daarvoor kende 
iedereen de verleidingen van een jonge, ongehuwde predikant, samen in één huis 
wonend met een dienstmeid, waarschijnlijk al te goed. Dat ook binnen de gemeente niet 

                                                 
261 Acta van de classis Edam, 23.5.1622, 17.6.1622. Vanuit Zunderdorp/ Schellingwoude zijn geen 
kerkenraadsacta overgeleverd, zodat deze kwestie alleen vanuit de classicale acta belicht kan worden. Dit 
zelfde geldt voor de tuchtzaken rond predikanten van andere plattelandsgemeenten binnen de classis 
Edam.  
262 Acta van de classis Edam, 27.2.1623, 24.4.1623, 25.5.1623, 12.6.1623, 31.7.1623, 16.10.1623, 
6.11.1623, 5.2.1624. 
263 Acta van de classis Edam, 3.7.1628, 7.8.1628, 9.9.1628. 
264 Acta van de classis Edam, 6.11.1628. De hele zaak werd binnen één classisvergadering afgerond. 
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iedereen voetstoots aannam dat Hugius onschuldig was, bleek een klein half jaar later 
als een nieuw gekozen ouderling en diaken zich aanvankelijk niet willen laten 
bevestigen. Pas na diverse vermaningen door classisafgevaardigden namen zij hun ambt 
op zich.265 
Zes jaar later was het opnieuw raak in Warder, nu met de opvolger van Hugius, ds. 
Johannes Boucardus. Ditmaal was het echter de classis die de zaak aanpakte, hoewel 
kerkenraad, gemeente en magistraat hun net benoemde predikant zijn misstap al hadden 
vergeven en de classis dringend verzochten dat ook te doen. Boucardus had ter plaatse 
een groot schandaal veroorzaakt door ‘ontijtlicke bijslapen’ met zekere jonge dochter 
die inmiddels zijn echtgenote was: zij was een ruime week na de trouwdag bevallen van 
hun eerste kind. Boucardus had met grote droefheid zijn schuld bekend en deed dit 
opnieuw ten overstaan van de classis. Hij had haar ook wel eerder willen trouwen, als 
hij eerder van haar zwangerschap geweten had. Hij excuseerde zich daarbij niet voor de 
voorhuwelijkse seks, maar alleen voor het feit dat er zo veel tijd verlopen was tussen de 
conceptie en de trouwdag. 
Voor de kerkenraad was deze schuldbekentenis afdoende, voor de classis niet. Bij 
meerderheid van stemmen werd Boucardus voor een half jaar gesuspendeerd uit de 
dienst en van het Avondmaal en het was aan de classis om te beslissen op welke wijze 
de wederopneming na dat half jaar kon plaatsvinden.266 Nauwelijks twee maanden later 
liet de kerkenraad in de classis vragen of de suspensie beëindigd kon worden, omdat de 
gemeente hier zo dringend om verzocht. De classis hield echter voet bij stuk, zodat pas 
op 15 augustus 1634, vijf maanden na de veroordeling ds. Boucardus in zijn ambt werd 
hersteld, opnieuw na aandrang vanuit Warder.267 Het optreden van deze kerkenraad laat 
zien dat ook in 1634 seksuele onthouding tot aan de huwelijksdag beslist nog geen 
algemeen gedeelde norm was, alle classicale inspanningen ten spijt. 
 
Andere vergrijpen leverden minder vragen op. Lambertus Valckenaer was in 1584 na 
‘groffelijk’ overspel, niet meer te handhaven als predikant van Edam. Jacob Hesselsz 
kon in 1601 vertrekken nadat hij zijn vrouw het huis had uitgejaagd en in herbergen was 
gesignaleerd. En ook over zijn opvolger in Beets/ Oudendijk, de veeleisende ijdeltuit 
Nicolaas Bodecherus, waren classis, kerkenraad en gemeente het snel eens. We kwamen 
hen al tegen in het vorige hoofdstuk. Meer tijd en energie was men kwijt met Cornelis 
Lettingius. Classis en kerkenraad zaten weliswaar op één lijn in hun veroordeling van 
zijn gedrag, maar de classis had meer compassie met de man en gaf hem na iedere 
schuldbekentenis de gelegenheid om te tonen dat hij zijn leven inderdaad wilde beteren. 
Deze compassie past in de in paragraaf 4.2 gesignaleerde verschuiving van het 
zwaartepunt van de tuchtoefening van de gemeente naar het individu. Deze 
verschuiving is aanwijsbaar op classisniveau en in de steden Edam en Purmerend, aan 
het eind van de hier onderzochte periode. Op dorpsniveau was men in ieder geval in 
Oosthuizen blijkbaar nog niet zo ver: voor de lokale gemeenteleden en de kerkenraad 
was de maat al eerder vol.  
De klachten begonnen in 1639. De kerkenraadsleden riepen toen voor de eerste keer 
classicale assistentie in, nadat ds. Lettingius zich wederom, ondanks vele vermaningen 
in openbare dronkenschap had verlopen. Lettingius bekende schuld, bad om vergeving 
en kwam er ditmaal af met een openbare schuldbekentenis, voor te lezen vanaf de 

                                                 
265 Acta van de classis Edam, 23.4.1629, 19.5.1629, 11.6.1629. 
266 Acta van de classis Edam, 6.3.1634. 
267 Acta van de classis Edam, 1.5.1634, 7.8.1634. 
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kansel.268 Zeven maanden later was het opnieuw mis tussen Lettingius en zijn 
kerkenraad. De classis wist de strijdende partijen wederom onderling te verzoenen en 
ook deze verzoening werd van de kansel afgekondigd.269 Toch was het tij niet meer te 
keren, waarna de bom in 1643 pas echt barstte. Met 14 man sterk vroegen de oude en 
nieuwe kerkenraad belet op de classis om de erbarmelijke staat van hun gemeente aan te 
tonen als gevolg van de vele wandaden van ds. Lettingius. In een verwijzing naar de 
afspraken van 1639: afzetting bij nieuwe wandaden, wilde men nu niet langer geduld 
met hem hebben,  uit vrees voor Gods toorn over de gehele gemeente en voor het totale 
verval van de kerkgemeenschap ter plaatse.  
Omdat de klachten te schandelijk waren om te verwoorden, werden zij schriftelijk aan 
de vergadering overlegd. Deze brief bevatte vele voorbeelden van herhaalde 
dronkenschappen en disfunctioneren. Zo had Lettingius het zelfs gepresteerd om zo 
dronken en onbekwaam aan een ziekbed te verschijnen, dat de zieke ‘die doot kranck 
was, ’t gebedt bij Letting nae eenige voorgaende woorden gepresenteert, affgeslagen 
hadde’. Bovendien was hij ook dronken geweest bij een bezoek aan de ambachtsheer 
van Oosthuizen en was bij die gelegenheid fel uitgevaren tegen de daar ook aanwezige 
burgemeester, tevens ouderling met de woorden: ‘daer sit een vande goddelose boeven 
die valsche getuijgenis tegens mij gesproken heeft’.  
Ds. Lettingius maakte zijn zaak er niet beter op, door de beschuldigingen waar mogelijk 
te ontkennen of in ieder geval af te zwakken: als hij al gedronken had, dan niet zoveel 
dat hij onbekwaam geweest zou zijn, hooguit vrolijk. De belediging aan het adres van 
de burgemeester-ouderling werd door hem wel berouwvol toegegeven, met daarbij een 
verzoek om verzoening. De classis heeft daarop alle klachten en weerleggingen van 
Lettingius onderzocht en de meeste ervan gegrond verklaard, waarna de inmiddels 
onvermijdelijke conclusie viel en Lettingius niet alleen geschorst werd uit zijn ambt, 
maar bovendien voor zes maanden de toegang tot het Avondmaal werd ontzegd.270 
Enkele maanden later bleek verzoening tussen predikant en zijn kerk niet mogelijk en 
besloot de classis niet op de door Letingius gevraagde bemiddeling aan te sturen, maar 
op ontslag per direct, met behoud van één jaar traktement.271  
Weer enkele maanden later, in februari 1644 verzocht de kerkenraad om classicale 
assistentie bij de hernieuwde toelating van Lettingius tot het de tafel. De huisbezoeken 
voorafgaande aan de Avondmaalsviering werden door een classisdelegatie afgelegd, 
teneinde de verontruste gemoederen zoveel mogelijk te kalmeren. Al deze inspanning 
kon niet voorkomen dat de kerkenraad zich genoodzaakt zag het Avondmaal toch op te 
schorten: teveel gemeenteleden bleken niet gezind om zich met Lettingius rond de tafel 
van de Heer te verzoenen. Pas in augustus vond, wederom met classisassistentie, de 
eerste Avondmaalsviering sinds het ontslag van Lettingius plaats. Niet duidelijk is of de 
ex-predikant daar bij mocht zijn of dat men koos voor de weg van de minste weerstand 
en hem nog even afgehouden heeft. Zijn ‘zeer subitelijk’ overlijden op 25 april 1645 zal 
voor alle partijen een opluchting geweest zijn.272 
 
 

                                                 
268 Acta van de classis Edam, 5.9.1639. 
269 Acta van de classis Edam, 16.4.1640. 
270 Acta van de classis Edam, 1.4.1643, 4.5.1643, 26.5.1643. 
271 Acta van de classis Edam, 30.11.1643.Op 2 maart 1644 stonden de burgemeesters van Edam hem toe 
een bijschool te houden binnen deze stad. Burgemeestersboeken Edam, 2.3.1644. 
272 Acta van de classis Edam, 29.2.1644, 4.4.1644, 2.5.1644, 13.6.1644, 27.6.1644, 11.7.1644, 29.5.1645 
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Ambtsverzuim en geschillen 
Gemeenten hadden niet alleen te maken met predikanten die met de tucht in aanraking 
kwamen door hun leerstellige opvattingen of hun levenswandel, maar ook met 
predikanten die hun ambt weinig vruchtbaar uitoefenden of die in conflict kwamen met 
hun kerkenraad en daarom niet optimaal functioneerden. Gemeenten konden daardoor  
voor korte of langere tijd in verval raken en was het aan de classis om daarop te 
reageren. Soms ter bescherming van de belangen van de gemeente, soms van die van de 
predikant.  
Zes predikanten waren zo ontevreden over de inzet en respons van hun gemeenteleden 
dat ze liever vandaag dan morgen naar elders wensten verkassen. Barend Gartsz van 
Zuiderwoude wilde in 1608 maar al te graag het beroep dat vanuit de classis Dordrecht 
op hem was uitgebracht aannemen. Zijn vrouw kon niet wennen in Waterland, zijn huis 
deugde niet, zijn contract was verlopen en niet verlengd, hij kon het gros van zijn 
gemeenteleden alleen per boot bezoeken, er was ter plaatse geen bekwaam kerkbestuur 
omdat er geen diaconie was en hij wist maar ‘weinig stichtinge’ te doen. De kerkenraad 
dacht daar anders over en wilde hem niet laten gaan. Op zijn belofte de klachten op te 
lossen, wees de classis het beroep af en liet Gartsz bij Zuiderwoude.273 De wakker 
geschrokken ouderlingen zijn er blijkbaar inderdaad in geslaagd om alle problemen op 
te lossen, want Gartsz zou de gemeente dienen tot aan zijn dood in 1628.274 Ook Victor 
van Trier, Daniel Meusevoet en Gerardus Paludanus voerden de lauwheid van hun 
gemeenten aan om een beroep van elders te accepteren. Van Trier mocht zijn gemeenten 
Etersheim/ Schardam niet verruilen voor Middelie/ Kwadijk, de beide anderen kregen 
wel toestemming om te vertrekken uit respectievelijk Marken en Middelie/ Kwadijk. 
Ook al omdat zij door een grotere gemeente werden beroepen.275    
Weinig moeite had de classis ook met het vertrek van Johannes Arnoldus Falckogius 
van opnieuw Middelie/ Kwadijk in 1606. Falckogius en zijn gemeenteleden waren na 
drie jaar al zo op elkaar uitgekeken, dat hij nog maar weinigen wist te stichten en het 
aantal kerkgangers snel afnam. De kerkenraadsleden vreesden zelfs de totale leegloop 
en stemden daarom direct in met zijn vertrek. Dit leverde hun nog wel een 
classisvermaning op, maar daarna stemde ook de classis in met het beroep van elders op 
deze predikant.276  
Adam Hartwegh van Zunderdorp kreeg in 1627 minder snel toestemming om te 
vertrekken, hoewel ook hij naar eigen zeggen geen ’stichtinge’ meer kon doen en een 
breed gedragen afkerigheid voelde jegens zijn persoon. Men was zelfs al bezig een 
opvolger te zoeken. Dat laatste kwam aan het licht toen vanuit diverse buurdorpen een 
beroep op Hartwegh werd uitgebracht. Vertrek naar een naastgelegen gemeente viel 
echter verkeerd bij de Zunderdorpse kerkenraad, zodat men nu wel bereid was zich met 
hem te verzoenen om hem aldus te kunnen behouden. Hartwegh reageerde wat verbaasd 
op deze plotselinge bekering, maar de classis liet hem bij Zunderdorp. Dat de 
verhoudingen niet echt hersteld waren bleek ruim een half jaar later, toen Hartwegh 

                                                 
273 Acta van de classis Edam, 7.7.1608, 28.7.1608. Een jaar tevoren klaagde Gartsz over de betaling van 
zijn traktement. De kerk had zelf geen middelen en de magistraat gaf geen gehoor. De classis raadde aan 
om de magistraat via de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier op zijn plichten te wijzen. De 
klachten over de pastorie en het niet verlengde contract zullen samengehangen hebben met deze 
financiële problemen. Het dreigende vertrek van Gartsz zal ook de magistraat over de streep getrokken 
hebben. 
274 Acta van de classis Edam, 1.5.1628. 
275Acta van de classis Edam 7.7.1608 (over Victor van Trier), 23.4.1618 (over Daniël Meusevoet), 
17.3.1626 (over Gerardus Paludanus).  
276 Acta van de classis Edam, 22.5.1606. 
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opnieuw een beroep ontving en accepteerde, nu vanuit Stad aan ’t Haringvliet. De 
classis zal van een verder verblijf van ds. Hartwegh in Zunderdorp niet veel verwacht 
hebben, want men stemde in met zijn vertrek, hoewel de kerkenraad liet weten 
Hartwegh graag te willen behouden.277  
 
Naast predikanten die ontevreden over hun gemeente waren, waren er uiteraard ook 
gemeenten die ontevreden waren over de ambtsuitoefening van hun voorganger. Dit kon 
voortvloeien uit een groter conflict over ‘s mans opvattingen of gedrag, zoals we zagen 
bij Tyaeus, Lettingius en andere al besproken probleempredikanten, maar kon ook 
andere oorzaken hebben. De combinatie Landsmeer/ Buiksloot en haar predikant 
Houtman wendden zich in 1604 tot de classis. De kerkenraad was beslist niet te spreken 
over de ambtsopvatting van zijn predikant: hij hield zich meer bezig met lesgeven, 
‘koehouden’ en handelen dan met zijn eigenlijke taken, terwijl hij bij de huisbezoeken 
die hij bracht niet sprak over God, maar alleen over aardse zaken.  
Houtman klaagde op zijn beurt over de bejegening die hem te beurt viel en wilde 
daarom zelf ook wel graag vertrekken.278 Het kwam niet meer goed, ondanks 
classisbemiddeling en verzoening, zodat ds. Houtman in 1606 aangaf zo spoedig 
mogelijk weg te willen, met of zonder beroep vanuit een andere gemeente. De classis 
voelde er aanvankelijk niet voor om hem zonder beroep te laten vertrekken, maar 
stemde daar ten slotte toch mee in, mits Houtman actief op zoek zou gaan naar een 
andere gemeente en zich in de tussenliggende periode aan het opzicht van de classis 
bleef onderwerpen.279 De nood moet erg hoog geweest zijn, dat men in dit ene 
uitzonderlijke geval instemde met vertrek zonder dat de predikant elders was beroepen. 
 
Ook ziekte of een ongeluk konden er toe leiden dat een predikant niet meer naar 
behoren functioneerde, waarna de klachten hierover de lokale verhoudingen ernstig 
konden verstoren. Dit ervoer ds. Joris Strijdt van Ransdorp/ Holysloot in 1616-1618 en 
ds. Winsemius van Etersheim/ Schardam in 1619-1620. Strijdt was in 1616 te ziek om 
zijn beide gemeenten goed te kunnen dienen. Dit probleem werd door de classis, in 
overleg met beide dorpen aanvankelijk opgelost, maar leidde toch tot twisten tussen 
Ransdorp en Holysloot over de verdeling van het beperktere aantal diensten. Strijdt zou 
het liefst alleen het kleinere Holysloot bedienen of geheel uit de dienst ontslagen 
worden. Met het oog op de onderlinge verhoudingen zette de classis in op deze laatste 
optie en verzocht bij de Staten van Holland om een oudedagsvoorziening voor Strijdt.280  
Deze regeling werd in mei 1619 inderdaad voor hem verkregen, maar echt van zijn 
pensioen heeft Strijdt niet genoten. Uit de kerkenraadsacta van Monnickendam weten 
we dat hij al in augustus van dat zelfde jaar, door de kerkenraad van zijn nieuwe 
woonplaats Monnickendam verzocht werd, om zich als 'noodhulper, provisiorelijc' te 
laten gebruiken om Bartholdi te assisteren. Strijdt honoreerde dit verzoek ‘seggende 
wanneer ende waerin hij de kercke van Monnickendam soude connen dienst doen, dat 

                                                 
277 Acta van de classis Edam, 1.11.1627, 19.5.1629. 
278 Acta van de classis Edam, 23.11.1604, 9.5.1605, 27.6.1605. 
279 Acta van de classis Edam, juni/ juli 1606, 31.7.1606, 21.8.1606, 25.9.1606, 12.10.1606, 30.5.1611. 
Overigens had vooral Landsmeer grote moeite met Houtman. Buiksloot stelde zich passief op, met als 
argument dat men daar niet zonder Landsmeer kon. Pas in 1611 vond Houtman een nieuwe gemeente en 
vroeg in dat verband om een betere attestatie van classiswege: een waarin stond dat alleen Landsmeer van 
hem afwilde en niet beide gemeenten.  
280 Acta van de classis Edam, 11.4.1616, 30.5.1616, 13.6.1616 18.7.1616, 26.9.1616, 3.4.1617, 22.5.1617, 
20.8.1618, 17.9.1618, 8.4.1619, 20.7.1619; zie ook paragraaf 3.1 hierover. 
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hij daertoe bereijt was’.281 Daarna zien we hem vanaf 1621 tot aan zijn dood in 1626 bij 
‘provisie ende extraordinaris’ Durgerdam bedienen, vanaf 1623 in combinatie met 
Schellingwoude. 282 
De wijze waarop Etersheim/ Schardam van zijn gehandicapt geraakte predikant 
Winsemius af wilde, verdient evenmin een schoonheidsprijs. Na acht en een half jaar 
trouwe dienst werd de classis gealarmeerd door geruchten over problemen in zijn 
gemeenten, waarop direct een classisdelegatie naar deze combinatie vertrok om die in 
kaart te brengen. Ds. Winsemius protesteerde tegen deze gang van zaken en eiste 
duidelijkheid over de ingebrachte klachten. De classis wenste die echter pas te geven, na 
de kwestie lokaal te hebben onderzocht. 
De affaire kwam er op neer dat de kerkenraad graag van hem afwilde en hem daartoe 
een zeer fraaie attestatie wilde bezorgen. De lokale weerstanden werden daarbij 
verzwegen. Deze weerstanden betroffen niet zijn onderricht, maar het feit dat 
Winsemius door lichamelijke problemen niet meer optimaal functioneerde. Reden voor 
Winsemius om ook zelf om ontslag te vragen: hij had al langer doorgewerkt dan goed 
voor hem was en zou zich ‘geheel bederven (..) ende dienvolgens genoetsaecket 
(wezen) sijnen dienst te staken, al soude hij met de sijnen moeten droch broot eten ende 
galwater drincken’. Hij zou uiteindelijk ziekentrooster in Amsterdam worden, na door 
classisbemiddeling met zijn gemeenten te zijn verzoend.283 
 
De meeste andere hooglopende geschillen tussen predikanten en hun gemeenten 
vloeiden voort uit financiële problemen, al dan niet gekoppeld aan een aflopend contract 
en soms uit naweeën van een scheiding tussen twee gemeenten. Zo kreeg ds. Adriani 
van Zunderdorp/ Schellingwoude in 1610 een soort premie als hij voor mei zou zijn 
vertrokken. Een jaar daarvoor waren er al geschillen ontstaan tussen Schellingwoude en 
Zunderdorp over het onderhoud van hun gezamenlijke predikant. Helaas voor Adriani 
kreeg hij pas in september een beroep van elders en kon hij, ondanks classisbemiddeling 
naar zijn toeslag fluiten.284 Overigens had Adriani al in 1608, met medeweten van zijn 
kerkenraad, om classicale aanbeveling gevraagd om naar een andere plaats te kunnen 
vertrekken. Vooral in Zunderdorp waren de verhoudingen al langer verstoord, in het 
verlengde van de twisten in Broek in Waterland.285 Deze voorgeschiedenis zal er debet 
aan geweest zijn dat men zich in 1610 zo weinig inschikkelijk betoonde. 
In paragraaf 3.1 is beschreven hoe de verhouding tussen ds. Isaac Gerritsz en zijn 
gemeenten Etersheim/ Schardam door financiële spanningen werd verstoord. 
Gemeenteleden bleven weg uit de dienst en van de tafel omdat Gerritsz in 1604 niet 
wenste af te zien van de 50 gulden extra traktement die hem krachtens de bepalingen 
van de Staten van Holland toekwamen. De classis vond dit geen reden om hem de 
dienst op te zeggen, maar stemde desondanks wel in met het beroep dat op hem werd 

                                                 
281 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 18.8.1619, 25.8.1619. 
282 Acta van de classis Edam, 29.11.1621, 29.9.1622, 24.4.1623, 16.2.1626. De Durgerdammers kerkten 
tot 1621 te Ransdorp. Schellingwoude was tot 1623 met Zunderdorp gecombineerd. 
283 Acta van de classis Edam, 12.8.1619, 19.8.1619, 16.9.1619, 27.4.1620, 30.3.1620, 27.4.1620, 
30.4.1620, 15.6.1620, 29.6.1620, 27.7.1620, 28.7.1620. Over zijn verdere loopbaan als ziekentrooster in 
Amsterdam, zie: J. de Niet, Ziekentroosters op de pastorale markt, 1550-1880, Rotterdam, 2006, pp. 50-
52, 140. 
284 Acta van de classis Edam, 15.9.1608,  28.9.1609, 27.9.1610. 
285 Acta van de classis Edam, 8.8.1605, 28.1.1608, 15.9.1608; de acta zijn vrij summier over de 
problemen tussen Adriani en zijn gemeenten. 
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uitgebracht vanuit Hoogwoud.286 De verhoudingen waren te verziekt om van een langer 
dienstverband nog veel heil te verwachten.  
Deze voorbeelden kunnen met soortgelijke uit andere plattelandsgemeenten worden 
aangevuld. Anderzijds waren er ook predikanten die wat al te zeer op hun strepen 
gingen staan. Illustratief hiervoor is de opstelling van ds. Brassicamus van Ransdorp. 
Hij zorgde in 1649 voor stevige conflicten door niet akkoord te gaan met de tijdens zijn 
afwezigheid nieuw gekozen kerkenraad. Deze zaak kon pas via bemiddeling door een 
synodedelegatie worden opgelost.287 
De classis probeerde ook bij onredelijke eisen van de ene of de andere partij steeds te 
zoeken naar oplossingen. Vaak lag die oplossing in het vertrek van de predikant in 
kwestie, maar dit kan een vertekening van de werkelijkheid zijn, omdat veel conflicten 
pas echt op de classicale agenda terechtkwamen als er al sprake was van een beroep 
vanuit een andere gemeente of als de verhoudingen inmiddels zo ver verslechterd waren 
dat men er op lokaal niveau niet meer uitkwam. De classis kon dan alleen nog streven 
naar onderlinge verzoening, zodat de vertrekkende predikant in ieder geval een goede 
attestatie mee kreeg. 
 
 
Afronding 
Al met al viel het aantal predikanten dat na problemen het veld moest ruimen erg mee. 
Alleen Aemilius is om zijn leerstellige opvattingen, gecombineerd met zijn stijl van 
opereren afgezet. Twee anderen waren niet te handhaven door hun onconventionele of 
zwakke wijze van preken. Nog eens vijf predikanten werden afgezet in verband met 
overspel, het schaken van een vrouw, voorhuwelijkse seks in combinatie met huwelijkse 
beloften aan een andere vrouw, huwelijksproblemen en alcoholisme. In twee gevallen 
kon de predikant door ziekte of een handicap niet langer zijn gecombineerde gemeenten 
blijven dienen en in één geval wilde de predikant zo graag vertrekken dat hij zijn ambt 
voor enkele jaren neerlegde. Daarnaast zijn in de jaren 1580-1590 in ieder geval nog 
drie predikanten ontslagen.288 Kwesties waar de bronnen helaas geen nadere informatie 
over geven. In 19 andere gevallen289 bracht een beroep van elders of een verzoening 
door classisbemiddeling uitkomst. 
De grote leerproblemen speelden zich af rond 1600, de geschillen op het gebied van de 
ambtsopvatting of veroorzaakt door financiële problemen concentreerden zich in de 
jaren tot ca. 1620, om zich daarna nog slechts incidenteel voor te doen. Die tuchtzaken 
rond de levenswandel zijn verspreid over de gehele hier onderzochte periode. Er waren 
aldus 33 predikanten die grotere of iets minder grote problemen in hun gemeenten 
veroorzaakten, op een totaal van 144 predikanten290 verspreid over 78 jaar. 

                                                 
286 Acta van de classis Edam, 29.3.1604, 10.5.1604, 8.6.1604. 
287 Acta van de classis Edam, 1.2.1649, 8.2.1649, 3.7.1649, 2.8.1649, 23.8.1649, 18.10.1649, 30.5.1650 ; 
acta van de Noord-Hollandse synode, 9.8.1649. 
288 Dit betreft Cornelis Cornelisz, predikant van Ransdorp/ Holysloot in 1587, afgezet in 1588, Gerard 
Pietersz Schepens, eveneens predikant van Ransdorp/ Holysloot van 1588 tot zijn afzetting in 1590 (Van 
Lieburg, Repertorium, dl 1). Aegidius Adriani, predikant van Beets/ Oudendijk van 1580 tot 1581, heeft 
of zelf zijn ambt neergelegd (informatie Van Lieburg) of is ontslagen (informatie Veeris, Lyste van de 
Naemen der leeraeren, p. 1). 
289 Deze kwesties zijn deels in het voorliggende hoofdstuk besproken, deels in de hoofdstukken 3 en 4. 
290 Dit aantal van 144 is inclusief enkele dubbeltellingen: predikanten die verschillende gemeenten binnen 
de regio gediend hebben, zijn zowel bij de ene, als bij de andere gemeente geteld. Dit zijn in 
chronologische volgorde: Bernardus Bernardi (Purmerend en Beets/Oudendijk), Christiaen 
Machocupaeus (Marken en Middelie/ Kwadijk), Robertus Puppius (Middelie/ Kwadijk en Edam), Joris 
Strijdt (Ransdorp/ Holysloot en Schellingwoude/Durgerdam) en Tobias Herckenius (Zunderdorp/ 
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Natuurlijk ontrekt het doen en laten van een deel van deze predikanten zich aan ons 
gezichtsveld, omdat zij in de jaren 1572-1592 binnen de classis Edam actief waren. 
Laten we deze groep buiten beschouwing dan komen we op 28291 probleempredikanten 
op een totaal van 110. Ruim 75% van de predikanten heeft dus nooit een dusdanige 
aanvaring met zijn gemeente gehad, dat de classis of soms zelfs de synode eraan te pas 
moest komen. Dit komt overeen met de constateringen van Van Deursen dat het 
normaal was dat een dominee werd gewaardeerd door zijn gemeente, maar ook dat 
tussen predikant en gemeente een harmonieuze verhouding diende te bestaan. Was die 
er niet meer, dan wachtte men niet geduldig op een beroep, dat predikant en gemeente 
van elkaar verloste.292 
Door de zorgvuldigheid waarmee de classis te werk ging enerzijds en de koppigheid van 
nogal wat kerkenraadsleden en predikanten anderzijds, was men door de jaren heen heel 
wat tijd kwijt met de analyse en oplossing van al die kwesties, zeker als 
overheidsinstanties en synodale afgevaardigden zich er mee bemoeiden. Vooral 
wanneer grote problemen rond een predikant samen gingen met een lokale en soms 
bovenlokale machtsstrijd kon dit een gemeente langdurig schade berokkenen. In die 
gevallen bleken de classicale interventies op korte termijn vruchteloos. Door 
vasthoudendheid en geduld was men op lange termijn echter wel in staat het puin op te 
ruimen en de eenheid te herstellen. Van belang daarbij was de inzet van de nieuwe 
predikant in die gemeente. De groei en bloei van de lokale gemeente hing namelijk 
nauw samen met de aanwezigheid van een goed functionerende, niet polariserende en 
aansprekende predikant. Alle reden dus voor de classis om hier veel tijd en zorg aan te 
besteden. De Edamse classis heeft dit inderdaad gedaan, veelal geholpen en soms 
tegengewerkt door andere kerkelijke en overheidsorganen. 
 
In hoeverre de probleempredikanten het kerkelijke leven in en imago van hun gemeente 
toch blijvende schade hebben berokkend, valt helaas niet te meten. Het succes van 
andere stromingen ter plaatse kan immers met tal van andere factoren samen hangen en 
dat zelfde geldt voor het tempo waarin de gereformeerde gemeente in omvang toenam. 
Wel zijn het vaak dezelfde gemeenten waar zich problemen voordeden: Purmerend, 
Ransdorp/ Holysloot, Zunderdorp, Beets/ Oudendijk, Etersheim/ Schardam en in iets 
mindere mate Middelie/ Kwadijk en Warder. In Purmerend kwamen vanaf de jaren ‘20 
de katholieken sterk op, maar was dat een gevolg van de vele problemen in 
gereformeerde kring in de eerste decennia van de 17e eeuw? Of zijn de zwakke 
predikanten en de katholieke opmars beide het resultaat van een vanaf het begin 
verdeelde gemeenschap en een machtstrijd tussen verschillende geledingen? Bovendien 
bleef de katholieke opmars niet tot Purmerend beperkt, zoals we nog zullen zien in 
hoofdstuk 7. 
In Ransdorp, Zunderdorp en mogelijk ook in Beets en Middelie zaten doopgezinde 
kernen. Deze doopsgezinden zaten er echter al vanaf de jaren ‘60 van de 16e eeuw. Het 
kan zijn dat zij profiteerden van de gereformeerde schermutselingen, het kan ook zijn 
dat men in deze gemeenten extra kritisch was op de eigen predikant, gecombineerd met 
een beperkt budget. Dit maakte de positie van de voorganger er immers niet 
eenvoudiger op. Een beperkt budget speelde ook Etersheim/ Schardam parten, terwijl 

                                                                                                                                               
Schellingwoude en Zuiderwoude/Uitdam). 
291 Naast de drie ontslagen predikanten uit de jaren 1580-1590, tellen dan ook ds. Valckenaer van Edam 
(1584) en ds. Bernardi van Purmerend (1576) niet meer mee op het totaal van 33 predikanten die in 
conflict kwamen met hun gemeente. 
292 Van Deursen, ‘De dominee’, pp. 149-152. 
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deze dorpen, net als Warder daarnaast te maken hadden met een eigenzinnige 
ambachtsheer; factoren die de keuzemogelijkheden in het beroepingswerk beperkten. 
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Hoofdstuk 6:  

Classis en synode: wisselende contacten 
 
 
In de voorgaande hoofdstukken is de wisselwerking tussen de classis Edam en de 
Noord-Hollandse synode reeds diverse malen ter sprake geweest. Zo vervulde de 
synode in de beginjaren vanaf 1572 tal van classicale taken bij de opbouw van de 
gereformeerde kerk in de Edamse regio en elders in Noord-Holland. Taken die de 
classes zich rond 1580 meer en meer eigen maakten, zodat de synode zich op 
bovenclassicale taken kon concentreren. Dat dit niet altijd meeviel, zagen we bij de 
grote botsingen tussen de classis Edam en de Noord-Hollandse synode in de jaren rond 
1600. De ongevraagde en ongewenste inmenging van de synode in affaires in Broek in 
Waterland en Purmerend zorgden voor een verlenging van die lokale problemen, maar 
leidden tevens tot een betere afbakening van de onderlinge verhouding tussen classis en 
synode. Maar: werkte dit ook door op de langere termijn? 
De classis Edam was in rangorde binnen Noord-Hollandse synode de minst 
aanzienlijke, zoals ook de steden Edam, Monnickendam en Purmerend binnen de Staten 
van Holland de laatste in de rij waren.1 Wat betekende dit voor de positie van deze 
classis binnen het grotere Noord-Hollandse kerkverband? Werd de stem van Edam 
gehoord binnen de synode? Op welke punten stond men eensgezind voor dezelfde zaak, 
waar liepen de standpunten uiteen en als dat gebeurde: had dat gevolgen voor de 
onderlinge relatie? Hoe onafhankelijk én hoe loyaal stelde de classis Edam zich op? 
Hoe was de participatiegraad vanuit de Edamse classis? Vragen die in dit zesde 
hoofdstuk aan de orde zullen komen om zo te kunnen beoordelen in hoeverre de classis 
Edam een eigen, zelfstandige koers heeft willen vragen bij de op- en uitbouw van de 
gereformeerde kerk in haar regio en in hoeverre men zich conformeerde aan en 
oriënteerde op het synodale verband. 
 
 
 

6.1. Personele inbreng vanuit de classis Edam  
 
De acta van de Noord-Hollandse synode openen met een vergadering die op 16 
augustus 1572 werd gehouden in Edam.2 In datzelfde jaar moet er nog een bijeenkomst 
geweest zijn en wel in Hoorn. Van deze vergadering zijn echter geen notities gemaakt 
‘omdat die tyt, doen jegenwoerdich zoo oproerich staende’.3 Reitsma en Van Veen gaan 
er in hun commentaar vanuit dat deze ongenotuleerde vergadering de eerste 
synodevergadering was, gehouden in het begin van de zomer van 1572. Dit lijkt met het 

                                                 
1 Zie daarover de Inleiding en de studie van Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. In 1610 
gaf de classis Edam aan zich bezwaard te voelen een oordeel te geven over een bepaalde kwestie, die nog 
niet aan alle andere classes was voorgelegd. Liever wachtte men af wat de andere classes, die ‘meerder 
sijn dan dese’, zouden beslissen. Acta van de classis Edam, 17.6.1610. 
2 Voor de jaren 1572-1620 is gebruik gemaakt van de in druk verschenen Acta van de Noord-Hollandse 
synode: Reitsma, Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, dl 1 en dl 2. Voor de jaren 
1621-1650 is gebruik gemaakt van de onuitgegeven acta van de Noord-Hollandse synode, zoals te vinden 
in het archief van de classis Edam, ondergebracht in het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem. 
3 Acta van de Noord-Hollandse synode, 31.3.1573 (art. 3). 
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verslag in de hand van de daaropvolgende vergadering, gehouden op 31 maart 1573 te 
Alkmaar, echter niet logisch.4 Ik houd het er daarom op dat deze ongenotuleerde 
vergadering tussen augustus 1572 en maart 1573 heeft plaatsgevonden. Als we er van 
uitgaan dat die tweede bijeenkomst in 1572 plaatsvond, dan krijgen we het volgende 
staatje van de vergaderfrequentie voor de jaren 1572 tot 1650: 
 
Jaar: Aantal 

vergaderingen: 
Jaar: Aantal vergaderingen: 

1572 2 1580 t/m 1597 1 per jaar 
1573 3 1598 2 
1574 2 1599 t/m 1608 1 per jaar 
1575 2 1609 t/m 1617 Geen 
1576 1 1618 2 
1577 2 1619 t/m 1631 1 per jaar 
1578 2 1632 2 
1579 2 1633 t/m 1649 1 per jaar 
 
Het gaat dus in het totaal om 80 vergaderingen5 met een maximum van drie per jaar in 
1573. Dus zelfs in de beginjaren, waarin veel opbouwwerk door de synode werd verzet, 
vergaderde men over het algemeen niet vaker dan twee maal per jaar. Deze 
vergaderingen duurden meestal drie dagen, maar ook wel korter en een enkele maal een 
dag langer. Gezien de lange reistijden, zeker in de wintermaanden was het blijkbaar niet 
op te brengen om deze frequentie te verhogen. Wel nam na 1593 de lengte der 
vergaderingen beduidend toe, tot 12 dagen in 1604.6  
Vanaf 1580 vergaderde men als regel maar ééns per jaar, zoals vastgelegd in de 
kerkorde van 1578.7 Uitzonderingen hierop kwamen sindsdien maar drie maal voor: in 
1598 en in 1632 werden extra vergaderingen belegd, respectievelijk in verband met 
hooglopende problemen in Enkhuizen en in Amsterdam. Deze vergaderingen werden 
niet bijgewoond door ouderlingen, maar alleen door twee predikanten van iedere classis. 
In 1618 ten slotte werd een synodedelegatie belast met de behandeling van de 

                                                 
4 Reitsma, Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, dl 1, pp IX-X; acta van de Noord-
Hollandse Synode, 31.3.1573. In artikel 3 wordt verwezen naar de ‘laeste vergaerderinge tot Horn 
gehouden’. De vergadering van 31 maart 1573 werd met gebed geopend door ‘den dienaer tot Hoorn, als 
praeses van dat laeste voergaende synodo aldaer gehouden’ (art. 1) . Deze vergadering van maart 1573 
volgde dus op een vergadering gehouden in Hoorn en niet op de vergadering gehouden op 16 augustus 
1572 te Edam. 
5 In 1582 vond in Haarlem een gecombineerde vergadering van de Noord- en Zuid-Hollandse synode 
plaats, vooral gewijd aan de problemen rond Caspar Coolhaes (zie daarover bijv. Hofman, Eenich 
Achterdencken, pp. 177-179). Deze Provinciale Synode is in dit overzicht niet meegeteld, omdat deze 
door zijn aard een wat andersoortige vergadering was, dan de gewone particuliere synodevergaderingen. 
De acta van deze vergadering zijn te vinden in Reitsma, Van Veen, Acta der provinciale en particuliere 
synoden, dl 1, pp. 89-117. 
6 In deze vergadering hield men zich lang en grondig bezig met de grote problemen te Alkmaar rond 
predikant Adolphus Venator. Of men echt de volle twaalf dagen heeft vergaderd is uit de acta niet op te 
maken. Duidelijk is wel dat deze acta openen op 14 juni 1604 en ondertekend werden op 26 juni 1604. 
Acta van de Noord-Hollandse synode, data als voren. Over deze en de latere problemen rond Venator, 
zie: Nauta, De Groot, Biografisch lexicon, dl 2, pp. 433-435; Hofman, Eenich Achterdencken, pp. 200-
204. Ik ga hier in paragraaf 6.3 nader op in. 
7 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, art. 33 (‘ofte 18’): ‘Alle jaren (ten ware den nood 
korter tyd eischte) zullen te samen komen vier ofte vyf, ofte meer genabuurde Classen’. In dezelfde 
bewoording opgenomen in de kerkorde, opgesteld door de nationale synode van Middelburg, 1581, art. 
34. Zie ook Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, p. 141. 
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problemen in de door de Bestandstwisten gescheurde classis Hoorn. Deze delegatie 
bestond uit vijf predikanten, één uit iedere classis, Hoorn uitgezonderd, en twee 
ouderlingen.  
 
Hoewel men in die beginjaren dus hooguit drie maal per jaar vergaderde, overigens heel 
wat vaker dan in Zuid-Holland8, werd pas vanaf 1594 met synodegedeputeerden 
gewerkt.9 Zij vormden vanaf dat moment een soort dagelijks bestuur voor de periode 
gelegen tussen twee synodevergaderingen. Namens de synode voerden zij opdrachten 
uit, al dan niet in overleg met de gedeputeerden van de Zuid-Hollandse synode. Hierbij 
moet gedacht worden aan het indienen van rekesten en remonstranties bij de 
verschillende overheden, het beheren van de synodale financiën en in ieder geval vanaf 
1620: het bijwonen van de classicale examens. Men koos steeds twee gedeputeerden 
voor twee jaar, waarbij ieder jaar één van beide aftrad. Ik kom nog terug op deze 
functionarissen en hun bevoegdheden door de jaren heen.  
Het was niet de taak van de gedeputeerden om de synodale vergaderingen voor te 
bereiden. Dat werd gedaan door de synodale classis, dat wil zeggen door de classis waar 
de eerstvolgende synodale vergadering gehouden werd. Deze classis vroeg de Staten 
van Holland om permissie voor het houden van de vergadering, stelde aan de andere 
classes de datum van die vergadering voor en vroeg om toezending van gravamina.10 
Via een gravamen kon een classis zaken met betrekking tot de leer, de kerkorde, de 
algemene kerkelijke belangen of de openbare orde indienen, die men op de 
synodevergadering wilde laten bespreken.11 Dit betrof bijvoorbeeld vragen over het 
gezag van de synode, over het onderhoud van predikantsweduwen, over de 
doopbediening of over het bestrijden van katholieke gebruiken als het knielen op de 
graven. De aldus verzamelde gravamina werden vervolgens aan alle classes 
rondgestuurd. Zo konden zij bepalen welke standpunten hun afgevaardigden moesten 
innemen ten aanzien van de aldus ingediende kwesties. 
 
Met ingang van 1583 werd een vaste volgorde aangehouden ten aanzien van de plaats 
waar men vergaderde, te weten: Alkmaar – Haarlem – Amsterdam – Hoorn – Enkhuizen 
– Edam. Hier werd alleen van afgeweken voor extra vergaderingen: in 1598 te Alkmaar, 
in 1618 te Hoorn en in 1632 te Amsterdam. Van de 20 vergaderingen die gehouden 
werden in de jaren tot 1583, vonden er vijf in Alkmaar, vijf in Hoorn en vijf in 
Enkhuizen plaats. Hoewel ook Edam al vanaf 1572 deel uitmaakte van de Noord-
Hollandse synode, vonden daar in deze jaren maar twee vergaderingen plaats, evenveel 
als in Amsterdam, dat sinds 1578 deel uitmaakte van de synode en slechts één maal 
vaker dan in Haarlem, dat pas vanaf 1580 tot de synode behoorde. Edam bleef, als 
classis van het eerste uur, op dit punt dus duidelijk achter bij de classes Alkmaar, Hoorn 
                                                 
8 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 141-142 en Reitsma,Van Veen, Acta der Provinciale en 
Particuliere Synoden, dl 2, laten zien dat in Zuid-Holland de particuliere synode tussen 1572 en 1586 
slechts vijf maal bijeen kwam: in 1575, 1579, 1581, 1583, 1586. Pas daarna kwam men jaarlijks samen. 
De vergadering van 1575 wordt bij Abels en Wouters niet genoemd, hoewel van deze vergadering wel 
een ‘zeer kort extract’ te vinden is in de uitgave van Reitsma en Van Veen, pp 157-170; zie ook p. XVI. 
9 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.6.1594. In deze acta is voor het eerst sprake van de verkiezing 
van twee synodegedeputeerden, zonder dat daarbij uitgewijd wordt over hun taken. In latere acta zien we 
hoe opdrachten worden toebedeeld aan de gedeputeerden en hoe zij verantwoording over de financiën 
afleggen. Zie bijvoorbeeld 17.6.1597 en 22.6.1598. 
10 Zie bijvoorbeeld de acta van de classis Edam, 30.3.1598: de classis Edam stelde voor de particuliere 
synode op 22 juni te houden en meldde dit aan de Staten van Holland en aan de andere Noord-Hollandse 
classes. 
11 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 142-143. 
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en Enkhuizen, die eveneens vanaf het begin deel uitmaakten van de Noord-Hollandse 
synode. 
 
 
Verdeling der functies 
Om te zien of Edam mogelijk ook in andere opzichten ten achter bleef, is gekeken naar 
de verdeling van de verschillende functies binnen de synodevergaderingen: wie 
vervulden de functie van voorzitter, assessor, scriba of synodegedeputeerde? 
Uit de synodale acta zijn voor bijna alle vergaderingen de namen van voorzitter en 
scriba of notarius bekend. Uitzonderingen hierop vormen de al genoemde 
ongenotuleerde vergadering uit 1572 en de synodevergaderingen van 4 februari 1577 te 
Alkmaar12 en van 18 maart van datzelfde jaar te Hoorn.13 Vanaf 1581 werd naast deze 
beide functies ook die van assessor ingesteld. De namen van de predikanten die deze 
functie vervulden vinden we in op vier na alle verslagen.14 Ik kom zo op een totaal van 
76 mij met naam bekende voorzitters, 59 assessoren en 77 scribae. Voorts is dus vanaf 
1594 de functie van synodegedeputeerde in het leven geroepen. Hoe waren deze 
functies verdeeld over de afgevaardigden van de verschillende classes binnen de 
synode? Allereerst die van voorzitter, assessor en scriba: 
 
Classis: Voorzitters Assessoren: Scribae: totaal 
Alkmaar 9 11,8% 8 13,6% 23 29,8% 40 18,9% 
Haarlem 16 21,1% 10 16,9% 14 18,2% 40 18,9% 
Amsterdam 18 23,7% 11 18,6% 7 9,1% 36 17% 
Hoorn 11 14,5% 14 23,7% 6 7,8% 31 14,6% 
Enkhuizen 14 18,4% 8 13,6% 22 28,6% 44 20,7% 
Edam 8 10,5% 8 13,6% 5 6,5% 21 9,9% 
Totaal 76 100% 59 100% 77 100% 212 100% 
 
Afgevaardigden vanuit de classis Edam werden dus maar 21 van de 212 maal verkozen 
om één van die functies te bekleden, zo’n 10% dus, terwijl de leden vanuit de andere 
classes dat tussen de 31 en 44 maal deden. Ook op dit punt bleef Edam dus achter ten 
opzichte van de andere classes. Dit blijkt nog sterker wanneer niet alleen gekeken wordt 
naar het aantal malen dat een van deze functies vanuit een classis werd vervuld, maar 
ook naar de personen door wie dat werd gedaan. Zo kwamen van die 21 Edamse beurten 
er tien op rekening van één persoon. Zeven anderen vervulden ieder één maal de functie 
van voorzitter, assessor of scriba en twee predikanten waren ieder goed voor twee van 
die opdrachten. Geen enkele andere predikant heeft binnen de synode tien maal de 
functie van voorzitter, assessor en/ of scriba vervuld. Bovendien geldt voor geen enkele 
andere classis dat zeven van de tien personen met een functie in een synodevergadering, 
dit slechts éénmaal deden. Zo is Edam dus goed voor de uitschieters naar boven en naar 
beneden. 
Splitsen  we de totale periode op in vier gedeelten, te weten 1572-1581 (nog geen 
functies vervuld door afgevaardigden uit Amsterdam of Haarlem), 1581-1593 (periode 

                                                 
12 Voorzitter noch scriba genoteerd. 
13 Alleen de naam van de scriba genoteerd bij de ondertekening. 
14 Alleen in de acta van 14 maart 1582, 3 mei 1583, 20 oktober 1598 en 4 december 1618 ontbreekt de 
naam van de assessor. De vergadering van 20 oktober 1598 was een buitengewone vergadering, die van 4 
december 1618 was een vergadering van synodegedeputeerden. 
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tot aan de instelling van de functie van synodegedeputeerde), 1594-1608 en 1618-1650, 
dan komt het volgende beeld naar voren. 
In de jaren 1572-1581 werd 33% van de beschikbare functies vervuld door 
afgevaardigden vanuit de classis Enkhuizen, 27% door Alkmaar, 23% door Hoorn en 
17% door Edam. In de tweede periode is een sterke opmars te zien vanuit Amsterdam 
en Haarlem (19% en 21%) wat ten koste ging van de inbreng vanuit Enkhuizen (13.5%) 
en vooral vanuit Edam (2,5%). De derde periode werd gedomineerd door 
afgevaardigden uit Haarlem en Amsterdam. Zij vervulden respectievelijk 30 en 25,5% 
van alle functies, nu dus inclusief de functie van synodegedeputeerde, opnieuw ten 
koste van Edam (2,5%) en in mindere mate van Hoorn (12%) en Alkmaar (10%). In de 
laatste periode hielden de verschillende classes elkaar beter in evenwicht: Amsterdam 
vervulde 20%, Haarlem 19%, Enkhuizen 22%, Hoorn 12%, Alkmaar en Edam ieder 
14% van alle beschikbare functies binnen de synodevergaderingen.  
Deze Edamse opmars vanaf 1618 was geheel te danken aan één man: de 
Monnickendammer predikant Samuel Bartholdi. In 1600 werd hij voor de eerste maal 
vanuit de classis Edam afgevaardigd naar de synode en sindsdien heeft hij tot aan zijn 
dood in 1640 nog 24 synodevergaderingen bijgewoond, van de 33 die gehouden werden 
tussen 1600 en 1640. Bijna driekwart van al die vergaderingen werd dus door hem 
bezocht als afgevaardigde vanuit de classis Edam en deels als synodegedeputeerde: 
vanaf 1623 golden de synodegedeputeerden als extra aanwezigen, naast de gewone 
classisgedelegeerden. Tot die tijd maakten zij deel uit van de delegatie uit hun eigen 
classis.15  
Bartholdi werd vier maal tot voorzitter en zes maal tot assessor gekozen. Samen met ds. 
Abraham van Doreslaer uit de classis Enkhuizen16, speelde hij in ieder geval in 
kwantitatief opzicht een leidende rol binnen de Noord-Hollandse synode in de jaren 
vanaf 1618. Beiden waren ook namens deze synode aanwezig op de nationale synode te 
Dordrecht 1618-1619. Dit zou, samen met de lange staat van dienst in hun eigen 
gemeenten, een verklaring kunnen vormen voor het grote aantal functies door hen 
vervuld binnen de Noord-Hollandse synode.  
In hoeverre zij in deze periode de vergaderingen ook inhoudelijk domineerden is 
moeilijk te zeggen. Hun jarenlange ervaring zal ongetwijfeld gewicht in de schaal 
gelegd hebben, maar ook vanuit andere classes werden mannen van naam en faam 
afgevaardigd naar de synodevergaderingen. Zo waren ook twee Amsterdamse 
predikanten, Johannes Rolandus en Jacobus Triglandus, als de onbetwiste leiders van de 
contraremonstranten, aanwezig op de Dordtse synode en ook zij vervulden na 1618 
diverse functies binnen de Noord-Hollandse synode.17 Rolandus overleed in 1632, 

                                                 
15 Hun namen werden vanaf dat moment apart genotuleerd, onder de namen van de overige aanwezigen. 
Zie acta van de Noord-Hollandse synode, 8.8.1623 en verder. Vanaf 1623 bestond de Edamse 
afvaardiging dus regelmatig uit vijf personen: vier gewone gedelegeerden aangevuld met Bartholdi als 
synodegedeputeerde. 
16 Ds. Abraham van Doreslaer was vanaf 1605 tot aan zijn emeritaat in 1654 predikant te Enkhuizen, zijn 
tweede gemeente. In deze periode bezocht hij 14 van de 36 synodevergaderingen, was hij gedurende 
zeven jaar in functie als synodegedeputeerde, werd hij zes maal gekozen als scriba en twee maal als 
voorzitter. Twee van zijn zonen kwamen we al tegen als predikant binnen de classis Edam. Ook zijn 
derde zoon, Isaäcus, werd predikant. Van Doreslaer wordt door de Bie en Loosjes omschreven als een 
man van betekenis en invloed, een besliste, maar bescheiden contraremonstrant en medestander van ds. 
Plancius en ds. Trigland. De Bie, Loosjes, Biografisch Woordenboek, dl 2, pp. 557-560.  
17 Jacobus Triglandus was van 1610 tot 1634 predikant van Amsterdam. Samen met zijn collega Johannes 
Rolandus gaf hij leiding aan het verzet tegen de herziening van de belijdenis en de pogingen om de kerk 
onder heerschappij van de staat te brengen. Zo organiseerden zij bijvoorbeeld de geheime synoden en de 
vergaderingen van correspondentie in de jaren 1614-1618 (zie daarover paragraaf 6.3). Over Triglandus: 
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Triglandus vertrok in 1634 naar Leiden waar hij hoogleraar werd. Zij bleven dus korter 
als predikant werkzaam in Noord-Holland dan Bartholdi en Doreslaer en hadden 
vermoedelijk ook meer concurrentie vanuit hun eigen classis bij de samenstelling van 
de afvaardiging naar de synodevergaderingen. In ieder geval leverde de classis 
Amsterdam het grootste aantal verschillende personen die een of meer malen in de 
functie van voorzitter, assessor, scriba of gedeputeerde werden gekozen. 
 
 
Synodegedeputeerden 
De synodegedeputeerden werden doorgaans gekozen uit predikanten die tweemaal of 
vaker de functie van voorzitter, assessor of scriba binnen de synodevergaderingen 
hadden vervuld. Het deputaatschap was niet recht evenredig verdeeld over de 
afgevaardigden van de afzonderlijke classes. Over de gehele periode bezien bleven 
vooral Hoorn en Alkmaar achter, terwijl voor de classis Edam geldt dat zij alleen 
dankzij de vaak herkozen Bartholdi iets van haar achterstand op Enkhuizen, Amsterdam 
en Haarlem wist goed te maken. In de hier onderzochte periode waren in het totaal 49 
termijnen beschikbaar, samen goed voor 93 jaar omdat niet iedere synodegedeputeerde 
de volle twee jaar uitdiende. Deze termijnen werden vervuld door 26 personen. 13 van 
hen werden maar voor één termijn gekozen, zeven voor twee termijnen en drie voor die, 
twee voor vier. Bartholdi vervulde als enige vijf termijnen als gedeputeerde. Die 
termijnen waren als volgt over de classes verdeeld (van veel naar weinig): 
 
Classis: Aantal termijnen: Aantal personen: 
Amsterdam 13 (26 jaar) 9 
Haarlem 12 (21 jaar) 6 
Enkhuizen 11 (21 jaar) 4 
Edam 5   (9 jaar) 1 
Hoorn 4   (8 jaar) 3 
Alkmaar 4   (8 jaar) 3 
 
Naast Bartholdi en Van Doreslaer werden nog vier mannen drie maal of vaker gekozen 
tot gedeputeerde. Dit waren Petrus Plancius (Amsterdam 1585-1622)18, Johannes 
Bogaert (Haarlem, 1584-161419; hij vervulde zijn synodale functies tussen 1594 en 
1605),  Henricus  Swalmius (eveneens uit Haarlem, 1625-1649)20 en Hermannus 
Gerardi (Enkhuizen, 1590-1623).21 Van Plancius kan nog gezegd worden dat hij in de 

                                                                                                                                               
Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, pp. 210-212, Nauta, De Groot, Biografisch lexicon, dl 3, pp. 
355-358, Over Rolandus: idem, dl 1, pp. 292-293. 
18 Petrus Plancius (1552-1622) vluchtte in 1585 vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar Amsterdam, om 
daar tot een zeer invloedrijke predikant uit te groeien. Hij was als synodegedeputeerde betrokken bij de 
zaken van Caspar Coolhaes, Cornelis Wiggertsz en Taco Sybrandsz. Over ds. Plancius en zijn 
voortdurende strijd voor de calvinistische beginselen en tegen iedere afwijking daarvan, zie: Evenhuis, 
Ook dat was Amsterdam, dl 1, pp.157-162, 209-210, 234-235; en Nauta, De Groot, Biografisch lexicon, 
dl 3, pp. 291-295. 
19 Over deze gezaghebbende, rechtzinnige Haarlemse predikant, zie Spaans, Haarlem na de Reformatie, 
pp. 208-209. 
20 Henricus Swalmius (1578-1649) was predikant te Oud-Alblas (1600-1604), Oud-Beijerland (1604-
1617) en Delft (1617-1625), voor hij te Haarlem beroepen werd. Deze gemeente zou hij tot zijn 
overlijden in 1649 dienen, met uitzondering van de jaren 1629 en 1630. Toen was hij bij lening predikant 
te Den Bosch. Van Lieburg, Repertorium, dl 1.  
21 Hermannus Gerardi was predikant van Hensbroek en Obdam (1583-1590) en daarna van Enkhuizen 
(1590 tot aan zijn overlijden in 1623). Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
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jaren waarin de synode niet mocht vergaderen (1609-1618) 22 in functie bleef als 
gedeputeerde, samen met Johannes Roggius uit Hoorn.23 Voor deze zes predikanten 
geldt dat zij samen 44% van de beschikbare termijnen als synodegedeputeerde voor hun 
rekening namen, terwijl daarnaast voor 70% van alle synodegedeputeerden geldt dat zij 
ten minste twee of meer andere functies vervulden binnen de synode. Bij de keuze van 
de gedeputeerden werd dus gehecht aan kwaliteit en continuïteit. 
Begrijpelijk en uit de cijfers eenvoudig verklaarbaar, is het feit dat de klachten over het 
deputaatschap vanuit de classes Hoorn, Edam en Alkmaar afkomstig waren. De classes 
dus, wier afgevaardigden het minste aantal keren werden gekozen in deze functie. Edam 
en Hoorn stelden in 1598 de vraag of de functie van synodegedeputeerde wel 
gehandhaafd diende te worden, gezien de hoge kosten en het lage rendement. De 
gedeputeerden reisden zo vaak naar de Zuid-Hollandse synode en naar de Staten van 
Holland, dat alle financiële steun gegeven vanuit die Staten ter verlichting van de 
synodale onkosten daaraan opging, zonder dat er veel bereikt werd door die 
gedeputeerden. Zo luidden de klachten. De synode wilde in meerderheid niets weten 
van het opheffen van deze functie, maar besloot wel om aan de Staten een hogere 
bijdrage te vragen ter bestrijding van die synodale onkosten.24 
De klachten werden door Hoorn in 1599 herhaald en opnieuw stemde Edam in met het 
voorstel van Hoorn om de functie van synodegedeputeerde af te schaffen. De synode 
dacht hier, zoals te verwachten, nog steeds anders over. De hoge synodale onkosten 
werden bovendien door de synodevergadering toegeschreven aan het feit dat alle 
classisgedeputeerden in herbergen resideerden. Als oplossing om de kosten te drukken, 
werd besloten de keuze der logementen vrij te laten.25 Alles beter dus dan het afschaffen 
van de functie van synodegedeputeerde. 
Een laatste vraag over de gedeputeerden kwam van de classis Alkmaar, die in 1626 
voorlegde of het niet beter zou zijn de gedeputeerden voortaan bij toerbeurt uit de zes 
Noord-Hollandse classes te kiezen. Ditmaal stonden synode en classis Edam zij aan zij 
in hun verwerping van het voorstel.26 Deze gewijzigde Edamse opstelling hing uiteraard 
samen met de sterke positie van Bartholdi binnen de synode in deze jaren. Juist omdat 
de deputaatschappen niet recht evenredig verdeeld werden, kon hij immers vaak 
herkozen worden als gedeputeerde. 
 
De synode hechtte dus zeer aan de functie van synodegedeputeerde en aan haar vrijheid 
om in die functie te benoemen wie haar goed dunkte. Toch waren de voorstellen om de 
macht van deze functionarissen te vergroten steeds afkomstig van de afgevaardigden 

                                                 
22 De wijze waarop de onderlinge contacten tijdens deze jaren van de Bestandstwisten werden 
onderhouden, komt in paragraaf 6.3 aan de orde. 
23 Johannes Roggius werd geboren in Amsterdam, 1567, hoogleraar in Heidelberg (Palts), predikant van 
Groote Lindt in 1597, te Hoorn in 1600, afgezet op 4 september 1614 als contraremonstrant, opnieuw 
hoogleraar in Heidelberg in 1618 tot aan zijn dood in datzelfde jaar. Van Lieburg, Repertorium, dl 1; Van 
Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 242. Hij bleef overigens wel tot aan zijn dood de functie van 
synodegedeputeerde vervullen. (Acta van de classis Edam, 4.10.1618: In de classisvergadering, 
voorafgaande aan de particuliere synodevergadering van 9 oktober 1618 (de eerste sinds de opschorting 
van deze vergaderingen) bracht scriba Robbertus Puppius in, dat synodegedeputeerde Ds. Roggius was 
overleden, zodat er een nieuwe gedeputeerde gekozen diende te worden. De classis stelde voor ds. 
Hermannus Gerardi van Enkhuizen te benoemen. Hij werd inderdaad gekozen. Acta van de Noord-
Hollandse synode, 9.10.1618.  
24 Acta van de Noord-Hollandse synode, 22.6.1598, acta van de classis Edam, 8.6.1598. 
25 Acta van de Noord-Hollandse synode, 21.6.1599, acta van de classis Edam, 7.6.1599. 
26 Acta van de Noord-Hollandse synode, 4.8.1626, acta van de classis Edam, 27.7.1626. 
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namens de Staten van Holland in de synodevergaderingen.27 Vanouds was het zo dat bij 
tussentijdse problemen die niet konden wachten op een volgende synodevergadering, de 
synodale classis daarover ingelicht werd. Deze verzocht op haar beurt aan de overige 
classes om een predikant te sturen voor overleg.28 
De commissarissen nu stelden in 1602 voor om de macht van de gedeputeerden zo te 
vergroten, dat zíj dergelijke tussentijdse conflicten zouden kunnen beslechten. De 
synode legde dit voor aan de classes en besloot daarop aanvankelijk om bij het oude 
gebruik te blijven. De commissarissen lichtten in een reactie hun voorstel nog wat toe: 
het zou echt alleen om zaken moeten gaan die geen uitstel konden lijden. Bovendien 
zouden de gedeputeerden opdracht moeten krijgen om samen met de betreffende classis 
en kerkenraad, dat soort zaken in ieder geval tot aan de volgende synodevergadering te 
beslechten. Dit toegelichte voorstel werd opnieuw aan de classes voorgelegd en in deze 
ingeperkte vorm uiteindelijk aanvaard.29  
Men was dus zeer beducht voor voorstellen die de onderlinge verhouding tussen synode 
en classes betroffen. Een machtsmonopolie voor enkele functionarissen, om buiten 
medeweten van de andere classes om, ergens een conflict te beslechten, zou de invloed 
en de positie van de classes kunnen aantasten en werd dus afgewezen. Ook een 
eventueel optreden van synodegedeputeerden bij lokale kerkelijke conflicten, zonder 
instemming van de betreffende classis, werd direct afgewezen. In Edam had men juist in 
deze tijd ervaren hoezeer ongevraagde inmenging door synodegedeputeerden de lokale 
problemen kon verergeren en dit zal de andere classes beslist niet ontgaan zijn. Hoe 
afkerig Edam in deze jaren was van de synodale invloed, blijkt uit het classicale 
antwoord op een eigen gravamen in 1602: de synode mag geen kwesties behandelen die 
niet eerst aan de classes zijn voorgelegd, ‘opdat alle suprematie ende pauselijcke 
heerscappie inde kercke Godes vermedet werdt’.30 Een standpunt dat een jaar later werd 
herhaald in de opdracht die men meegaf aan afgevaardigden naar de synodevergadering: 
zij mochten niet instemmen met het bespreken van zware kwesties zonder voorgaande 
classisresoluties daarover. Dit om te voorkomen dat de vergadering door enkele 

                                                 
27 Deze commissarissen verschenen vanaf 1591 in de synodale vergaderingen, namens de Staten van 
Holland, met als opdracht ‘om by ons te sitten ende alle onsen handel aen te horen ende daerinne te 
verhoeden, dat niet anders dan kerckelycke saecken in den synodo gehandelt en werden ende van gene 
politycke saecken soude worden gesproocken’. Bij deze gelegenheid deelden zij tevens mee dat er 
voortaan geen particuliere synode meer gehouden mocht worden zonder voorgaande ‘weten ende consent 
van den E.E. heeren Staten ende syn Excellentie’. Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.7.1591. Zie 
verder paragraaf 2.3. 
28 Acta van de Noord-Hollandse synode, 5.5.1583, 7.9.1594. 
29 Acta van de Noord-Hollandse synode, 4.6.1602, 10.6.1603, 14.6.1604. Het is goed mogelijk dat de 
commissarissen met hun voorstel kwamen naar aanleiding van de bittere conflicten die juist in deze jaren 
speelden in Purmerend en Broek in Waterland. Conflicten die, zoals beschreven in paragraaf 4.5 en 5.5, 
door inmenging van de synode verder gecompliceerd werden. Het voorstel van de commissarissen wordt 
in de acta van 1602 verwoord in artikel 13. Artikel 14 en 15 gaan uitgebreid in op de problemen te 
Purmerend en Broek in Waterland. Overigens zorgden de synodegedeputeerden in de jaren 1604-1608 
juist voor verdere verbittering in Broek in Waterland. De uitbreiding van hun bevoegdheden leidde hier 
dus niet voor een versnelde afhandeling van de lokale problemen.  
30 Acta van de classis Edam, 22.4.1602, 20.5.1602. 
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predikanten overheerst kon worden.31 Ook in 1604 klonken dergelijke woorden vanuit 
Edam.32  
De classis Edam classis was in deze jaren dus niet gecharmeerd van vergroting van de 
invloed van de synode en in het verlengde daarvan van die van de 
synodegedeputeerden. Desondanks werd het ingeperkte voorstel van de commissarissen 
in 1604 door de synodevergadering aanvaard, zonder dat in de Edamse acta bezwaren 
hiertegen te vinden zijn. Wel valt op dat zowel in 1622 als in 1628 voorstellen om de 
synodale controle op de activiteiten van de synodegedeputeerden te vergroten, door de 
classis Edam steeds gretig werden ondersteund, waar ze door de meerderheid werden 
afgewezen.33 Edam trok ook hier dus aan het kortste eind in haar streven naar een 
grotere controle op de handel en wandel van de gedeputeerden.34 Toch zal dit hangijzer 
voor Edam in deze jaren niet meer zo heet geweest zijn als rond 1600 het geval was. Nu 
had men immers zelf regelmatig een afgevaardigde onder de synodegedeputeerden. 
Desondanks bleef men dus beducht voor te veel macht voor deze functionarissen. 
Latere voorstellen, gedaan in 1629, 1634 en 1638 door de commissarissen politiek om 
de autoriteit van de gedeputeerden verder te vergroten, zodat zij problemen in een 
classis of kerkenraad definitief konden beslechten, werden onder verwijzing naar de 
resolutie uit 1604 afgewezen. De synodegedeputeerden mochten alleen op verzoek van 
de betreffende classis assisteren bij het oplossen van problemen die niet konden 
wachten op de volgende synodevergadering en bij problemen die zonder de voltallige 
synode opgelost konden worden.35 
 
De Edamse personele inbreng was al met al zeer beperkt in de jaren voor de opmars van 
Bartholdi, dus tot 1619. Als kleinste classis werd men ook letterlijk klein gehouden. 
Andere classes domineerden en Edam kon niet veel meer doen dan proberen de taken 
van de synodegedeputeerden zo beperkt mogelijk te houden en om ongevraagde en 
ongewenste inmenging in lokale en classicale kwesties af te kappen. We hebben al 
gezien dat dit in de jaren rond 1600 beslist niet lukte, wat de Edamse afkeer van de 
synodale macht vergroot moet hebben.  

                                                 
31 Acta van de classis Edam, 1.6.1603. De classis Edam was juist in deze vergadering overvallen door een 
afvaardiging vanuit de classis Amsterdam, onder leiding van ds. Petrus Plancius. Zij meldden zich 
namens de Noord-Hollandse synode in verband met het onvermogen van de classis Edam om de 
problemen in Broek in Waterland te beslechten. Edam wees deze inmenging direct af met de mededeling 
dat men zich niets van een dergelijk synodebesluit kon herinneren en niet om assistentie gevraagd had.  
32 Acta van de classis Edam, 10.5.1604: indien problemen voor een classis te groot zijn, dan moeten deze 
eerst aan de andere classes voorgelegd worden. Als dat niet gebeurt, dan hebben de classisdelegaties op 
de synode niet de bevoegdheid om daarover besluiten te nemen. Afgevaardigden vanuit de classis Edam 
mogen over dergelijke zaken geen resoluties aanvaarden. Een en ander onder verwijzing naar de acta van 
de nationale synode van Dordrecht, 1578 en van Middelburg, 1581.  
33 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.8.1622, 15.8.1628; acta van de classis Edam, 25.7.1622, 
7.8.1628. 
34 Van die handel en wandel hebben de synodegedeputeerden geen verslagen nagelaten. Uit de classicale 
acta weten dat zij met enige regelmaat via brieven informatie gaven of vroegen (bijv. acta van de classis 
Edam, 3.4.1604: brief van gedeputeerde Helmichius met de vraag of de aankomende synodevergadering 
in Alkmaar gehouden zou kunnen worden, in plaats van te Edam, met het oog op de Alkmaarse 
problemen). Ook werd wel mondeling overleg gevoerd of verslag uitbracht. Dat laatste gebeurde 
bijvoorbeeld in 1635 door de gedeputeerden die een classicale vergadering bezochten om een examen bij 
te wonen en direct de aanwezigen bijpraatten over de financiële positie van predikantsweduwen en 
vroegen om voorbeelden van katholieke ‘insolentien’ (acta 29.10.1635). In classicale acta is ook te lezen 
hoe de gedeputeerden handelden bij de grote geschillen binnen de classis Edam, zoals beschreven in 
paragraaf 4.5. 
35 Acta van de Noord-Hollandse synode, 20.8.1629, 14.8.1634, 16.8.1638. 
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Hoe loyaal of hoe onafhankelijk stelde Edam zich ondanks of dankzij dit alles op ten 
opzichte van de Noord-Hollandse synode? Welke vragen en kwesties werden vanuit 
Edam op de synode gebracht? Op welke gebieden stonden classis en synode tegenover 
elkaar? En hoe consequent werden synodebesluiten doorgegeven aan de lokale 
kerkenraden? Alvorens op deze vragen in te gaan, eerst nog een blik op de 
samenstelling van de delegaties die de Edamse classis vertegenwoordigden op de 
synodale vergaderingen. 
 
 
Afgevaardigden vanuit de classis Edam 
De synodale acta laten ons voor de jaren tot 1583 wat in de steek: de namen van de 
gedelegeerden uit de classes werden tot die tijd in een apart namenregister genoteerd, 
dat helaas de tand des tijds niet heeft doorstaan.36 Vanaf 1583 is men echter afgestapt 
van die voor ons ongunstige gewoonte en vormt de opsomming van de namen van alle 
aanwezigen het vaste openingsrefrein van iedere vergaderingsverslag, al werd dit in 
1585 even vergeten. Tussen 1583 en 1650 vonden 58 gewone vergaderingen plaats, en 
drie extra. Bij twee van die drie, in 1598 en 1632, waren alleen predikanten aanwezig en 
geen ouderlingen. Bij de derde zoals gezegd alleen vijf predikanten en twee 
ouderlingen. Voor 60 van deze 61 vergaderingen weten we dus wie namens de classis 
Edam aanwezig waren in de Noord-Hollandse synode, terwijl we ook de namen kennen 
van de afgevaardigden naar de synodale vergaderingen van april 1574 en mei 1579 en 
van de provinciale synodevergadering van maart 1582.  
Vanuit de classis Edam waren dat bij alle gewone synodevergaderingen steeds twee 
predikanten en twee ouderlingen37 aanwezig, hoewel het voor de ouderlingen wel eens 
lastig geweest moet zijn om gedurende verschillende dagen huis en haard te verlaten om 
elders te kunnen vergaderen. Zo weten we in ieder geval dat ouderling Hendrick 
Pietersz van Purmerend het in 1582 na vier dagen welletjes vond. Hij verliet op 
maandagavond 19 maart de vergadering van de Provinciale synode die vanaf 15 maart 
bijeen was te Haarlem. Goedkeuring voor dit voortijdige vertrek werd door hem wel 
gevraagd, maar niet afgewacht, wat hem op een reprimande van de Noord-Hollandse 
synode kwam te staan. Vanaf donderdag 22 maart ’s middags werd hij vervangen door 
Claes Mathijsz, ouderling vanuit Edam. Deze zou de resterende vijf vergaderdagen bij 
wonen.38 Verder was er in 1583 maar één ouderling vanuit de classis Edam aanwezig39 
                                                 
36 In de acta van Noord-Hollandse synode van 18.5.1579 wordt vermeld dat de namen van de aanwezige 
ouderlingen en predikanten in een apart register werden genoteerd (art. 3). Toch bevatten deze acta in art. 
17 wel de namen van de aanwezigen. Ook in de acta van de vergadering van 19.4.1574 zijn de namen 
genoteerd. Daarna pas weer in die van 3.5.1583. 
37 Uit de namenlijst van de synodevergadering van 19.4.1574 blijkt dat vanuit de classis Edam toen nog 
geen ouderlingen waren afgevaardigd. Opvallend genoeg staat bij de aanwezigen naast Bernardus van 
Purmerend en Pauwels Pietersz, (van Edam), ook de naam van Laurens Jansz, zonder plaatsaanduiding. 
Dit zou de predikant van Monnickendam kunnen zijn, hoewel hij volgens de verschillende 
predikantslijsten pas vanaf 1576 werkzaam was in deze stad.  
38 Acta van de provinciale synode Holland, gehouden te Haarlem, 15-27.3.1582. Naar deze vergadering 
werd vanuit iedere classis één predikant en één ouderling afgevaardigd. 
39 Acta van de Noord-Hollandse synode, 3.5.1583. Aan de classis Amsterdam werd in 1588 toegestaan 
om een derde predikant af te vaardigen, in plaats van een tweede ouderling, met daarbij de nadrukkelijke 
bepaling dat dit voor de toekomst geen gevolgen mocht hebben voor de positie van de ouderlingen binnen 
de classisdelegaties (acta 10.5.1588). Diezelfde classis moest in 1597 melden dat de predikant van Weesp 
zijn kerkenraad er niet toe had kunnen bewegen een ouderling af te vaardigen, omdat ‘niemant om synder 
affaeren wille conde commen’ (acta 17.6.1597). Ook in latere jaren heeft de classis Amsterdam 
problemen met absenterende ouderlingen (zie: acta 4.6.1602, 10.6.1603). Vanuit Edam werden dergelijke 
problemen niet ingebracht.  
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en duurde ook in 1597 de synodale vergadering te lang voor één van de ouderlingen. 
Dirck Mathijsz uit Purmerend vroeg en kreeg permissie om zaterdag 23 juni naar huis af 
te reizen en zich vanaf de maandag daarop te laten vervangen door een andere 
Purmerender ouderling. Ook in dit geval ging het om een zeer langdurige synodale 
bijeenkomst: de vergadering opende op 17 juni en zou pas op 25 juni besloten worden. 40 
Van de vervanger van Dirck Mathijsz werd dus niet veel meer gevraagd dan het 
bijwonen van de sluitingsdag. Andere tussentijdse mutaties zijn mij niet bekend vanuit 
de acta.41 
We zagen al hoe vaak Bartholdi deel uitmaakte van de achtereenvolgende classicale 
delegaties, maar wil dit ook zeggen dat vooral Monnickendam goed was 
vertegenwoordigd in Noord-Hollands verband? Dit blijkt mee te vallen. Tijdens die 63 
vergaderingen, gehouden tussen 1574 en 1650, maakte in 39 gevallen een Edamse 
predikant deel uit van de classicale afvaardiging, 29 keer een Monnickendammer en 11 
maal een predikant uit Purmerend. Alleen in 1588, 1590, 1591 en in de jaren 1644, 1646 
en 1647 ontbraken de stedelijke predikanten in de classicale delegatie. Dit werd in vijf 
van die zes jaren goedgemaakt doordat er in ieder geval wel een stedelijke ouderling de 
gelederen kwam versterken. Alleen in 1588 waren de steden in het geheel niet 
vertegenwoordigd. De delegatie bestond toen uit ds. Henricus Johannis van 
Zuiderwoude, ds. Henricus Oosthovius42 van Etersheim/ Schardam en de ouderlingen 
Dierick Claisz uit Beets en Jan Claisz uit Ransdorp.43 Een zeer uitzonderlijke 
afvaardiging dus. 
Tegenover de zes delegaties zonder predikant uit een van de drie steden, stonden 23 
delegaties zonder predikant uit een van de dorpen. In 18 van deze 23 gevallen kwamen 
ook de ouderlingen uitsluitend uit de steden!  
In bijna de helft van alle 63 gevallen koos de Edamse classis één van de stedelijke 
voorgangers samen met één van het platteland om haar te representeren in synodaal 
verband. Vijf van deze 31 ‘gemengde’ delegaties werden aangevuld met Bartholdi in 
zijn functie van synodegedeputeerde. Betrekken we de ouderlingen hierbij, dan zien we 
dat Edam alleen in 1588, 1589, 1595 en 1644 niet vertegenwoordigd was in de 
classisdelegatie. Voor Monnickendam gold dit voor 14 synodevergaderingen en voor 
Purmerend voor 28 vergaderingen. Vanuit de steden werd dus een duidelijk stempel 
gedrukt op de classicale delegaties. Dit was met name het geval in de jaren 1618-1637, 
de hoogtijdagen van Bartholdi. Van de 21 delegaties die in deze jaren ter synode 
trokken, bestonden er 14 uitsluitend uit stedelijke predikanten én ouderlingen en hadden 
de dorpen het nakijken. Bovendien zien we af en toe Edamse burgers als ouderling-
burgemeester Claes Claesz Sloot en Jacob Pietersz Trom, Jacob Claesz Pietervaers, 
Marten Bouwensz, Pieter Claesz Keetman en Pieter Claesz Outclaes, in de 
vergaderingen verschijnen als afgevaardigde namens de Staten van Holland.44 
                                                 
40 Acta van de Noord-Hollandse synode, 17-25.6.1597. 
41 In de acta van de classis Edam 13.1.1631 staat genoteerd dat ouderlingen, die gedeputeerd werden naar 
de synode, zich soms excuseerden onder verwijzing naar de lengte van de synodale vergaderingen. De 
classis stond toe dat in die gevallen het de betreffende kerkenraad vrij stond een ander te zenden. Maar in 
praktijk is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 
42 In het Repertorium van Van Lieburg, staat deze predikant onder de naam Henricus Westhovius 
genoteerd. In de acta van de Noord-Hollandse synode heet hij Oosthovius. 
43 Acta van de Noord-Hollandse synode, 10.5.1588. 
44 Acta van de Noord-Hollandse synode, 27.8.1619 (Sloot: vanaf 1621 bijna onafgebroken ouderling 
geweest, daarvoor diaken; tenminste 13 jaar burgemeester geweest in die periode. Hij was in 1625, 1626, 
1637, 1640 en 1643 als ouderling lid van de classisdelegatie), 7.8.1625 (Trom: twee maal diaken in de 
jaren 1614-1615 en 1617-18), 19.8.1631 (Pietervaers: vanaf 1614 tot 1635 bijna onafgebroken ouderling 
geweest en tenminste zes jaar burgemeester; in 1622 en 1633 als ouderling lid van de classisdelegatie), 
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Zetten we de cijfers op een rijtje dan wordt het stedelijke overwicht in de classicale 
delegaties nog wat beter zichtbaar: 
 
Gedelegeerden 
afkomstig uit de stad 
versus gedelegeerden 
afkomstig uit een van 
de dorpen 
 

alle 4 
afkomstig 
vanuit de 
steden 

3 vanuit 
de 
steden, 1 
vanuit 
een dorp 

2 vanuit de 
steden, 2 
vanuit een 
dorp 

1 vanuit een 
van de 
steden, 3 
vanuit de 
dorpen 

alle 4 
afkomstig uit 
de dorpen 

Totaal: 5845 
Absoluut: 100% 

19 x 
(32,8%) 

24 x 
(41,4%) 

13 x 
(22,4%) 

1 x 
(1,7%) 

1 x 
(1,7%) 

 
In slechts iets meer dan een kwart van alle delegaties waren de dorpen dus evenredig of 
meer dan evenredig vertegenwoordigd.46 Dit was vooral het geval in de jaren tot ca. 
1600 en in de jaren na 1643. Jaren waarin de kerkenraden van Edam, Monnickendam en 
Purmerend de handen vol hadden aan interne problemen of waarin sprake was van grote 
fluctuaties in het stedelijke predikantenbestand. De inbreng van de ouderlingen vanuit 
de plattelandsgemeenten was nog geringer dan die van de plattelandspredikanten. Tot en 
met 1608 maakte 13 maal een dorpsouderling deel uit van de classisdelegatie, daarna 
nog maar drie maal.  
Zowel voor de stads- als voor de dorpspredikanten geldt dat het in het algemeen om 
trouwe classisgangers ging, meestal gecombineerd met een flink aantal ambtsjaren.47 De 
classis koos voor mannen van gewicht van wie een grote vertrouwdheid én instemming 
met de classicale standpunten verwacht mocht worden. Blijkbaar vond men dit 
belangrijker dan een evenredige vertegenwoordiging vanuit de steden en de dorpen en 
wilde men zich ook op die manier wapenen tegen synodale bemoeizucht met classicale 
aangelegenheden. In de jaren na 1619, de jaren waarin vanuit de synode meer en meer 
een beroep gedaan werd op de lokale en bovenlokale overheden inzake de voortgang 
van de reformatie van de samenleving48, zien we niet alleen de plattelandsouderlingen 

                                                                                                                                               
10.8.1637 (Bouwensz; geen kerkenraadslid geweest), 2.8.1643 (Keetman; ouderling in 1644-45 en 1647, 
burgemeester in 1643, ‘44, ‘46 en ‘47), 9.8.1649 (Outclaes: drie maal ouderling en tenminste vier jaar 
burgemeester in de jaren 1631-1639; mogelijk verward met zijn zoon Pieter Pietersz Outclaes, ouderling 
vanaf 1646, burgemeester vanaf 1648).Vanuit de stad waar de synode bijeenkwam werd namens de 
Staten van Holland één van de burgemeesters afgevaardigd, aangevuld met ‘Raedt ordinaris inden Ed. 
Hove van Hollandt’. De Informatie over genoteerde ambtstermijnen is afkomstig uit de 
kerkenraadsnotulen van Edam en het register van de verkiezingen van burgemeesters, schepenen en 
andere officianten; oud archief Edam inv.nr. 64A. 
45 De drie extra-ordinaire vergaderingen zijn hier buiten beschouwing gelaten, net als de vergadering van 
1574. Aan deze vroege vergadering namen twee of drie stadspredikanten deel en nog geen enkele 
ouderling. De dorpen hadden toen nog geen eigen predikanten. Ook de Provinciale synode van 1582 is in 
dit overzicht niet meegerekend, omdat naar deze vergadering maar één predikant en één ouderling mocht 
worden afgevaardigd. 
46 Dit wijkt af van de situatie in de classis Delft en Delfland. Hier werd in de door Abels en Wouters 
onderzochte periode, altijd gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van stad en platteland. Dit 
leidde wel tot een relatief overwicht van de stad Delft. Van daaruit werden steeds één predikant en één 
ouderling afgevaardigd. Zij werden meestal vergezeld door twee dorpspredikanten en niet door één 
dorpspredikant aangevuld met één dorpsouderling. Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, pp. 144-145. 
47 Zie paragraaf 3.4. Tukker attendeert er voor de Zuid-Hollandse synode op, dat deze synode verzocht 
om vooral ervaren en geen jonge predikanten te zenden. Tukker, De classis Dordrecht, p. 60. Hij verwijst 
daarbij naar de vergadering van 10 augustus 1604 (art. 12). Tekst daarvan opgenomen in: Reitsma, Van 
Veen, Acta der Provinciale en Particuliere synoden, dl 3. 
48 Zie hoofdstuk 7 en 8. 
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verdwijnen uit de classicale delegaties vanuit de classis Edam, maar ook een opmars 
van ouderling-burgemeesters in diezelfde delegaties. Mannen van wie steun verwacht 
mocht worden, als het ging om de vertaling van de synodale en classicale besluiten in 
politiek beleid.  
 
De classicale afgevaardigden zullen, in navolging van de bepalingen van de Nationale 
synode van Dordrecht van 1578 en herhaald door die van Middelburg in 1581, hun 
‘brieven van credentie ende instructie’49 hebben meegekregen naar de synodale 
vergaderingen. Desondanks komen we pas in de acta van de Provinciale synode van 
1582 de eerste melding daarvan tegen50 en daarna voor het eerst in de acta van de 
Noord-Hollandse synodevergadering van 28 mei 1584.51 Sindsdien werden de 
‘credentiebriefven der opgeteeckende broeders, van alle classen uijtgesonden, doersien 
ende voergelesen’ aan het begin van iedere synodebijeenkomst. Wie de zijne was 
vergeten, kon op een vermaning rekenen.52 Helaas melden de Edamse classicale acta, 
net als die van bijvoorbeeld de classis Delft en Delfland53, bijna niets over de inhoud 
van die instructies, noch over de ruimte om daarvan af te wijken. We mogen 
veronderstellen dat de afgevaardigden in ieder geval op schrift meekregen hoe de classis 
dacht over alle ingediende gravamina, omdat de instructiebrieven juist daar voor waren 
bedoeld.54 We zagen al hoe de afgevaardigden vanuit de classis Edam dienden te 
stemmen bij voorstellen om de macht van de synodegedeputeerden te vergroten.  
De ruimte om af te wijken was niet groot, zo bleek bijvoorbeeld in 1590. Toen op die 
vergadering de stemmen staakten over de vraag of Lambert Valckenaer weer tot de 
dienst toegelaten mocht worden, werd deze kwestie opnieuw aan de classes voorgelegd, 
om te zien of een van de classes van standpunt zou willen veranderen. Zo niet dan zou 
het lot beslissen over de toekomstige loopbaan van Valckenaer. Ter compensatie kreeg 
hij wel enige subsidie in ‘syn hoochste noot ende armoede’.55 In latere acta van classis 
noch synode zijn voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat classisgedelegeerden met 
enige vrijheid mochten omgaan met de hun meegegeven instructies. In synodeverband 
was men eerder zeer terughoudend: er werden alleen besluiten genomen over kwesties 
die eerst op alle classes besproken waren, zelfs als dat weinig schokkende zaken betrof 
als de wijze van openen en sluiten van de synodale vergaderingen.56   

                                                 
49 Acta van de nationale synode van Dordrecht 1578, art. 5; acta van de nationale synode van Middelburg 
1581, art. 25. 
50 Acta van de provinciale synode van Holland, gehouden te Haarlem, 13.3.1582. De Edamse 
delegatieleden werden vermaand omdat zij hun credentiebrieven nog niet bij zich hadden. Desondanks 
mochten ze blijven, omdat het ‘eenigen anderen dieneren kennelick is, dat sy syn gedeputeert op de 
vergaderinge’. De meegereisde ‘anderen dienaer in der classe van Edam, gelijck eenigen anderen, van 
Noorthollant gecomen, is geconsenteert bij de vergaderinge te blijven, doch sonder stemme, als de 
anderen wel toegelaten wort’. 
51 Acta van de Noord-Hollandse synode, 28.5.1584.In art. 1 gesproken over de waarde van deze brieven 
en in het verlengde daarvan werd bepaald dat in de synodale vergaderingen geen zaken mogen worden 
besproken die de classes zouden kunnen ‘prejudicieren en beswaeren’ en dat daarom ‘de credentien der 
gecommitteerden naemaels totten synodum te comen, nyet sulcx gelimitteert sullen bestaen’. Er mochten 
dus alleen zaken in de synode besproken worden, die vooraf ter beoordeling aan de classes waren 
voorgelegd en waarover de afgevaardigden in het verlengde daarvan instructies hadden meegekregen.  
52 Acta van de Noord-Hollandse synode, 18.6.1585. 
53 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 1, p. 144. 
54 In de woorden van de acta van de Noord-Hollandse synode (18.5.1585): de instructies die de 
‘broederen voertaen over den overgescreven swaricheden verthoonen ende innebringen’ zullen. 
55 Acta van de Noord-Hollandse synode, 25.6.1590. 
56 Zie bijvoorbeeld acta van de Noord-Hollandse synode, 5.6.1600 over zaken als het houden van 
correspondentie met de andere particuliere synoden en over de wijze waarop de vergaderingen geopend 
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6.2. Inhoudelijke inbreng vanuit de classis Edam 
 
De synodale verslagen geven net als de classicale acta geen debatten weer, maar slechts 
een overzicht van de genomen besluiten. Langs die weg kan meestal niet worden 
achterhaald in hoeverre delegaties een afwijkend geluid lieten horen. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen liet een classis met naam en toenaam in de synodale acta 
aantekenen het niet met het meerderheidsstandpunt eens te zijn. Toch valt er heel wat te 
zeggen over de inhoudelijke inbreng vanuit de Edamse classis in synodaal verband, 
namelijk via analyse van alle gravamina die in de loop van de hier onderzochte periode 
zijn ingediend door de zes Noord-Hollandse classes en van de reacties daarop vanuit 
Edam en vanuit de synode. Zo kon worden beoordeeld in hoeverre gravamina over 
bepaalde onderwerpen door de ene classis vaker werden ingediend dan door de andere, 
welke kwesties Edam langs deze weg aan de orde wenste te stellen en waar de reacties 
van de synode en onze classis in elkaars verlengde lagen dan wel met elkaar botsten. 
 
 
Wijze van bewerking 
In het totaal zijn 942 gravamina ingevoerd in een databaseprogramma, waaronder 314 
deelgravamina en 105 particuliere kwesties. Deelgravamina zijn door mij bij de 
bewerking opgesplitste gravamina. Dit is, voor zover mogelijk gebeurd wanneer een 
gravamen meer trefwoorden bevatte, bijvoorbeeld wanneer gevraagd werd om het 
afhandelen van oude kwesties, met name met betrekking tot de katholieke opmars, de 
zondagsrust en de traktementen. Een dergelijk gravamen is in vier deelgravamina 
opgesplitst. Particuliere kwesties worden in de bron zelf zo betiteld. Het onderscheid 
tussen een particuliere kwestie en een gravamen is niet altijd scherp te trekken. Men zou 
verwachten dat de gravamina kwesties bevatten die de kerk in het algemeen aangaan 
zoals vragen rond de doop, het avondmaal, de kerkorde, het huwelijk etc. Dit tegenover 
particuliere kwesties als gerichte vragen over specifieke gevallen. Dit gaat echter niet 
altijd op. 
De gravamina moesten vóór de synodevergadering worden toegezonden aan de 
synodale classis, die deze dan bundelde en ter beoordeling rondstuurde aan de 
afzonderlijke classes. Op basis van deze classisoordelen werd in de synodevergadering 
vervolgens een eindoordeel geformuleerd. De particuliere kwesties werden meestal 
direct vanuit een bepaalde classis op de synodevergadering ingebracht, maar ook dit 
gaat niet altijd op. Zo blijkt dat in 23 van de 105 gevallen de classis Edam in haar acta 
een antwoord op een particuliere kwestie genoteerd heeft. Die 23 zullen dus in ieder 
geval rondgestuurd zijn. Het komt in vier gevallen ook voor dat een bepaalde 
particuliere kwestie wel in de classicale acta te vinden is, maar niet in de synodale. Ten 
slotte gebeurde het in een enkel geval dat een particuliere kwestie door de synode 
alsnog naar de classes werd verwezen. Zo’n zaak keerde dan het jaar daarop als 
synodaal gravamen terug in de acta van classis en synode. Ditzelfde kon gebeuren met 

                                                                                                                                               
en gesloten dienden te worden. Idem: 14.6.1605 over de vraag of men steeds dezelfde predikant als scriba 
zal aanstellen. Op zich geen zwaarwegende kwesties, maar ook in deze gevallen peilde men liever eerst 
alle classes dan zelf de knoop door te hakken.  
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vragen die vanuit andere particuliere of provinciale synoden werden voorgelegd aan de 
Noord-Hollandse synode. 
 
In de synodale acta komen we in de vergadering van 17 april 1581 het eerste gravamen 
tegen dat ook als zodanig te herkennen is: genoteerd als een vraag, ingediend door een 
bepaalde classis en de kerk in het algemeen betreffende. Ik heb getracht om voor alle 
ingediende gravamina en particuliere kwesties, de reactie van de classis Edam met die 
van de synode te vergelijken. Dit lukte niet is alle gevallen. In de eerste plaats niet 
omdat de classicale acta pas vanaf 1592 zijn overgeleverd en in de tweede plaats omdat 
er nogal wat gravamina zijn die óf alleen in de synodale acta te vinden zijn, óf alleen in 
de classicale. Voorts komt het voor dat een gravamen wel is genoteerd, maar dat de 
geen reactie bij vermeld staat in de acta.  
In de jaren 1581-1592 zijn op de synode 32 gravamina en zes particuliere kwesties 
behandeld, die we dus niet vanuit de Edamse classicale acta kennen. In de periode 1592-
1650 zijn er 805 gravamina en 99 particuliere kwesties ingediend. Van deze 805 
haalden 85 de classicale acta niet, 10% dus. Van die 99 particuliere kwesties behandelde 
Edam er zoals gezegd maar 23 in haar vergaderingen, nog geen kwart van het totaal. 
Zelfs de particuliere kwesties die Edam zelf inbracht ter synode zijn lang niet allemaal 
in de eigen classicale acta te vinden. In 43 gevallen, 39 gravamina en vier kwesties, is 
de tekst wel te vinden in de classicale acta, maar weer niet in de synodale. Dit betreft 
niet alleen vragen die vanuit Edam op de synode gebracht zouden worden of werden, 
maar ook gravamina vanuit andere classes. Het is meestal niet duidelijk waarom deze 
zaken de synodale acta niet haalden. 
 
Kijken we naar de herkomst van alle (deel)gravamina en particuliere kwesties, dan 
ontstaat de volgende tabel (gerangschikt van veel naar weinig): 
 
Indiener: Aantal:  Door synode 

behandeld: 
Door classis Edam 
behandeld: 

Amsterdam 222 23,6% 213 167 
Haarlem 178 18,9% 174 153 
Hoorn 138 14,7% 134 105 
Edam 133 14,1% 114 121 
Enkhuizen 131 13,9% 129 98 
Alkmaar 119 12,7% 114 85 
Synodaal 10 1,2% 10 7 
Onbekend 11 1,2% 11 7 
Totaal 942 100% 899 (95% van het totaal) 743 (79% van het totaal) 
 
Zetten we de particuliere kwesties en de deelgravamina even apart, dan levert dat de 
volgende cijfers op: 
 
Particuliere kwesties: 
 
Indiener: Aantal Door synode 

behandeld: 
Door classis Edam 
behandeld: 

Amsterdam 31 29,5% 29 6 
Haarlem 20 19,1% 20 10 
Enkhuizen 15 14,3% 14 3 
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Hoorn 13 12,4% 13 1 
Alkmaar 12 11,4% 12 0 
Edam 10 9,5% 9 3 
Onbekend 4 3,8% 4 0 
Totaal 105 100% 101 (96,2% van het 

totaal) 
23 (21,9% van het totaal) 

 
Deelgravamina: 
 
Indiener: Aantal Door synode 

behandeld: 
Door classis Edam 
behandeld: 

Amsterdam 93 29,6% 93 87 
Haarlem 59 18,8% 58 58 
Edam 50 15,9% 45 48 
Hoorn 47 15% 47 42 
Enkhuizen 36 11,5% 36 31 
Alkmaar 29 9,2% 29 29 
Totaal 314 100% 308 (98,1% van het 

totaal) 
295 (93,5% van het totaal) 

 
Ruim 80% van deze deelgravamina betreft herhalingen van eerdere kwesties. Zo 
handelen 76 van deze deelgravamina over ‘papisten’ en 59 over de schendingen van de 
zondagsrust. De meeste van deze herhalingen dateren uit de laatste 30 jaar van de door 
mij onderzochte periode, de jaren na de Dordtse synode. Dit is niet zo verwonderlijk 
omdat op de nationale synode van Dordrecht tal van zaken eenduidig zijn vastgelegd, 
bijvoorbeeld op het gebied van de leer, de doopbediening en op kerkordelijk terrein. 
Men wist op deze punten dus waar men aan toe was, zodat het aantal vragen over deze 
kwesties snel afnam. Op het gebied van de openbare orde en het optreden tegen andere 
geloofsrichtingen was men echter afhankelijk van de houding van de overheden en 
aangezien die naar kerkelijke maatstaven gemeten, vaak te wensen overliet, volgden 
vele herhaalde verzoeken juist daarover. Uit de tabellen blijkt voorts dat Edam minder 
particuliere kwesties aan de orde stelde dan de andere classes en naar verhouding juist 
iets meer deelgravamina. Met name op het punt van het herhalen van oude kwesties met 
het verzoek deze zaken nu eindelijk eens op te lossen, scoorde Edam bovengemiddeld: 
20% van dit soort vragen kwam uit Edam tegenover 14% van het totale aantal 
gravamina. 
 
 
Gravamina op trefwoord gerangschikt 
Om te kunnen zien welke classis wat voor soort onderwerpen aansneed via de door haar 
ingediende gravamina, heb ik alle gravamina gerangschikt op trefwoord. In 
onderstaande tabel zijn de meest voorkomende trefwoorden verwerkt, waarbij steeds is 
aangegeven hoeveel gravamina, absoluut en relatief over het betreffende thema door de 
verschillende classes zijn ingediend. In een aantal gevallen zitten hier dubbeltellingen 
bij, omdat niet alle deelrubrieken volledig uitsluitend zijn. 
 
Gravamina thematisch gerangschikt: 
 
Trefwoord totaa A’dam H’lem Hoorn  Enkh. Alkm Edam Syno Onbe- 
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 l -daal kend 
Totaal 942 222 178 138 131 119 133 10 11 
% 100% 23,6% 18,9% 14,7% 13,9% 12,7% 14,1% 1,2% 1,2% 
oude 
kwesties 

276 73 52 38 34 24 55 - - 

% 100% 26,4% 18,8% 13,8% 12,3% 8,7% 20% - - 
Predikant 148 29 24 27 12 21 25 - 10 
% 100% 19,6% 16,2% 18,2% 8,1% 14,2% 16,9% - 6,8% 
Zondagsrust 59 13 17 6 8 6 9 - - 
% 100% 22% 28,8% 10,2% 13,6% 10,2% 15,2% -   - 
Huwelijk 92 24 18 14 22 9 5 - - 
% 100% 26,1% 19,6% 15,2% 23,9% 9,8% 5,4% - - 
Doop 51 9 8 9 9 9 5 2  
% 100% 17,65

% 
15,7% 17,65

% 
17,65
% 

17,65
% 

9,8% 3,9%  

Leer57 157 32 33 27 18 19 18 3 7 
% 100% 20,4% 21% 17,2% 11,5% 12,1% 11,5% 1,9% 4,4% 
Remonstran-
ten (apart) 

47 11 5 12 1 5 6 - 7 

% 100% 23,4% 10,6% 25,6% 2,1% 10,6% 12,8% -  14,9% 
Papisten 121 29 23 19 20 16 14 - - 
% 100% 24% 19% 15,7% 16.5% 13,2% 11,6% -  - 
Mennisten 21 4 7 3 4 1 1 - 1 
% 100% 19% 33,3% 14,3% 19% 4,8% 4,8% -  4,8% 
Synodale 
orde 

69 18 8 8 6 6 17 5 1 

% 100% 26% 11,6% 11,6% 8,7% 8,7% 24,6% 7% 1,5% 
 
Wanneer alle gravamina met betrekking tot de leer, de remonstranten, de 
doopbediening, het opzicht op het onderwijs, de boekvisitaties, de bijbelvertalingen en 
de zich indringende predikanten in één rubriek worden samengevoegd, waarbij alle 
dubbeltellingen eruit gehaald zijn, levert dit het volgende beeld op: 
 
Totalen met betrekking tot de (verbreiding van) ware leer (van veel naar weinig): 
 
Indienende classis aantal percentage % van de gravamina door 

die classis ingediend 
Haarlem 59 22% 33% 
Edam 53 20% 40% 
Amsterdam 49 18% 22% 
Alkmaar 39 15% 32% 
Hoorn 36 13% 26% 
Enkhuizen 32 12% 24% 
Totaal 268 100% 28,5% van alle gravamina 
 

                                                 
57 Inclusief vragen over remonstranten, catechese, boekvisitatie, opzicht op het onderwijs en kwesties met 
betrekking tot proponenten. 
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Een zelfde totaaltelling kan ook gemaakt worden voor gravamina die betrekking hebben 
op de (verbreiding van de ware) waarden en normen. Dit betreft de vragen over de 
openbare orde, de zondagsrust, de tucht, het huwelijk, het vloeken en het afdoen van 
alle oude kwesties daaromtrent. Halen we ook hier alle dubbeltellingen eruit dan kan de 
volgende tabel gemaakt worden: 
 
Totalen met betrekking tot de (verbreiding van de ware) waarden en normen (van veel 
naar weinig): 
 
Indienende classis aantal percentage % van de gravamina door 

die classis ingediend 
Amsterdam 80 24% 36% 
Haarlem 60 18% 34% 
Enkhuizen 57 17% 43,5% 
Hoorn 54 16% 39% 
Edam 46 14% 35% 
Alkmaar 36 11% 32% 
Totaal 335 100% 35,5% van alle gravamina 
 
Voor wat betreft het stellen van vragen over de leer, blijft de classis Amsterdam in 
verhouding behoorlijk achter en scoort de classis Edam ruim boven haar eigen 
gemiddelde. Op het gebied van waarden en normen, stelden Enkhuizen en Hoorn iets 
meer vragen dan gemiddeld en bleef Alkmaar iets achter. Op dit terrein ontlopen de 
classes elkaar niet zo sterk als op het gebied van de leer. 
 
 
De posities van de classes nader bekeken 
Die hoge score van de classis Edam op het gebied van de leer is mede het gevolg van de 
vele vragen die de classis stelde over zich indringende predikanten in gemeenten elders; 
over de rol van de synode bij leergeschillen op classicaal niveau en over de positie van 
proponenten, studenten en predikanten die zich in de classis op proef wilden laten 
horen. Edam toonde zich, gedurende de gehele periode, zeer beducht voor indringende 
predikanten en voor de macht van de overheid om via het jus patronatus de 
predikantsbenoemingen naar haar hand te zetten, hoewel men hier zelf nauwelijks mee 
geconfronteerd werd. Bovendien was de Edamse classis zeer gespitst op de rol van de 
synode bij de beslechting van leergeschillen in eigen classicale kring. Men was er op uit 
de eigen bevoegdheden tegenover de synode duidelijk af te bakenen én men wilde de 
eigen gelederen graag zuiver houden door de predikantsbenoemingen in eigen hand te 
houden. Zaken waarover classis en synode stevig met elkaar in botsing kwamen rond 
1600, maar die ook later de gemoederen bezig zouden houden. Voor zover deze 
geschillen nog niet besproken zijn, komen ze in een volgende paragraaf aan de orde. 
Edam stelde ook diverse vragen over leergeschillen en problemen rond predikanten in 
andere classes, terwijl geen van die andere classes ooit vragen stelde over de problemen 
rond bijvoorbeeld Aemilius.58 
Verder maakte de classis Edam zich sterk voor de verbreiding van de juiste waarden en 
normen. Vooral toen het in de jaren ‘20 militair minder goed ging, maar ook daarna, 
was het Edam die via haar gravamina wees op het gevaar van zedeloosheid, van het 

                                                 
58 Zie over deze kwestie de paragrafen 4.5 en 5.5. 
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opkomende katholicisme, het ongestraft ontheiligen van de sabbat, van hoererij en 
overspel, van het misbruiken van Gods naam etc. Wilde de overheid via het uitschrijven 
van bededagen het tij proberen te keren in de strijd tegen de Spanjaarden,  dan moest 
men toch met minstens even veel ijver de ‘groote, overdadige, moetwillige ende  
krijtende sonden’ bestrijden om Gods toorn af te wenden, om zo de echte oorzaak van 
het ongunstige verloop van de strijd aan te pakken. Zo luidde de Edamse redenering, die 
door de synode werd onderschreven.59 
 
Minder vragen dan gemiddeld stelde Edam over doop- en huwelijkskwesties. Zaken die 
vanuit de andere classes wel met enige regelmaat naar voren werden gebracht. Ook 
stelde Edam het minste aantal particuliere kwesties aan de orde op de synode. Blijkbaar 
wilde men de eigen problemen het liefst zo veel mogelijk zelf oplossen, zonder 
synodale inmenging waar men geen goede herinneringen aan had.60 Ten slotte stelde 
Edam ook minder vragen dan gemiddeld over andere godsdienstige stromingen als het 
katholicisme, het remonstrantisme en met name het mennonisme. Vragen over andere 
sekten en over het jodendom klonken evenmin vanuit Edamse hoek. Dit soort 
gravamina was voornamelijk afkomstig uit de classes Amsterdam en Haarlem, de 
classes met de grote steden dus, waar mensen van heinde en ver hun heil zochten. Wel 
maakte Edam zich in 1639 kortstondig ongerust over de mogelijke komst van enkele 
socinianen vanuit Polen.61 
Edam lijkt zich al met al lange tijd meer zorgen gemaakt te hebben over bedreigingen 
van binnenuit, bijvoorbeeld door zich indringende valse predikanten, al dan niet met 
hulp van overheden en/ of synode én over het, in Edamse ogen toenemende zedenverval 
in de samenleving, dan over de opkomst van andere godsdienstige stromingen. 
Stromingen die wel degelijk binnen de classis Edam aanwezig waren en zich in de loop 
van de 17e eeuw ook daar steeds duidelijker manifesteerden, zoals in hoofdstuk 7 
beschreven zal worden. 
 
De classis Amsterdam stelde in verhouding beduidend minder vragen over kwesties met 
predikanten en over geschriften door predikanten uitgegeven. Vragen over studenten en 
proponenten ontbraken geheel. Wellicht had men daar, zeker in Amsterdam zelf, geen 

                                                 
59 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.8.1625, 15.8.1628; acta van de classis Edam, 19.7.1625, 
28.7.1625, 3.7.1628, 7.8.1628. 
60 Dit komt overeen met de constatering van Tukker voor de classis Dordrecht, dat een classis daar eerder 
naburige classes te hulp riep, dan dat zij een zaak als gravamen naar de synode zond. Hij wijst er in dit 
verband op dat de verhouding tussen provinciale en particuliere synode enerzijds en classis anderzijds, 
anders lag dan die tussen classis en gemeente. Naast gehoorzaamheid aan de synodale instructies valt 
daarbij de grote mate van zelfstandigheid van de classis op. Tukker, De classis Dordrecht, p. 62. Door de 
classis Edam werd dit, onder verwijzing naar de nationale synode van Den Haag, 1586 (waarschijnlijk art. 
40, hoewel dit minder uitvoerig is, dan de classis zelf), in 1592 ook zo vastgelegd. Als een kerkenraad 
problemen heeft, moet hij dit eerst aan de eigen classis voorleggen. De classis kan dan eventueel naburige 
classes raadplegen. Pas als de zaak dan nog niet opgelost is, kan de kwestie als gravamen op de synode 
gebracht worden (acta van de classis Edam 16.11.1592). Vanuit de classis Edam heeft men drie maal de 
classis Amsterdam om advies gevraagd: in 1592 over een tuchtgeval, in 1601 over financiële steun voor 
de nagelaten kinderen van ds. Arend Arendsz van Broek in Waterland/ Zuiderwoude en in 1622 over de 
uitleg van een bijbeltekst in verband met de (on)wettigheid van een voorgenomen huwelijk. Acta van de 
classis Edam, 20.7.1592, 6.8.1601, 23.5.1622. Andere, verder weg gelegen classes werden niet op 
soortgelijke wijze geraadpleegd. Integendeel: toen vanuit de classis Alkmaar enkele malen een brief werd 
gestuurd aan de classes om zo advies te vragen in verband met lokale geschillen, stuurde de classis Edam 
een vermanende brief terug met de opmerking dat men deze vragen als gravamina behoorde in te brengen. 
Acta van de classis Edam, 29.9.1603. 
61 Acta van de Noord-Hollandse synode, 1.8.1639; acta van de classis Edam, 27.6.1639, 25.7.1639. 
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onoplosbare problemen mee, omdat men hier steeds over ervaren, oordeelsbekwame 
predikanten beschikte. Ook ten aanzien van de leer in het algemeen stelde men minder 
vragen dan de andere classes. Wel vroeg men regelmatig advies inzake andere sekten62, 
de Waalse en Engelse kerk, over kwesties met betrekking tot de geestelijke verzorging 
op de vloot en in de overzeese gebiedsdelen, over ziekentroosters, de legerdienst en de 
tuchthuispredikant. Ten slotte stelde de classis Amsterdam veruit de meeste particuliere 
kwesties en deelgravamina aan de orde over uiteenlopende zaken als bankroetiers, 
dronkenschappen, hoerenhuizen, laster, eedzweren etc. Duidelijk is zo te zien dat 
Amsterdam met andere problemen werd geconfronteerd dan een classis als Edam. 
Vanuit de classis Haarlem maakte men zich, verspreid over de gehele periode, vooral 
zorgen over de handhaving van de zondagsrust. Verder klonken ook vanuit hier 
regelmatig vragen over sekten, over de rol van de overheid ten aanzien van kerkelijke 
aangelegenheden, over het tekenen van de belijdenisgeschriften en, in de jaren 1600-
1608 over scheurmakers. Voorts toonde men zich, ook verspreid over de gehele periode, 
erg bezorgd over de katholieke opmars, waarvan vooral uit deze classis vele concrete 
voorbeelden werden aangedragen, en over de mennonieten. Over de remonstranten 
maakte men zich hier daarentegen niet al te druk. Binnen de classis Haarlem werd men 
blijkbaar meer geconfronteerd door of in ieder geval meer verontrust over katholieken 
en mennonieten, dan over remonstranten.63 De classis Haarlem was dan ook niet 
gesplitst in een remonstrants en een contraremonstrants deel tijdens de Bestandstwisten, 
zoals wel het geval was in de classes Alkmaar en Hoorn.64 Net als Edam maakte ook 
Haarlem zich sterk voor de zuivere leer, de openbare orde en de positie van de kerk 
tegenover een zich in kerkelijke zaken mengende overheid. 
De classis Hoorn werd al vanaf de jaren ‘90 van de 16e eeuw geconfronteerd met grote 
leergeschillen rond voorgangers als Cornelis Wiggertsz, Clement Maertensz en 
Cornelius Meynaertsz Spruijt. Allen maakten zij bezwaren tegen de strikt calvinistische 
uitleg van predestinatie en vrije wil. Vragen die in de Bestandstwisten met kracht aan de 
orde gesteld werden en die de classis Hoorn in die jaren zou splijten in een remonstrants 
en een contraremonstrants deel. Geen wonder dus dat de classis Hoorn in verhouding 
veruit de meeste vragen stelde over probleempredikanten en over de omgang met 
remonstranten. Hoewel ook de classis Alkmaar verdeeld was in twee kampen tijdens de 
Bestandstwisten, stelde men vanuit deze classis niet opvallend veel vragen over 
remonstranten of over kwesties met predikanten. Verder kan van deze classis gezegd 
worden dat zij nauwelijks gravamina wijdde aan mennonieten en relatief weinig 
aandrong op het afhandelen van openstaande kwesties als de bestrijding van de 
schendingen van de zondagsrust en van het vloeken. 
De classis Enkhuizen stelde gemiddeld maar weinig vragen over predikantenkwesties, 
hoewel ook deze classis op dit gebied het nodige te stellen heeft gehad. Over de 
remonstranten stelde men maar één enkele vraag, terwijl zij over de mennonieten en 
katholieken juist iets meer vragen dan doorsnee stelde. Opvallend is voorts van bijna 
een kwart van alle vragen rond het huwelijk uit deze classis afkomstig was, terwijl ook 
vijf van de in het totaal tien vragen over verzoening na moedwillige doodslag uit deze 

                                                 
62 Over die sekten, zie bijv. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 2, pp. 167-173 (over joden), 215-222 
(over lutheranen) en 223-247 (diverse andere sekten).  
63 Voor een uitgebreide beschrijving en analyse van de godsdienstige verhoudingen in de stad Haarlem 
zelf en van de doorgaande katholieke zielzorg in en vanuit deze stad, zie Spaans, Haarlem na de 
Reformatie, met name pp. 71-107, 199-204; zie ook Abels, ‘Tussen gewetensvrijheid en kerkelijke 
dwang. Religie in Holland’, pp. 293-296. 
64 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618; zie verder paragraaf 6.3.  
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classis afkomstig waren. Enkhuizen is daardoor goed voor een hoge score op het gebied 
van de (verbreiding van de ware) waarden en normen.  
 
Iedere classis legde dus zo vanuit de eigen praktijk haar eigen accenten via de 
ingebrachte gravamina en particuliere kwesties. Accenten die via de analyse van de 
gravamina in beeld gebracht konden worden.  
 
 
 

6.3. Positionering van de classis Edam in de Noord-Hollandse synode 
 
De classes konden via de bespreking van de gravamina in de synodale vergaderingen 
hun standpunten ventileren. De synodale acta geven echter niet weer hoe de 
stemverhoudingen lagen bij de afhandeling van die lange reeks gravamina. Door 
vergelijking van de classicale acta met de synodale acta kan toch in beeld gebracht 
worden in hoeverre die visie van de classis Edam op al die gravamina overeenstemde 
dan wel afweek van het uiteindelijke synodebesluit. Waar botste men en in welke mate 
stond men gezamenlijk op de bres om de kerkelijke belangen te behartigen, de interne 
organisatie te versterken en de eenheid te bevorderen? Vragen die in deze paragraaf aan 
de orde zullen komen. Als onderdeel daarvan zal ook de interclassicale samenwerking 
gedurende de synodeloze jaren (1609-1618) worden geanalyseerd. Daarbij zal de inzet 
van de geschillen én het verloop van de Bestandstwisten in Noord-Holland worden 
toegelicht en wordt beschreven welke positie de classis Edam in nam. 
 
 
De Edamse standpunten vergeleken met de synodale: van nuanceverschil tot botsing 
Van de 942 gravamina zijn er 702 zowel door de classis Edam als door de Noord-
Hollandse synode behandeld; 614 maal (87,5%) leverde dit een eenstemmige reactie op, 
terwijl in 88 gevallen de uitkomsten verschillend waren. Dit wil niet zeggen dat de 
meningen even zovele malen ook tegengesteld waren. In 20 van deze 88 gevallen was 
de reactie van de synode niet eenduidig uit de acta te halen, terwijl de classis wel een 
helder antwoord op het betreffende gravamen formuleerde en in zes gevallen was het 
omgekeerde het geval. De meningen liepen 62 maal wel echt uiteen. Wat waren dit voor 
kwesties?  
Beschreven is al hoe de classis Edam zich in 1597 en 1598 samen met Hoorn sterk 
maakte voor de afschaffing van de functie van synodegedeputeerde als zijnde een 
geldverslindende en weinig nuttige taak.65 De meerderheid van de synode dacht hier 
anders over: de functie van synodegedeputeerde werd in de loop der jaren juist 
uitgebreid. Enkele jaren daarna botsten classis en synode opnieuw over het recht van de 
synode en haar gedeputeerden om zich te mogen mengen in problemen, die op 
classicaal niveau al waren afgehandeld. Acht woedende gravamina diende Edam in over 
deze ondermijning van haar classicaal gezag. Gravamina die door de synode niet 
werden beantwoord, maar afgedaan met de opmerking dat nu de problemen waren 
opgelost, men deze zaak in stilte moest laten berusten. Zeker ook omdat van beide 
zijden fouten waren gemaakt. Dat de kous hiermee voor de classis niet af was, blijkt uit 
de gravamina die vanuit Edam in 1604 en later in 1622 en 1628 werden voorgelegd. 
                                                 
65 Acta van de Noord-Hollandse synode, 22.6.1598, 21.6.1599; acta van de classis Edam, 27.4.1598, 
18.5.1598, 7.6.1599. 
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Edam bleef zich als kleinste classis sterk maken voor een duidelijke afbakening van de 
macht die de synode had over de classis en in het verlengde daarvan van de taken van 
de synodegedeputeerden. Een strijd waarin Edam steeds een meerderheid tegenover 
zich vond in de synodevergaderingen. 
 
Een tweede terrein waarop classis en synode duidelijk van mening verschilden, betrof 
de rol van de overheid in kerkelijke zaken. Een frontale botsing hierover tussen de 
classes Edam en Haarlem enerzijds en de overige vier classes anderzijds deed zich voor 
in de jaren 1630-1632 over de sessie van de Amsterdamse magistraat in de kerkenraad 
aldaar.66 De magistraat beriep zich daarbij op de kerkorde zoals in 1591 opgesteld door 
de Staten van Holland en liet zich uiteindelijk ook van die kant steunen tegenover de 
synode. Edam en Haarlem waren hier fel tegen, maar de synode stemde uiteindelijk in 
meerderheid in met de ontstane situatie. Uiteindelijk werden de tegenargumenten van de 
classis Edam niet eens opgenomen in de synodale acta. Dit tot grote ergernis van de 
classis die haar punten van verweer daarom met nadruk in de eigen acta noteerde. Edam 
achtte de hele gang van zaken schadelijk voor de kerk, met name omdat het 
gepretendeerde recht van de magistraat in feite werd onderstreept door de synodale 
instemming. Ter verdediging van de synode moet hier gezegd worden dat men onder 
zware druk stond van de Staten van Holland, via haar commissarissen ook lijfelijk 
aanwezig in de synodale bijeenkomsten, en van de Prins die eveneens zijn fiat had 
gegeven aan de Amsterdamse situatie.67 
In 1640 liet de classis zich wederom scherp horen, nu over de bemoeienis van 
overheidszijde met de benoeming van de predikant van Barsingerhorn, gelegen in de 
classis Alkmaar. De classis Edam protesteerde heftig tegen het opdringen van 
predikanten met behulp van het jus patronatus. Zij stelde daarom voor om alle 
predikanten en toekomstige predikanten voortaan een acte van verbintenis te laten 
tekenen, waarmee zij beloofden zich nergens te laten benoemen tegen de wil van de 
betreffende gemeente. De synode kon deze kwestie aanvankelijk niet behandelen, door 
ingrijpen van de overheidsafgevaardigden in haar vergadering, maar stemde later van 
harte met het voorstel in.68 

                                                 
66 Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen in Amsterdam tussen 1622-1632 en van de 
achtergronden achter deze overheidsmaatregel, zie: Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, pp. 284-331. 
Door wijzigingen in de samenstelling van de vroedschap in 1622, was de Amsterdamse magistraat nadien 
minder dan voorheen geneigd op te treden tegen de remonstranten, die vanaf 1625 met eigen 
bijeenkomsten begonnen. De kerkenraad en vooral ds. Smoutius ageerden hier fel tegen. Deze groeiende 
spanning tussen kerkenraad en magistraat mondde uit in grote botsingen tussen beide, resulterend in de 
verbanning van ds. Smoutius in januari 1630, de aanwezigheid van commissarissen politiek in de 
kerkenraadsvergaderingen en een veel scherper overheidstoezicht op de predikantsbenoemingen in de 
jaren daaropvolgend.  
67 Acta van de Noord-Hollandse synode, 5.10.1630, 19.8.1631, 17.8.1632; acta van de classis Edam, 
19.4.1630, 13.9.1632. 
68 Acta van de Noord-Hollandse synode, 21.8.1640, 30.10.1640 (een extra vergadering in verband met 
deze kwestie), 13-28.6.1641, 12.8.1642, 2.8.1643, 16.81644; acta van de classis Edam, 25.6.1640, 
13.8.1640. Op 22.2.1641 brachten de synodegedeputeerden mondeling verslag uit in de classis Edam over 
de problemen met ds. Bulaeus van Barsingerhorn en over de mogelijke oplossingen van die problemen. 
Deze predikant was ter plaatse aangesteld door de Heer van Schagen. De Staten van Holland stelden voor 
hem te verplaatsen naar een andere gemeente. De classis Edam was en bleef van mening dat deze 
predikant ontslag diende te nemen, als zijnde onwettig ingekomen. Op 3.6.1641 werd op de classis Edam 
de brief van de synodegedeputeerden voorgelezen, waarin zij bedankten voor het classicale advies. De 
classis herhaalde haar standpunt, waarna de kwestie uit de classicale acta verdween. De zaak werd pas in 
1644 opgelost, door de komst van een nieuwe predikant. Van Lieburg, Repertorium, dl 2, maakt geen 
melding van ds. Bulaeus. Volgens zijn gegevens was Barsingerhorn vacant tussen 1638 en 1644. 
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De Edamse classis maakte zich via deze en andere kwesties sterk voor de naleving van 
de kerkorde zoals opgesteld door de nationale synode van Dordrecht en verzette zich 
daarmee tegen de kerkorde van de Staten van Holland en de inmenging van de overheid 
in kerkelijke zaken. De synode kon dit, door de aanwezigheid van de commissarissen in 
haar vergaderingen, niet altijd zo nazeggen. Waar mogelijk beaamde de synode de roep 
om autorisatie van de nationale kerkorde door de Staten Generaal69, maar het kostte in 
praktijk veel moeite om de invloed van de overheden daadwerkelijk terug te dringen. 
De classis Edam stond op de bres voor de zuiverheid van kerk en haar interne 
organisatie en voor het uitdragen van de ware leer, maar in een enkel geval ging men 
juist minder ver dan de synode. Zo diende de classis Haarlem in 1608 een gravamen in 
waarin men voorstelde voortaan geen schoolmeesters en voorzangers meer te 
benoemen, die geen lidmaat van de kerk waren. De synode stemde hiermee in en 
adviseerde om in gemeenten waar dit nog niet het geval was, via de magistraat hiervoor 
te ijveren. De classis Edam reageerde terughoudender door te stellen dat het weliswaar 
te wensen ware dat men alleen lidmaten in deze functie(s) aanstelde, maar dat hier toch 
moeilijk een algemene wet van te maken viel.70 Terughoudendheid dus bij een voorstel 
dat praktisch onhaalbaar leek, zelfs op een moment dat de snel groeiende leerstellige 
tegenstellingen aanleiding vormden om te pleiten voor scherpere selectiecriteria.  
 
Ook ten aanzien van de mennonieten ging de classis Edam af en toe wat behoedzamer te 
werk dan de synode en daarmee kom ik op het derde terrein waarop de antwoorden van 
classis en synode uiteen konden lopen. Zo pleitte de synode in 1607 voor het verstoren 
van de vergaderingen der mennonieten door predikanten, ouderlingen en andere 
lidmaten  met ‘eenige cloeckheijt’, om daar met de bijbel in de hand de doopsgezinde 
uitleg te weerleggen. Dit naar aanleiding van opmerking uit de classis Enkhuizen waar 
men bezorgd constateerde dat doperse leraren zich overal begaven, ook daar waar ze 
nog geen toehoorders hadden.  
In 1608 werd de zaak van de rondtrekkende leraren opnieuw aan de orde gesteld, nu 
vanuit de classis Hoorn. De synode herhaalde haar standpunt, maar de classis Edam 
bleef erbij dat het weliswaar te wensen zou zijn een en ander te weren, maar dat ‘sulcx 
niet wel int werck gestelt’ kan worden, ‘ende oock sorghlijck om de lasteringe over de 
predicanten, die als inquisiteurs gescholden werden, te vermeerderen, dat het derhalve 
best geraden is sulcx te laten’.71 En dat terwijl men in Edam in 1593 nog een warm 
voorstander was van het disputeren met mennonieten en allerlei andere soorten 
wederdopers.72 Blijkbaar had men in de tussenliggende periode ervaren hoezeer het 
wapen van het dispuut zich ook tegen de eigen predikanten kon keren. Die 
doopsgezinde opmars hing ongetwijfeld samen met de leerstellige strijd die op dat 
moment in volle hevigheid was losgebarsten binnen de gereformeerde gelederen. Enige 
terughoudendheid onder invloed van die praktische situatie was dus zeker gepast en dat 
werd vanuit Edam beter ingeschat dan vanuit de synode. Dat binnen de classis Edam de 
gereformeerde kerk vanaf het eerste begin geconfronteerd was geweest met een sterke 
doopsgezinde stroming, zal aan deze behoedzame opstelling ten grondslag gelegen 
hebben.    

                                                 
69 Zie bijvoorbeeld: acta van de Noord-Hollandse synode, 24.8.1621, 2.8.1622, 8.8.1623, 6.8.1624 en 
verder; acta van de classis Edam, 7.6.1621, 25.7.1622, 31.7.1623, 29.7.1624 en verder. 
70 Acta van de Noord-Hollandse synode, 18.10.1608, acta van de classis Edam, 19.5.1608. 
71 Acta van de Noord-Hollandse synode, 12.6.1607, 18.10.1608; acta van de classis Edam, 19.5.1608. 
72 Acta van de classis Edam, 8.6.1593. 
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Iets dergelijks is ook te zien in 1625 toen de classis Haarlem voorstelde om via het de 
overheid het bouwen te weren van ‘nieuwe mennonitische predickhuijsen tot groote 
oneere deses lants, nadeel ende droefheijt der gemeenten, ende faem dier secte, te meer 
omdat de Ed. Mo. H. Staten in haere placcaten van geen andere vrijheijt der 
conscientien spreecken dan dat een igelijck in sijn huijs met sijn eijgen huijsgesin 
toegelaten werde, sodanige exercitie van religie als hem goet duncke’. De synode 
verwees dit punt naar de nationale synode, terwijl de classis Edam het pleidooi afwees 
omwille van de politiek onzekere tijd waarin men op dat moment verkeerde.73 De classis 
liet zich in deze gevallen dus meer leiden door wat praktisch haalbaar of wenselijk leek, 
dan door een principiële afwijzing en bestrijding van deze geloofsrichting. Of men dit 
standpunt ook in de daaropvolgende jaren bleef innemen, komt in hoofdstuk 7 aan de 
orde. 
 
Tegenover de remonstranten stelde men zich vanuit de classis Edam veel eenduidiger en 
principiëler op. Allerlei ingediende gravamina over de wederopneming van voormalige, 
berouwvolle remonstrantse predikanten en lidmaten, werden door Edam helder en 
bondig beantwoord: dergelijke predikanten opnieuw examineren, niet aannemen in 
gemeenten waar ze voordien de remonstrantse leer verkondigden en niemand opnieuw 
in het ambt aannemen die weet had van de aanslag op Maurits in 1623 of die lasterlijke 
boeken heeft uitgegeven.74 De synode verwees, vermoedelijk onder druk van de 
overheidsafgevaardigden, al dit soort vragen liever naar een nationale synode. 
Uiteindelijk kwam de Noord-Hollandse synode in 1625, na overleg met andere 
provinciale synoden, tot de acceptatie van een voorlopige regeling waar men zich in 
voorkomende gevallen naar kon richten. Vanaf dat moment week het synodestandpunt 
niet meer af van dat van de classis Edam.75  Eensgezind was men daarna ook over de 
noodzaak om de ‘meer ende meer inbreeckende Arminiaensche secte’ met alle ernst 
tegen te gaan. Bijvoorbeeld via waarschuwingen tegen deze dwaling vanaf de 
preekstoel, in gesprekken, via ‘vijerige gebeden voor haer bekeringe’, door zelf het 
goede voorbeeld te geven via een ‘godsaligen wandel’ en door er goed op toe te zien dat 
men voormalige remonstranten inderdaad niet te snel weer opnam in het ambt van 
predikant of in de functie van schoolmeester.76 
 
Zoals gezegd stelde classis Edam iets minder vaak dan gemiddeld de ‘paepsche 
stoutigheden’ aan de orde, maar ze week in haar antwoorden op dit punt niet af van de 
synode. Beide maakten zich sterk tegen de katholieke wederopbouw. Wat wel opvalt is 
dat de concrete voorbeelden van de katholieke uitingen nimmer uit de classis Edam 
afkomstig waren en dat men pas als een van de laatsten een gravamen aan de papisten 
wijdde: Edam stelde in 1623 voor het eerst een vraag over het weren van katholieke 
                                                 
73 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.8.1625; acta van de classis Edam, 19.7.1625. Enkele maanden 
daarvoor, op 23 april was prins Maurits overleden. Het Spaanse beleg van Breda duurde nog voort, 
uiteindelijk gevolgd door de verovering van Breda door Spinoza. De Spaanse opmars op de Veluwe liet 
zich nog niet afstoppen en de felle vervolging van de remonstranten, zeker na de mislukte aanslag op 
Maurits in 1623, wist hun verzet niet te breken. Bovendien zal de situatie van de protestantse 
geloofsgenoten in grote delen van het Duitse Rijk er in deze jaren zeer ongunstig uit. Zie hierover 
bijvoorbeeld Van Deursen, Maurits van Nassau, pp. 279-290; Israël, De Republiek, dl 1, pp. 515-525, 
531-539; Van Os, Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd, pp. 80-84.  
74 Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.8.1623; acta van de classis Edam, 31.7.1623.  
75 Acta van de Noord-Hollandse synode, 6.8.1624, 7.8.1625. 
76 Acta van de Noord-Hollandse synode, 4.8.1626; acta van de classis Edam, 27.7.1626; over de omgang 
met de remonstranten na de Dordtse synode, zie: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 331-34, 346-
367. 
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bijeenkomsten, gekoppeld aan de vraag om de oude kwesties in het algemeen af te 
doen.77 Toch werd men ook in de classis Edam al voor die tijd met de voorlopers van de 
katholieke opbloei geconfronteerd, zo we zagen bij de behandeling van de reformatie 
van het onderwijs en bij vragen vanuit verschillende gemeenten over de tuchtoefening 
jegens lidmaten die naar katholieke bijeenkomsten gingen of dreigden te gaan. 
Desondanks maakte men zich hier tot aan de jaren ‘20 nog niet zoveel zorgen over dat 
men er ook vragen over stelde op de synode. Hoe beide organen zich vanaf die tijd 
inzetten voor de bestrijding van het katholicisme wordt in het volgende hoofdstuk 
besproken. 
 
Het aantal echte botsingen tussen de classis Edam en de Noord-Hollandse synode was al 
met al dus beperkt. Rond 1600 kwam men hard in aanvaring over de wederzijdse 
bevoegdheden. Latere botsingen hingen vooral samen met de visie op de rol van de 
overheid en met het feit dat de classis daarover vrijuit kon spreken, waar de synode zich 
beperkt wist door de aanwezigheid van overheidsafgevaardigden. Andere punten 
leverden geen botsingen op, maar wel nuanceverschillen, ingegeven door de in bepaalde 
opzichten pragmatischer houding van de classis Edam. Zoals aangetoond in de 
paragrafen 2.4 en 4.3, was men in de eerste decennia ruimhartiger bij de bediening van 
de doop en de bevestiging van huwelijken dan de synode goed dunkte. De dagelijkse 
praktijk liet een al te strikte toepassing van de calvinistische doop- en huwelijksleer niet 
toe zonder de andere stromingen in de kaart te spelen. Een zelfde pragmatiek kenmerkte 
ook de Edamse houding ten opzichte van de doopsgezinden. Naarmate de tijd vorderde 
en de andere stromingen zich steeds meer ruimte toeeigenden, werd men echter strikter. 
Nadat in Dordrecht de interne eenheid was hersteld, werd de bestrijding van de 
remonstranten en van de katholieken krachtig ter hand genomen worden, terwijl men 
zich zeker ook vanuit de classis Edam sterk maakte voor een verdere reformatie van de 
samenleving. 
 
De classis Edam en de Bestandstwisten 
De strijd tussen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ was in Emden tijdelijk beslist78, om vanaf 
de jaren `90 weer op te laaien, uitmondend in de Bestandstwisten. Over de inhoud van 
deze strijd en de kernthema’s die daarbij een rol spelen, is al veel geschreven79, zodat ik 
er kort over zal zijn. De calvinisten beschouwden de Hollandse kerk als onderdeel van 
de internationale reformatorische traditie. Zij voelden zich verbonden aan de 
internationaal aanvaarde leer en de verwoording daarvan in de Nederlandse 
geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus. In het verlengde hiervan stond de 
keuze voor een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de overheid en de uitbouw 
van een hechte kerkelijke organisatie, gebaseerd op de eenheid van de leer en gedragen 
door de tuchtoefening. De ‘rekkelijken’, ook wel aangeduid als ‘politieken’ of soms als 

                                                 
77 Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.8.1623; acta van de classis Edam, 3.7.1623. 
78 Zie paragraaf 2.1. 
79 Zie bijv: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 227-241 over de inhoudelijke verschillen tussen 
Calvinisten en Arminianen; Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, pp. 149-156; Hofman, Eenich 
Achterdencken, pp. 183-190; Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, pp.169-178; 
Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp.413-434. De hier gegeven samenvatting van de 
verschillende standpunten is aan deze teksten ontleend. Abels attendeerde er recentelijk terecht op dat er 
nog altijd geen alomvattende studie over de Bestandstwisten bestaat. Hij noemt dit één van de grootste 
lacunes in de Nederlandse historiografie. Er zijn wel vele deelstudies verschenen, maar er is nog geen 
synthese van al deze werken gemaakt. Abels, ‘De kleingeestigheid van een groot geleerde’, pp. 86-89. 
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‘libertijnen’80, verwierpen de belijdenisgeschriften niet, maar deze vormden voor hen 
niet per definitie de enige waarheid. Daarnaast verdedigden zij de autoriteit van de 
christelijke staat over de kerk. Zo moest de overheid synoden kunnen samenroepen en 
scheuringen verbieden. De ‘rekkelijken’ pleitten voor een brede, door de magistraat 
gecontroleerde volkskerk, niet gebonden aan één strikte geloofsbelijdenis. Deze kerk 
kon aldus zoveel mogelijk richtingen binnen het protestantisme omvatten.  
De onenigheid over de inhoudelijke koers van het confessionaliseringsproces heeft tot 
grote spanningen geleid binnen de kerkelijke en binnen daarmee vaak nauw verbonden 
politieke elite. Zo konden dogmatische conflicten grote maatschappelijke en politieke 
onrust veroorzaken en dat is, zo vatten Van Eijnatten en Van Lieburg samen, precies 
wat zich afspeelde tijdens het Twaalfjarig Bestand.  
Inzet van de kerkelijke strijd vormde het leerstuk van de predestinatie of 
voorbeschikking. Naar de opvattingen van Calvijn, kan de mens uit zichzelf niets goeds 
tot stand brengen: hij moet alles van God ontvangen. Gods wil staat daarbij centraal: Hij 
kiest vanuit zijn genade wie er gered worden en wie niet. God handelt daarbij in alle 
vrijheid: zijn keuze wordt niet door externe factoren, zoals menselijke deugden, 
bepaald. De uitverkoren mens kan die genade niet meer verspelen. Die mens mag leven 
in dankbaarheid over de hem geschonken verlossing. Zijn geloof en zijn deugdzaam 
leven zijn geen voorwaarde voor zijn uitverkiezing, maar het gevolg ervan.  
Mannen als Coolhaes en Wiggertsz, maar ook Petrus Aemilius, hebben hun vraagtekens 
bij deze denkwijze geplaatst en Jacobus Arminius gaf deze oppositie, in de woorden van 
Van Deursen, nieuwe kracht. In Arminius’ visie waren de uitverkorenen de mensen van 
wie God voorzien had dat ze zouden geloven. Christus is voor allen gestorven, maar 
niet iedereen verwerft het eeuwige leven. De mens is namelijk vrij om Gods roepstem te 
weerstaan en het geloof zo door eigen schuld weer verliezen. Niet Gods genade is 
beslissend, maar de vrije wil van de mens om die genade te aanvaarden. God schenkt 
zijn genade om te kunnen geloven, maar pas als de mens die genade aanvaardt, is er 
sprake van echt geloof.  
Deze opvatting werd fel verworpen door de bekendste tegenstrever van Arminius, de 
Leidse hoogleraar Franciscus Gomarus. Het aanvankelijk academische debat, gevoerd 
vanaf 1603 aan de theologische faculteit te Leiden, raakte aan de visie op de mens, aan 
de verkondiging en aan de zielzorg en groeide daarom uit tot een publiek debat. Had de 
mens zelf de keuze en dus de verantwoordelijkheid om het hem aangeboden heil te 
aanvaarden of te verwerpen, zoals Arminius betoogde. Of bracht deze visie de 
heilszekerheid in gevaar, zoals Gomarus hem verweet. Kortom: wat en hoe moet een 
mens geloven en handelen en wat betekende dat voor zijn zielenheil?  
De groeiende tegenstellingen en het proces van partijvorming zorgden ervoor dat het 
conflict alleen nog via een nationale synode kon worden beslecht. De Staten-Generaal 
                                                 
80 Het woord libertijn wordt niet door iedereen als synoniem voor rekkelijk gebruikt en zal om die reden 
verder niet worden gehanteerd. Van Eijnatten en Van Lieburg definieren libertijnen als personen die 
principieel buiten de georganiseerde kerken bleven staan en de onderlinge liefde als het voornaamste 
teken van de ‘ware kerk’ beschouwden. Nederlandse religiegeschiedenis, p. 181. Van Deursen omschrijft 
het vroeg zeventiende eeuwse libertinisme in iets andere bewoordingen: “Plooibaar genoeg om een kerk 
te bezoeken die weinig van hun eigen denkbeelden tot uitdrukking bracht, konden de libertijnen zich toch 
nergens thuis voelen, eerst recht niet na de laatste calvinistische loutering die Dordrecht in de hervormde 
kerk tot stand bracht”. Waarna hij voorbeelden geeft van regenten die zich ondanks zichzelf toch 
aangesloten hebben bij de gereformeerde kerk, om anderen een goed voorbeeld te geven. Bavianen en 
slijkgeuzen, pp. 224-225. Voor deze groep kunnen de termen daarom toch wel als synoniem gebruikt 
worden (zoals Van Deursen zelf ook doet, pp. 91-92) en waarschijnlijk bedoelde de Edammer Jan Jacobsz 
het ook zo toen hij zijn predikant Wilhelmius Puppius in 1592 voor libertijn uitschold. (acta van de classis 
Edam, 7.9.1592). Zie ook hoofdstuk 2, noot 139. 
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gaven hiervoor in 1606 hun toestemming, maar de voorbereidingen liepen vast in 
procedurele geschillen. Zo wilden Arminius en de zijnen de belijdenisgeschriften waar 
nodig herzien, terwijl Gomarus niet aan die geschriften wilde tornen. Hij wilde juist aan 
de hand van geloofsbelijdenis en catechismus de opvattingen van Arminius toetsen. In 
de daaropvolgende jaren 1608 en 1609 vonden op aandrang van de Staten van Holland 
nog enkele debatten tussen Gomarus en Arminius plaats, maar de tegenstellingen bleven 
onverminderd groot. 
De dood van Arminius in 1609 bracht de oplossing niet dichterbij, integendeel. Door 
vermenging van de inhoudelijke debatten rond de predestinatie, met die rond de 
kerkorde en de verhouding tussen kerk en overheid, werd de kerkelijke strijd tevens een 
politieke strijd. De oude tegenstellingen tussen ‘preciezen’ en ‘rekkelijken’ lieten zich 
weer in volle hevigheid voelen, waardoor de Republiek tijdens de Bestandsjaren zelfs 
op de rand van een burgeroorlog zou balanceren. Belangrijke momenten in dat proces 
vormden de aanbieding van de Remonstrantie aan de Staten van Holland en West-
Friesland (in juni 1610) en de daaropvolgende conferentie in 1611 tussen de voor- en 
tegenstanders van die Remonstrantie. 
In de Remonstrantie verhaalden de volgelingen van Arminius welke vijf opvattingen 
van hun tegenstanders zij in strijd achtten met de bijbel, de belijdenis en de 
catechismus. Bovendien vroegen zij aan de Staten om ruimte voor het uitdragen van 
hun standpunten in de kerk. Ruimte die de Staten in meerderheid mogelijk achtten: 
arminianen en gomaristen moesten elkaar verdragen. Bovendien besloten de Staten van 
Holland, onder leiding van Johan van Oldenbarnevelt, om die vijf artikelen over de leer 
aan de classes te zenden, met daarbij de opdracht om bij examens niet dieper op de 
thematiek van de predestinatie in te gaan, dan in die artikelen verwoord stond. Als 
gevolg van de onrust die hieruit ontstond, werd op last van de Staten van Holland, 
genoemde conferentie georganiseerd. Tijdens die conferentie dienden de calvinisten 
onder leiding van de Amsterdamse predikant Petrus Plancius een tegenvertoog (contra-
remonstrantie) in om de eigen standpunten te verduidelijken. Een belangrijk bezwaar 
van de calvinisten betrof het feit dat de arminianen hun Remonstrantie aan de overheid 
hadden gestuurd en niet naar een kerkelijke vergadering die over leerstellige vragen 
hoort te oordelen. 
Beide partijen gingen nu voluit in de aanval en verkleinden zo de kans op vrede steeds 
verder. De arminianen zochten en vonden daarbij steun buiten de kerk en de contra-
remonstranten gingen hun oppositie steeds meer bundelen, te beginnen in het 
Noorderkwartier.  
Omwille van de rust gaven de Staten van Holland vanaf eind 1608 geen toestemming 
meer voor het houden van particuliere synoden.81 In 1613 probeerden zij via een 

                                                 
81 Blijkens een brief van de classis Hoorn hadden de Staten van Holland in 1608 de particuliere synode 
opgeschort omdat zij een provinciale synode (voor heel Holland) bijeen wilden laten roepen. Deze 
provinciale synode zou aanvankelijk tussen 10 en 20 oktober 1608 plaatsvinden, om vervolgens op de 
lange baan geschoven (informatie daarover in de acta van de classis Edam, 11.8.1608, 8.12.1608, 
21.4.1609). Uiteindelijk vond er op 18 oktober 1608 geen provinciale maar wel een Noord-Hollandse 
synode (te Hoorn) plaats. Door de classis Enkhuizen, als synodale classis, werd de volgende particuliere 
synode uitgeschreven voor 15 juni 1609 (acta van de classis Edam, 21.4.1609). Op deze bijeenkomst 
zouden de problemen binnen Alkmaar aan bod komen, maar voor deze vergadering gaven de Staten van 
Holland geen permissie, onder verwijzing naar een komende provinciale synode. Op 5 oktober 1610 
besprak de classis Edam een missive van de Staten van Holland, waarin opnieuw sprake was van het 
uitschrijven van een provinciale synode, waarbij de Staten zelf wilden beslissen wie er afgevaardigd 
zouden worden. In het daaropvolgende jaar stelde Bartholdi in de classis Edam voor, dat de kerken 
moesten ijveren om het in verval geraakte gebruik van de particuliere synoden weer in ere te herstellen 
(acta van de classis Edam, 18.11.1611). De Staten van Holland lieten daarop in 1612 weten het houden 
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‘resolutie tot de vrede der kercken’ tevergeefs om verdere kerkelijke verscheurdheid af 
te wenden. Doordat de Staten zich hierbij mengden in theologische discussies, leidde 
deze interventie niet tot de gehoopte tolerantie, maar tot verharding van de standpunten 
en nieuwe scheuringen.82 De strijd werd uiteindelijk politiek beslist door de keuze van 
Maurits voor de contraremonstranten in juli 1617, gevolgd door de Scherpe Resolutie83 
afgekondigd door Staten van Holland in augustus 1617, als een laatste vergeefse poging 
om het tij te keren ten gunste van de ‘rekkelijken’. In augustus 1618 viel het doek voor 
Van Oldenbarnevelt en de zijnen. Voortaan waren het niet langer de calvinisten die hun 
heil buiten het publieke kerkgebouw zochten, maar waren het de remonstranten die zich 
afscheidden. 
 
Binnen de classis Edam waren de leergeschillen in 1608 al beslecht in calvinistische 
richting, zodat het gevaar van een eventuele scheuring hier tijdig was afgewend. Dit 
gold niet voor alle andere classes in Noord-Holland. Als eerste raakte de stad Alkmaar 
in de problemen. Adolphus Venator kwam in 1603 in conflict met zijn calvinistische 
collega Cornelius Hillenius. Een conflict dat door de Noord-Hollandse synode voor 
korte tijd kon worden gesust, maar spoedig daarna weer oplaaide. De rechtlijnige 
Hillenius ging in 1607 opnieuw de strijd aan en wist de classis Alkmaar zo ver te 
krijgen dat de predikanten gevraagd werd een door Hillenius ontworpen formulier84 te 
ondertekenen. Niet alleen Venator, maar nog drie andere predikanten en een net 
beroepen kandidaat weigerden dit en wendden zich tot de Staten van Holland, die de 
classis ter verantwoording riepen. De classis bracht de zaak in 1608 op de Noord-
Hollandse synode en werd daar in het gelijk gesteld.85 Besloten werd tevens om alle 
predikanten de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus opnieuw 
te laten ondertekenen. Een oproep die de classis Edam van harte ondersteunde in die 
binnen deze classis, na de afzetting van Aemilius in datzelfde jaar, geen enkel probleem 
veroorzaakte.86  
Ds. Venator en zijn vier medestanders volhardden in hun weigering en werden door de 
classis Alkmaar geschorst. De Staten van Holland gingen hier niet mee akkoord, waarop 

                                                                                                                                               
van een particuliere synode op te schorten, met de belofte van een spoedig daarna te houden provinciale 
synode (acta van de classis Edam, 30.4.1612). In 1614 drong Edam er bij de classis Enkhuizen, als 
synodale classis, nog een maal op aan haar best te doen voor het mogen uitschrijven van een particuliere 
synode (acta van de classis Edam, 28.7.1614). 
82 Over het verloop van de kerkelijke strijd in Holland, zie vooral Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 
pp. 241-274. 
83 Op basis van deze resolutie mochten steden eigen troepen aannemen om zo desnoods met geweld de 
vrede in de kerken af te dwingen en de orde te handhaven. Deze troepen zouden optreden naast de 
gewone troepen van Maurits als opperbevelhebber van het Staatse leger. Abels Wouters, Nieuw en 
ongezien, dl 1, p. 155.  
84 In de woorden van de Noord-Hollandse synode ging het daarbij om de ‘onderteeckeninge van den 
Catechismo ende Confessie t’saemengebonden in een boecxken ende vervoecht met een seeckere acte, de 
cracht van de onderteekeninge in sich begrypende’. Acta van de Noord-Hollandse synode, 28.10.1608 
(art. 23). 
85 Acta van de Noord-Hollandse synode, 28.10.1608. In de acta van 1606 en 1607 wordt niets gemeld 
over problemen in Alkmaar. Wel werd in 1606 vanuit de synode aan alle classes de vraag voorgelegd of 
het niet goed zou zijn om predikanten die verdacht werden van onzuiverheid in de leer, op verzoek van de 
classis te vragen zich nader te verklaren. In 1607 werd in het verlengde daarvan besloten dat een 
dergelijke predikant,’in aller discretie ende goede voorsichticheyt sal ondervraecht (worden) ende hij (zal) 
gehouden syn in aller oprechtichteyt te antwoorden ende hem te verclaren’. Acta van de Noord-Hollandse 
synode, 30.5.1606 (art. 15), 12.6.1607 (ar. 7). In de jaren 1603, ’04 en ’05 had de synode, op verzoek van 
de strijdende partijen wel uitgebreid aandacht besteed aan de kwestie Venator. 
86 Zie paragraaf  4.5 en 5.4. 
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de classis Alkmaar in 1609 voorstelde om uit elke classis enkele predikanten af te 
vaardigen om de zaak te onderzoeken en indien mogelijk op te lossen. De classis Edam 
kon zich in dit voorstel vinden, maar hield de mogelijkheid open om de Staten van 
Holland tegemoet te komen. Naar het Edam toescheen, wilde men vanuit Alkmaar de 
Staten het liefst geheel buiten deze kerkelijke aangelegenheden houden, terwijl Edam 
voorzichtiger wenste te opereren. Mochten de Staten aan hun oordeel vasthouden en 
geschorste mannen in het ambt hersteld willen zien, dan was de classis Edam bereid dit 
onder protest toe te staan. Genoemde predikanten moesten dan wel beloven zich niet uit 
te spreken tegen geloofsbelijdenis en catechismus, en de classis Alkmaar diende geduld 
te hebben tot het moment dat een synodale vergadering de zaak kon beoordelen.87 
De praktijk zou anders uitpakken. De lokale vroedschap handhaafde Venator als 
predikant en zijn collega Hillenius werd in augustus 1610 uit de stad verbannen. De 
kerkenraad ging hier niet mee akkoord en werd door de magistraat afgezet en 
vervangen.88 Ds. Hillenius vormde met zijn aanhangers een dolerende gemeente buiten 
de stad.89 Hij nam ook het classicale archief met zich mee naar Koedijk en vanaf dat 
moment kende de regio Alkmaar twee classes.90  
 
De volgende classis die via de classis Enkhuizen om assistentie vroeg, was die van 
Haarlem in 1613. De Haarlemse stedelijke magistraat wilde de kerkorde, in 1591 
opgesteld door de Staten van Holland, invoeren en de kerkenraadsverkiezingen voortaan 
volgens die regels laten verlopen. In de jaren daaraan voorafgaand streefden de 
burgemeesters ook al naar invoering van deze kerkorde bij beroepingsprocedures. 
Desondanks had men in de jaren 1611-1612 bij de predikantsberoepingen, het overleg 
tussen kerkenraad en burgemeesters op tot dan toe gebruikelijke wijze gevoerd. Daarbij 
woog, volgens Spaans, de wederzijdse loyaliteit tussen stad en kerk zwaarder dan 
gehoorzaamheid aan bovenlokale politieke en kerkelijke organisaties.  
Door een reeks kleine conflicten kwam die loyaliteit echter steeds meer onder spanning 
te staan. Dit leidde ertoe dat zich bij de kerkenraadsvernieuwing van 1613 een breuk 
aftekende tussen kerkenraad en magistraat. De Haarlemmer predikanten waren tot 1615 
onderling niet verdeeld, zoals in Alkmaar, en wisten zich gesteund door de kerkenraad 
en het overgrote deel van de gemeenteleden. Zij stonden tegenover een stadsbestuur dat 
in de voetsporen van Johan van Oldenbarnevelt de kerkorde van 1591 wilde invoeren, 
om zo de eigen greep op de benoeming van predikanten en kerkenraadsleden te 
vergroten.  
In de loop van 1616 raakten de kerkenraadsleden toch verdeeld door de conflicten over 
de kerkorde, zodat de Haarlemse kerk alsnog scheurde. Door classisbemiddeling werd 
de breuk tijdelijk geheeld, maar aan het eind van 1616 en vooral in het voorjaar van 
1617, bij de volgende kerkenraadsverkiezingen, barstte de bom alsnog. De oude 
kerkenraad vormde een schaduwkerkenraad die zichzelf als de rechtmatige beschouwde 
en twee van de zeven predikanten verbonden zich met de landelijke contraremonstrantse 
partij. Bemiddeling door de classis was nu uitgesloten, omdat de burgemeesters 
raadpleging van de contraremonstrants gezinde classis verboden hadden.91 

                                                 
87 Acta van de classis Edam, 9.11.1609. 
88 Acta van de classis Edam, 2.10.1610, 30.8.1610, 15.11.1610. Uit de acta blijkt dat de classis 
Enkhuizen, als synodale classis, via brieven de andere classes op de hoogte stelde en om advies vroeg. 
Tevens blijkt dat de classis Edam niet over alle problemen ten volle werd geïnformeerd en zich daarover 
beklaagde. De nieuwgekozen kerkenraad van Alkmaar werd door Edam als onwettig bestempeld. 
89 Zie verder Hofman, Eenich Achterdencken, pp. 200-204.  
90 Aldus Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, pp. 221-222.  
91 Voor een uitgebreide beschrijving van het verloop van de Bestandstwisten in Haarlem, zie: Spaans, 
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Deze geschillen bereikten in ieder geval de classis Edam maar zeer ten dele. In de 
classicale acta is alleen het verzoek om assistentie uit 1613 te vinden. De classis raadde 
de Haarlemmers aan beleefd én standvastig vast te houden aan de gang van zaken zoals 
die tot dan toe was gevolgd. Liever de oude kerkenraad laten zitten, dan een nieuwe 
verkiezen volgens de regels van de kerkorde van 1591. Deze kerkorde was immers nooit 
wettelijk vastgelegd en daarom niet rechtsgeldig in de ogen van de Edamse classis. De 
verdere ontwikkelingen in de stad Haarlem bereikten de Edamse acta niet. Blijkbaar 
werden vanuit Haarlem geen vragen meer voorgelegd via de classis Enkhuizen over de 
lokale situatie. Zelfs in deze spannende jaren hield men in Noord-Holland dus vast aan 
het kerkordelijke principe, dat de hogere kerkelijke organen zich niet ongevraagd in 
lokale of regionale problemen dienen te mengen.92 
 
Ook in de stad Hoorn kwam het tot een breuk tussen remonstranten en calvinisten. Hier 
waren de remonstranten in de meerderheid. Van de vier Hoornse predikanten was alleen 
Johannus Roggius contraremonstrantsgezind. Hij werd op 4 september 1614 afgezet93 
door de remonstrants georiënteerde magistraat en in 1615 opgevolgd door de felle 
remonstrant ds. Dominicus Sapma.94 Sapma zou in 1619 door de Dordtse synode 
worden afgezet, om in 1624 als remonstrants predikant in Friesland aan het werk te 
gaan. Zijn remonstrantse collega’s, ds. Joannes Wallesius, ds. Joannus Arnoldi 
Redingenus en Isaacus Welsingius95 werden als uitvloeisel van de nationale synode van 
Dordrecht, op 2 september 1619 bij de Noord-Hollandse synode ontboden en eveneens 
afgezet. Zij zouden niet als remonstrants predikant terugkeren op de kansel. Dit zelfde 
gold voor ds. Joannes Martini Fleurkens, predikant van Midwoud, gelegen in de classis 
Hoorn.96 
Samen met ds. Roggius kozen ook enkele kerkenraadsleden voor een breuk met de 
remonstranten, zodat ook Hoorn zijn eigen dolerende gemeente kende.97 De classis 
Hoorn had enkele maanden daarvoor de kant van de calvinisten gekozen en de 
remonstrantse voorgangers buitengesloten.98 Iets waar Wallesius en Redingenus zich in 
                                                                                                                                               
Haarlem na de Reformatie, pp. 204-226. Spaans benadrukt dat de strijd in Haarlem niet zozeer om de 
leerstellige discussies draaide, als wel om de kerkorde. Zij plaatst deze strijd in het kader van het 
confessionaliseringsproces. Door de twisten vond er een verschuiving in het kerkelijke bewustzijn plaats. 
Hierdoor voelde in ieder geval een deel van de Haarlemse kerkenraad zich steeds meer verbonden met de 
landelijke gereformeerde kerk. Tot die tijd had men zich primair lid gevoeld van de stadskerk, gesteld 
onder de bescherming van het stadsbestuur. 
92 Uiteindelijk zou de Noord-Hollandse synode in 1618 een oordeel vellen over deze zaak. De nieuwe 
kerkenraad, gekozen volgens de richtlijnen van de kerkorde van 1591, werd afgezet. De predikanten 
Junius en Van Spranckhuysen konden niet in Haarlem blijven, maar mochten na verzoening wel naar 
elders vertrekken. De derde predikant, Geesteranus, die de kant van het stadsbestuur had gekozen en de 
remonstrantse dwalingen niet voldoende zou hebben weerlegd, mocht wel blijven als hij zich met de 
gemeente verzoende. Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618. 
93 Datum vermeld bij Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
94 Over hem: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 237, 239, 278-279, 285, 336. 
95 Welsingius of Welsing zou in 1623 beschuldigd worden van medeplichtigheid aan de mislukte aanslag 
op Maurits. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 265-367. 
96 Acta van de Noord-Hollandse synode, 27.8.1619. 
97 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, pp. 222-224, Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 241-244. 
Hoorn is voor Van Deursen een voorbeeld van stad met een sterke remonstrantse meerderheid, omdat hier 
zowel de meerderheid van de predikanten als de magistraat voor de remonstranten kozen. Een aanzienlijk 
deel van het kerkvolk volgde haar predikanten in die keuze. 
98 Dit classisoordeel werd geveld op 7 april 1614 en was volgens de klagers de oorzaak van de scheuring 
in hun kerk. Het ontslag van ds. Roggius volgde in september 1614 en zal dus de reactie van de 
remonstrantse magistraat zijn geweest op dat besluit van de classis Hoorn om die twee voorgangers buiten 
te sluiten. Niet vermeld, maar wel te verwachten is, dat ds. Roggius aan de wieg van genoemd 
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oktober 1618 over beklaagden op de vergadering van Noord-Hollandse synode. Zij 
vingen bot en werden na onderzoek schuldig bevonden aan het veroorzaken van ‘groote 
beroerten en swaricheeden in de kercke van Hoorn’.99  
Ds. Wallesius was in 1615 al in een vergadering van de classis Edam verschenen om 
voor zijn zaak te pleiten. Bijna een jaar later stuurde de classis Enkhuizen aan de Noord-
Hollandse classes een vredesvoorstel voor de gedeelde kerk van Hoorn. In de Edamse 
classis concludeerde men na lange debatten dat er van dit voorstel weinig goeds viel te 
verwachten, als niet aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Zo dienden de dolerende 
classis en kerkenraad van Hoorn het eerst eens te zijn met de vredesvoorwaarden. 
Voorts behoorde de commissie die met deze vredesmissie belast zou worden, het 
volledige mandaat van de Hoornse magistraat te krijgen. Bovendien achtte de classis 
Edam de kans op vrede gering, zolang de remonstrantse predikanten in functie bleven 
en niet bereid waren om ten overstaan van classis en dolerende kerk hun schuld te 
belijden en hun trouw aan de ware leer betonen.100 Het vredesplan is een snelle dood 
gestorven en de kwestie Hoorn keerde niet meer terug in de classicale acta van Edam. 
Het is niet uit de acta op te maken of de classis Enkhuizen zich namens de classis Hoorn 
tot de andere classes wendde, of dat het in dit geval om een eigen initiatief van de 
synodale classis ging. Gezien het respect in calvinistische kring voor kerkordelijk juiste 
procedures, lijkt dit laatste niet erg waarschijnlijk. Mogelijk had ds. Roggius, in deze 
jaren synodegedeputeerde, zelf de classis Enkhuizen ingeschakeld.  
De andere classes en gemeenten in Noord-Holland werden niet met een splitsing in de 
eigen gelederen geconfronteerd, al kenden in ieder geval Monnickendam en Medemblik 
een kleine minderheid van voornamelijk aanzienlijke remonstranten. Daar stonden 
plaatsen als Enkhuizen, Edam en Purmerend tegenover die volledig contraremonstrant 
waren. In heel Noord-Holland was volgens Van Deursen ongeveer één op de negen 
predikanten remonstrant, tegenover één op de drie in Zuid-Holland. Het verbaast 
daarom niet dat het bundelen van de contraremonstrantse krachten vanuit het 
Noorderkwartier begon.101 
 
Binnen Noord-Holland was het de classis Enkhuizen die, als synodale classis, 
hulpvragen aan de andere classes voorlegde en die zich opwierp als leider van de kerken 
in Noord-Holland in deze synodeloze jaren. Zo vroeg de classis Enkhuizen in 1612 aan 
de andere classes om een reactie op de vijf artikelen van de remonstranten, op de 
invoering van de kerkorde van 1591 en op de benoeming van remonstrant Simon 
Episcopius tot hoogleraar in Leiden. De classis Edam reageerde aanvankelijk wat 
terughoudend, maar stemde daarna in met het contraremonstrantse geluid dat ook de 
andere Noord-Hollandse classes, met uitzondering van het zwijgende Haarlem, lieten 
horen.102  

                                                                                                                                               
classisbesluit stond. 
99 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618 (art. 7); Hofman, Eenich achterdencken, pp. 191-192. 
100 Acta van de classis Edam, 17.8.1615, 13.16.1616. 
101 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 241-244, 251-259. Over de ontwikkelingen op lokaal 
niveau binnen de classis Edam: zie hoofdstuk 7. Voor wat betreft de ontwikkelingen in Medemblik: noch 
Van Deursen, noch Evenhuis gaan hier inhoudelijk op in. Zie Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, p. 
221. Hij noemt hier de plaatsen Alkmaar, Medemblik en Hoorn als gemeenten in Noord-Holland waar de 
strijd ontbrandde tussen de orthodoxe en de remonstrantse partijen, maar behandelt daarna alleen de 
problemen in Alkmaar en Hoorn.  
102 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 258-259; acta van de classis Edam, 2.7.1612, 10.9.1612, 
5.12.1612. 
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Maar niet alleen de classis Enkhuizen, met in haar midden voorgangers als Abraham 
van Doreslaer en Hermannus Gerardi, ook de classis en vooral de kerkenraad van 
Amsterdam kwamen op voor de dolerende kerken. Op initiatief van de Amsterdamse 
kerkenraad, geleid door de contraremonstrantse predikanten Plancius, Triglandus en 
Rolandus vonden mogelijk al vanaf 1613103 vergaderingen van correspondentie en 
heimelijke synoden plaats, als vervanger van de verboden particuliere en provinciale 
synodale vergaderingen.  
Deze vergaderingen waren allereerst bedoeld om de dolerenden in woord en daad te 
steunen. In de tweede plaats had men zo een forum om de eigen opvattingen aan elkaar 
te toetsen en die van de remonstranten te verwerpen. De dolerenden zochten en vonden 
aldus steun bij elkaar en organiseerden zich steeds meer als een eigen partij. Bij de 
vergaderingen van correspondentie kon het gaan om bijeenkomsten met alleen 
afgevaardigden uit Noord-Holland, of om bijeenkomsten met classisgedelegeerden uit 
Noord- en Zuid-Holland samen. Daarnaast werden ook in Zuid-Holland aparte 
vergaderingen van correspondentie gehouden. Aan de vergaderingen van de geheime of 
schaduwsynode, die eveneens in Amsterdam plaats vonden, namen tevens 
afgevaardigden uit andere gewesten deel. Volgens Evenhuis zou in ieder geval twee, 
mogelijk drie maal zo’n geheime synode gehouden zijn. Dit laat zich echter niet 
bevestigen doordat van deze vergaderingen geen verslagen zijn overgeleverd.104  
Van diverse vergaderingen van correspondentie zijn wel verslagen overgeleverd. Zo 
kwamen op 8 september 1614 afgevaardigden uit Noord- en Zuid-Hollandse classes 
bijeen in Amsterdam. Besloten werd om in de zomer iedere maand samen te komen en 
in de winter eens per twee maanden, waarbij de vergaderingen in drieën werden 
gesplitst: die van Noord-Holland, die van Zuid-Holland en die van beide delen van 
Holland gezamenlijk.105 De classis Edam zal niet vertegenwoordigd zijn geweest op 
deze bijeenkomst. Pas in augustus 1615 is in de acta sprake van het zenden van twee 
afgevaardigden, ds. Samuel Bartholdi en zijn collega van Broek in Waterland, Samuel 
Hendrickx Vossel, naar een vergadering van dolerenden in Amsterdam. Beide kregen 
als opdracht wel mee te praten, maar geen besluiten te ondersteunen, zonder nadere 
ruggespraak met de classis.106  

                                                 
103 Van Langeraad plaatst de eerste bijeenkomst in april of mei 1612 (Van Langeraad, ‘Handelingen van 
de vergaderingen van correspondentie”, p. 50); Van Deursen houdt het erop dat deze bijeenkomsten vanaf 
1613 plaatsvonden (Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 260, op basis van de acta van de classis 
Alkmaar), terwijl Evenhuis beschrijft hoe de kerkenraad van Amsterdam op 28 augustus 1614 besloot om 
Triglandus en Rolandus langs de Noord- en Zuid-Hollandse classes te sturen om de broeders uit te 
nodigen voor een samenspreking te Amsterdam (Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, p. 224). Omdat 
Van Langeraad zelf bij de vergadering van 1612 zijn vraagtekens plaatst, lijkt de bijeenkomst van 1613 
mij de vroegst mogelijke. 
104 Evenhuis noemt als data: 17-19 september 1615, 28 juli – 3 augustus 1616 en mogelijk ook 6 
november 1617. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, p. 227. Van Langeraad attendeert wel op deze 
vergaderingen, maar noemt geen data (Van Langeraad, ‘Handelingen van de vergaderingen van 
correspondentie’, p. 48). In de acta van de classis Edam is rond die data geen enkele verwijzing te vinden 
naar vergaderingen van dolerenden in Amsterdam. 
105 Van Langeraad, ‘Handelingen van de vergaderingen van correspondentie’, p. 50, Evenhuis, Ook dat 
was Amsterdam, dl 1, p. 224. 
106 Acta van de classis Edam, 17.8.1615. Op deze vergadering waren ook aanwezig, de latere predikant 
van Zunderdorp (1622-1629) Adam Hartwegh, als ouderling vanuit de kerk van Rotterdam, en Jacobus de 
Roo, als predikant uit De Kaag (namens de classis Leiden); Van Langeraad, ‘Handelingen van de 
vergaderingen van correspondentie’, pp. 55-56. De Roo werd in 1619 beroepen in Edam en zou deze 
gemeente dienen tot aan zijn dood in 1654. 
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Deze vergadering, met classisdelegaties uit Noord- en Zuid-Holland vond plaats op 25 
en 26 augustus te Amsterdam. De organisatorische afspraken werden hier bevestigd107 
en een commissie kreeg opdracht om de remonstrantse geschriften, vanuit confessie en 
catechismus te weerleggen. Deze theses en antitheses dienden vervolgens rondgestuurd 
te worden aan de classes ter approbatie en ondertekening. Voorts werd gediscussieerd 
over de vraag of men zich niet af zou moeten scheiden van ‘die gene die haer ten 
hedigen dage in dese landen hebben opgeworpen als partijen van de kercken, het sij 
Arminianen ofte Vorstianen108, soo sij genoemt worden’. Besloten werd hierover geen 
besluit te nemen, zonder ruggespraak.109 In de classis Edam werd naar aanleiding van de 
rapportage uit deze vergadering, besloten de acta van die vergadering namens de classis 
te ondertekenen. Men kon zich vinden in de organisatorische afspraken, maar voelde er 
niet voor om een resolutie van scheuring aan te nemen. Laten we liever die toegezegde 
theses en antitheses afwachten om op basis daarvan de verschillende dwalingen te 
onderscheiden, om te zien tot op welke hoogte die te verdragen zijn, zo besloot de 
classis. Bovendien gaven de verzamelde predikanten en ouderlingen er de voorkeur aan 
eerst over de gerezen problemen te overleggen met buitenlandse kerken en met de hoge 
overheid, alvorens zo’n ingrijpende beslissing te nemen.110  
De andere classes moeten net zo gedacht hebben, want pas in 1617 vond de volgende 
vergadering van correspondentie plaats en hier werd inderdaad een acte van separatie 
opgesteld. Evenhuis dateert deze vergadering op 25 januari 1617. In de acta van de 
classis Edam wordt gesproken over een vergadering op 6 maart 1617, waarop bezien zal 
worden of het niet nodig is om een nadere unie te vormen van wat men noemt de ‘goede 
broeders’ en of men zich niet af behoorde te scheiden van de remonstranten. De acte 
van separatie werd aangenomen, zonder iemand te verplichten tot ondertekening.111 De 
classis Edam besloot op 3 april 1617 nog even te wachten met die ondertekening. Dit 
standpunt werd op 19 juni, met het oog op de volgende vergadering van 
correspondentie, nogmaals bevestigd. Om niet de schijn van onzuiverheid op zich te 
laden, stelde de classis een eigen, door allen ondertekende tekst op, waarin de classis 
zich bereid verklaarde tot unie met de ‘gesonde broeders’. Benadrukt werd zo dat allen 
zich eendrachtig achter de zuivere, contraremonstrantse leer schaarden, maar niet 
voelden voor een acte van separatie. Het vellen van een oordeel over de geschilpunten 
liet de classis Edam over aan een nationale synode.112 

                                                 
107 Volgens Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, p. 224, werden al in 1614 afspraken over de 
werkwijze gemaakt, maar uit de handelingen van 1615 (art. IV, weergegeven bij Van Langeraad, 
‘Handelingen van de vergaderingen van correspondentie’, pp. 58-59) valt met even veel recht op te 
maken dat toen pas gesproken is over de werkzaamheden en de wijze van samenkomen. De aard van de 
afspraken is in beide gevallen het zelfde. 
108 De remonstranten werden ook wel Vorstianen genoemd, naar Conrad Vorstius. Vorstius werd ondanks 
protesten van Gomarus en dankzij de invloed van Van Oldenbarnevelt in 1610 als opvolger van Arminius 
tot hoogleraar in Leiden benoemd. Over een kort overzicht van zijn theologische opvattingen en het 
verdere verloop van zijn carrière, zie Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, p. 427. 
109 Van Langeraad, ‘Handelingen van de vergaderingen van correspondentie’, pp. 57-60. Evenhuis noemt 
deze vergadering niet, Van Deursen wel, op basis van de acta van de classis Edam, Bavianen en 
Slijkgeuzen, p. 265. 
110 Acta van de classis Edam, 14.9.1615. 
111 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl 1, pp. 225-226, Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 269-
270 (over de acte van separatie en de impact ervan); acta van de classis Edam, 3.3.1616, 3.4.1617. 
112 Acta van de classis Edam, 19.6.1617, 31.7.1617, 11.9.1617 (over de eigen acte en het feit dat deze acte 
door de anderen toch als een steunverklaring voor de acte van separatie werd geïnterpreteerd, wat vanuit 
Edam met klem werd tegengesproken). 
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Volgens opgave van Evenhuis, gebaseerd op de acta van de Amsterdamse kerkenraad, 
werden alleen al in 1617 zes vergaderingen van correspondentie belegd in 
Amsterdam.113 Van Langeraad vermeldt voor 1617 slechts twee van die vergaderingen: 
op 26 juni (Noord- en Zuid-Holland samen) en op 7, 8 en 9 november (alleen Noord-
Holland), aangevuld met een aantal bijeenkomsten in 1617 en 1618 in Zuid-Holland.114 
Vanuit de classis Edam werden afgevaardigden gestuurd naar de genoemde vergadering 
van 6 maart115, naar de vergadering van 26 juni116, naar de bijeenkomst op 11 
september117 en naar die van 6 november.118 Van deze laatste vergadering werd pas op 
23 april 1618 verslag gedaan in de classis. Het aantal van zes vergaderingen in 1617, 
zoals Evenhuis noemt, lijkt daarmee wat aan de hoge kant. Uit de classicale acta valt 
verder op te maken ergens tussen eind juli en half september 1618119 een volgende 
vergadering te Amsterdam plaats gevonden heeft. Daarna waren deze bijzondere 
vergaderingen niet meer nodig. Na wetverzettingen in remonstrantsgezinde steden 
stonden de Staten van Holland weer synodale vergaderingen toe. Op 9 oktober kwam de 
Noord-Hollandse synode bijeen, als voorbereiding op de nationale synode.  
 
Naar de vergaderingen van 6 maart en 11 september 1617 werden ds. Robertus Puppius 
van Edam en Bernardus Gartsz van Zuiderwoude afgevaardigd.120 Bij de andere 
vergaderingen in 1617 en 1618 werd de classis Edam vertegenwoordigd door Samuel 
Bartholdi en Robertus Puppius. Zij zouden ook de Edamse delegatie leiden op de 
particuliere synode van 9 oktober in Enkhuizen.121 Bartholdi werd van daaruit samen 
met de Amsterdamse voorgangers Rolandus en Triglandus en zijn Enkhuizense collega 
Van Doreslaer naar de nationale synode afgevaardigd.122 Allemaal mannen die zich 
tijdens de Bestandstwisten hadden laten kennen als trouwe bondgenoten in de strijd 
tegen de remonstranten. 
 
Als we kijken naar de predikanten die gedurende de Bestandstwisten werkzaam waren 
binnen de classis Edam, dan is die leidende rol van Bartholdi niet zo verwonderlijk. In 
de eerste plaats was hij een trouwe deelnemer aan de classicale vergaderingen. 
Bovendien was hij goed op de hoogte van wat er op synodaal niveau speelde, doordat 
hij in 1600, ‘02, ’03, ’07 en ’08 deel uitmaakte van de classisdelegatie naar de 
vergaderingen van de Noord-Hollandse synode. Bartholdi werd daarbij vergezeld door 
vrijwel steeds wisselende collega’s. Bartholdi was dus een vaste waarde in classis en 
synode. Dat men hem wist te vinden bleek bijvoorbeeld in 1610, toen hij beter 
geïnformeerd was over de problemen in de stad Alkmaar dan de classicale vergadering. 
Bartholdi vertelde in de vergadering dat de andere classes hadden goedgevonden om 
vanuit elke classis enige predikanten naar de classis Alkmaar te sturen ter 

                                                 
113 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl I, p. 224. Hij noemt als data: 25 januari, 6 tot 8 maart, 10 april, 
25 en 26 juni, 11 september en 6 november. 
114 Van Langeraad,‘Handelingen van de vergaderingen van correspondentie’, pp. 62-65, 71-76, 198-203. 
Van deze vergaderingen geeft hij ook de acta weer. 
115 Acta van de classis Edam, 3.3.1617; rapportage in de classis op 3.4.1617. 
116 Acta van de classis Edam, 19.6.1617; rapportage in de classis op 31.7.1617. 
117 Acta van de classis Edam, 31.7.1617; rapportage in de classis op 2.10.1617. 
118 Acta van de classis Edam, 2.10.1617; rapportage in de classis op 23.4.1618. 
119 Acta van de classis Edam, 30.7.1618 (keuze van de gedelegeerden en punten om in te brengen); 
rapportage in de classis op 17.9.1618. 
120 Acta van de classis Edam, 3.3.1617. 
121 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618. Zij werden vergezeld door een Edamse en een 
Monnickendamse ouderling. 
122 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618. 
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ondersteuning. De classis Edam wist daar op dat moment niet van en had als enige geen 
delegatie gestuurd.123  
Bartholdi groeide uit tot leidinggevend predikant binnen en namens de classis Edam, 
maar men had ook niet zo veel keus in deze jaren. Zijn Edamse collega Wilhelmus 
Puppius was inmiddels op leeftijd gekomen en zou in 1618 overlijden. De andere 
Edamse voorgangers wisselden elkaar in vrij hoog tempo af in de jaren tussen 1605 en 
1619. De zoon van Wilhelmus, Robertus Puppius was een veelbelovende predikant124, 
gezien zijn herhaalde afvaardiging naar de vergaderingen van correspondentie. Hij 
overleed echter nauwelijks een jaar later dan zijn vader. Pas na hem werden weer twee 
predikanten benoemd die Edam vele jaren achtereen dienden en die hun sporen zouden 
verdienen in classis en synode, te weten Caspar Staphorstius en Jacobus de Roo. 
De predikant van Purmerend, Carolus Petri had de classis in het najaar van 1606 veel 
werk bezorgd door grote fouten bij de aanvang van zijn huwelijk en de daaruit 
voortvloeiende conflicten in zijn gemeente. De zaak werd opgelost, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5, maar kreeg een nasleep van enkele jaren, zodat pas in 1610 de kou echt uit 
de lucht was. Zijn naam werd zelden genoemd bij het verdelen van classicale taken in 
de periode van de Bestandstwisten.  
Op het platteland beschikten maar enkele dorpen over predikanten die in deze jaren tot 
de trouwe classisgangers gerekend konden worden en die blijkbaar ervaren genoeg 
waren om hen met leerstellige kwesties te kunnen belasten. Dit betrof vooral Samuel 
Hendrickx Vossel van Broek in Waterland125 en zijn collega Bernardus Gartsz126 van 
Zuiderwoude. Ewout Willemsz van Oosthuizen/ Warder was ook een trouwe classis- en 
synodebezoeker127, maar net als Wilhelmius Puppius inmiddels op leeftijd gekomen. Hij 
stierf in 1616. De opvolger van Robertus Puppius in Middelie/ Kwadijk, Johannus 
Martinusz Bruno, kwam hier in 1616 als proponent binnen en speelde nog geen rol van 
betekenis. Dit zelfde gold voor Johannes Jacobi Gael van Purmerland/ Ilpendam (1604-

                                                 
123 Acta van de classis Edam, 30.8.1610. De classis benoemde daarop Bartholdi en ds. Petraeus van Edam 
tot gedelegeerden, voor het geval er nogmaals een dergelijk verzoek zou komen. 
124 In 1609 werd Robertus Puppius, als proponent beroepen in Middelie/ Kwadijk en noteerde de scriba 
over zijn examen, dat dit de aanwezigen ‘sonderlingh wel behaeght’ had (acta van de classis Edam, 
30.3.1609). In april 1610 werd hij vanuit de classis belast om samen met zijn collega ds. Petraeus van 
Edam, de artikelen van Arminius door te nemen. Met behulp van hun adviezen zou de classisdelegatie op 
de dan nog spoedig verwachte synodevergadering adequaat kunnen ageren tegen deze leerstukken (acta 
van de classis Edam, 26.4.1610). In zijn jaren als predikant van Middelie/ Kwadijk werd hij regelmatig 
tot wintergedeputeerde gekozen. In oktober 1612 werd hij met Wilhelmus Puppius van Edam, Samuel 
Bartholdi, Samuel Hendrickx van Broek in Waterland en Bernardus Gartsz van Zuiderwoude benoemd in 
een commissie die de classicale reactie, op de brief van de classis Enkhuizen diende te verwoorden ten 
aanzien van de vijf artikelen van de remonstranten en de kerkorde van 1591 (zie hiervoor). In 1616 
verruilde Robertus Puppius Middelie/ Kwadijk voor Edam. Van zijn hand verscheen in Amsterdam in 
1614 een boekje onder de titel Bewijs van den kinderdoop (.. ) tegen den mennisten (..). 
125 Vossel diende Broek van 1609 tot 1619, als opvolger van Petrus Aemilius. Broek was zijn eerste 
gemeente, maar men had blijkbaar genoeg vertrouwen in zijn kennis en kunde om hem al in 1612 te 
benoemen in de classiscommissie die zich moest buigen over de vijf artikelen van de remonstranten en de 
kerkorde van 1591. In 1615 werd hij samen met Bartholdi naar de vergadering van correspondentie te 
Amsterdam gezonden. De gunstige ligging van Broek in Waterland ten opzichte van Monnickendam en 
Amsterdam zal hier mede een rol bij gespeeld hebben. 
126 Gartsz werd in 1612 in diezelfde commissie benoemd. In 1615 werd hij met Bartholdi en ds. 
Kuchlinus van Edam belast met het opstellen van een steunverklaring voor de dolerende kerk van 
Alkmaar (acta van de classis Edam, 15.6.1615). Zoals al genoemd woonde hij in maart en september 
1617 de vergaderingen van correspondentie bij in Amsterdam. Net als Broek, lag ook Zuiderwoude 
relatief dicht bij Amsterdam.  
127 Ewout Willemsz woonde in 1600, 1604 en 1607 de vergaderingen van de Noord-Hollandse synode bij, 
als lid van de Edamse delegatie (acta van de Noord-Hollandse synode, 5.6.1600, 14.6.1604, 12.6.1607). 



 

 hoofdstuk 6/ pag. 327 
  

1653). Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, vervulde deze predikant pas in de tweede 
helft van zijn lange dienstverband steeds meer functies binnen de classis. Hij werd in 
1623 voor het eerst naar een synodevergadering afgevaardigd. 
Er waren binnen de classis Edam al met al niet zoveel predikanten, die men met een 
gerust hart naar de vergaderingen van correspondentie kon sturen. Predikanten met in 
ieder geval een aantal jaren ervaring, onbesproken van leer en leven en zeer wel in staat 
om het classicale standpunt te verwoorden en te verdedigen. Kenmerken die Bartholdi 
in zich verenigde, net als Robertus Puppius, Samuel Hendrickx Vossel en Bernardus 
Gartsz. Puppius overleed echter al in 1619 en Vossel vertrok in datzelfde jaar. Alleen 
Gartsz zou net als Bartholdi ook na de Bestandstwisten werkzaam blijven in de classis 
Edam, als een trouwe classisganger zonder verder nog een rol te spelen in synodaal 
verband. Die functies werden in de jaren ’20 en verder vooral vervuld door Bartholdi en 
zijn nieuwe collega’s uit Edam, Purmerend en Monnickendam zelf. 
 
Aan de hand van ds. Bartholdi is de classis Edam de Bestandstwisten zonder scheuren 
doorgekomen. Men stond daarbij steeds de kant van de contraremonstranten en hield 
consequent vast aan de calvinistische kerkpolitiek: alleen een synode, provinciaal of 
liefst nationaal, kan en mag een oordeel vellen over de leerstellige twisten. Om deze 
reden zag de classis Edam af van de ondertekening van de acta van separatie in 1617, 
hoewel men liet weten eendrachtig achter de ware, calvinistische leer te staan en actief 
deelnam aan de vergaderingen van correspondentie. Opvallend is verder dat in de acta 
zeer terughoudend wordt gerapporteerd over de problemen die de dolerende kerken 
ondervonden. Dat het zeer spannende jaren waren, valt hierdoor uit de acta nauwelijks 
op te maken.128 Blijkbaar hanteerde men in Edam aldoor het principe, zoals verwoord in 
1617, dat het beter is te werken aan de eendracht, door te zwijgen over de problemen 
om geen geruchten te verspreiden.129  
Ten slotte kan worden geconcludeerd dat de classis Edam ook tijdens de 
Bestandstwisten beslist niet voorop liep bij het nemen van besluiten. Liever hoorde men 
eerst wat de andere classes en de dolerende kerkenraden ergens van vonden, om zich 
dan pas uit te spreken. De classis bleef daarbij steeds met een half oog naar de Staten 
van Holland kijken, in de hoop dat van die kant besloten zou worden tot het bijeen laten 
roepen van een (provinciale) synode tot beslechting van de conflicten. 
 
 
De classis als doorgeefluik? 
De classis Edam was zich dus bewust van haar positie binnen de Noord-Hollandse 
synode. Als kleinste classis nam men in ieder geval tot 1620 nimmer het voortouw: 
liever werd eerst afgewacht hoe de andere classes zich opstelden. Dit wil niet zeggen 
dat men klakkeloos instemde met de meerderheid. De classis stond pal voor de juiste 
kerkordelijke verhoudingen, voor het weren van ongevraagde synodale inmenging en 
van overheidsbemoeienis met leerstellige en kerkelijke kwesties. In andere opzichten 
stelde de classis zich juist pragmatischer op dan de synode. Binnen de eigen regio voer 
men aldus waar nodig, een zelfstandige koers. Dit blijkt ook uit de terughoudendheid 

                                                 
128 Het kan zijn dat niet van alle vergaderingen notulen zijn gemaakt in deze periode. Zo zit er een blanco 
pagina tussen de acta van 29.9.1614 en 15.6.1615. Was er in die tussenliggende periode wel vergaderd en 
had men de acta later willen toevoegen? De volgorde in het vervullen van de functies van voorzitter en 
assessor wijst overigens niet op het ontbreken van acta. De predikant die op 29 september voorzitter was, 
vervulde volgens de gangbare regels, op 15 juni 1615 de functie van assessor. 
129 Acta van de classis Edam, 3.4.1617 (naar aanleiding van de acte van separatie). 
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met het voorleggen van particuliere kwesties aan de synode. Deze zaken loste men bij 
voorkeur zelf, of met behulp van het naburige Amsterdam op.  
Nadat de leergeschillen veroorzaakt door Aemilius waren beëindigd, werd de 
calvinistische leer in en door de Edamse classis met kracht verdedigd, juist ook in de 
tijd van de Bestandstwisten. Een opstelling die gewaardeerd werd, gezien de vele taken 
waarmee Bartholdi namens de Noord-Hollandse synode werd belast vanaf 1618. 
Veranderde hierdoor ook de houding van de classis ten opzichte van de synode? In 
welke gevallen schakelde de classis de Noord-Hollandse synode in? En omgekeerd: in 
hoeverre vonden de synodale instructies weerklank in de classis?  
 
De classis Edam had er geen bezwaar tegen, wanneer gemeenteleden of predikanten in 
beroep gingen bij de Noord-Hollandse synode, mits dat volgens de regels gebeurde. 
Kwesties mochten pas aan de synode worden voorgelegd, als deze eerst op de classis 
waren besproken en men ze daar niet had kunnen oplossen.130 Beschreven is al hoe 
vanuit Edam, Purmerend en Broek in Waterland in de jaren tussen 1600 en 1608 door 
gemeente- en/of kerkenraadsleden op de synode werd geappelleerd, omdat zij zich niet 
wensten te conformeren aan de classicale besluiten in hun (tucht)zaken. Voor de jaren 
1620-1650 zijn uit de classicale acta131 geen gevallen bekend van appellerende 
gemeenteleden. Wel werden in deze jaren diverse kwesties in overleg met of door de 
classis, aan de synode of de synodegedeputeerden voorgelegd. Dit betrof 
beroepingsprocedures132, verzoeken om financiële steun bij kerkbouw133 en een enkele 
kwestie rond de separatie van gecombineerde gemeenten.134 Aan de synodale uitspraken 
in appèlkwesties werd door de classis nimmer getornd en ook dat was conform de 
kerkordelijke bepalingen135, waar de classis Edam zich gedurende de gehele periode stipt 
aan hield. 
 
Een andere zaak waarvoor de classis Edam graag een beroep deed op de inzet van de 
particuliere synode betrof de predikantstraktementen.136 Vanuit de classis zijn, via de 
                                                 
130 Deze regels werden al in 1578 vastgelegd door de nationale synode van Dordrecht (art. 3,4 en 8) en 
herhaald door de nationale synoden van Middelburg, 1581 (art. 22), Den Haag, 1586 (art. 28), kerkorde 
van de nationale synode van Dordrecht, 1618-1619 (art. 30). 
131 In paragraaf 4.5 is al beschreven hoe het geschil tussen de familie Poort en de Edamse kerkenraad 
vanaf 1608 bij de Noord-Hollandse synode belandde en pas in 1625 werd afgerond. Vanaf het moment 
dat deze Edamse zaak voor de synode werd gebracht, verdween de kwestie uit de classicale acta. 
132 Zie bijv: acta van de classis Edam, 27.4.1620 (in verband met het beroep vanuit Monnickendam op ds. 
Martinus Bruno van Middelie/ Kwadijk; door classis afgewezen. Monnickendam zegt appèl op synode 
aan), 5.11.1640 (in verband met een beroep vanuit Leeuwarden op ds. Tegularus van Purmerend. Het 
beroep werd door classis afgewezen. Leeuwarden zegde appèl op de synode aan). 
133 Acta van de classis Edam, 25.8.1636 (ten behoeve van Etersheim), 20.9.1638 (ten behoeve van 
Marken), 4.8.1642 (ten behoeve van Nieuwendam). 
134 Acta van de classis Edam, 1.7.1647, 16.12.1647, 10.2.1648 (Durgerdam wilde en mocht zich 
afscheiden van Schellingwoude, waarop Schellingwoude tevergeefs een beroep op de synode deed om 
deze separatie af te wenden). Vanuit de classis Edam werd de synode ook ingeschakeld bij haar pogingen 
om een predikantsplaats te mogen vestigen in de Purmer (acta van de classis Edam, 3.8.1648, 26.10.1648, 
9.11.1648, 18.10.1649). 
135 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578 (art. 8), nationale synode van Middelburg, 1581 
(art. 23), nationale synode van Den Haag, 1586 (art. 28), kerkorde van de nationale synode van 
Dordrecht, 1618-1619 (art. 31). 
136 De acta van de Noord-Hollandse synode leveren al vanaf het vroegste begin voorbeelden op van 
synodale inspanningen tot verbetering van de predikantstraktementen. Zie bijv: 15/18.9.1578 (art. 20): 
diverse predikanten beklaagden zich over het feit dat ze gebrek leden omdat ze minder ontvingen dan ze 
volgens de ‘provisionaele ordonnantie’ van de Gecommitteerde Raden zouden moeten krijgen. De synode 
stelde daarop dat hun classes moesten ijveren om een en ander te laten verbeteren. 
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synode, tal van dringende oproepen aan de Gecommitteerde Raden gestuurd om te 
pleiten voor verhoging van de traktementen. Zo liet de classis in 1594 weten dat vele 
predikanten schulden hadden, met alle bijbehorende ergernis van dien binnen de eigen 
gemeente en lastering van buiten de gemeente. Bovendien werden vele kerken hierdoor 
van goede dienaren beroofd ‘ende desolaet sullen moeten staen blieven ofte met 
onduchtigen personen, die se om de minste penningen bedingen sullen konnen, beset 
worden’.137 Uit een overzicht dat kort daarna werd samengesteld, blijkt dat de 
plattelandspredikanten in de classis Edam tussen de 250 en de 300 gulden per jaar 
ontvingen en dat in 1594 in Waterland alleen de combinatie Zunderdorp/ Ransdorp/ 
Holysloot over een predikant beschikte. De andere negen dorpen waren op dat moment 
vacant of nog niet van een predikantsplaats voorzien.138 In aansluiting bij een gravamen 
van de classis Hoorn, drong de classis in 1597 wederom aan op 
traktementsverhogingen.139  
Daarna bleef het tot 1618 stil. Vanaf dat moment nam de kwestie van de traktementen 
van de plattelandspredikanten een vaste plek in op de synodale agenda. Keer op keer 
werden er gravamina over dit onderwerp ingediend en werd van synodewege verzocht 
om afgevaardigden vanuit alle classes, om samen met de synodale gedeputeerden dit 
punt bij de Gecommitteerde Raden aanhangig te maken. Oproepen die door de classis 
Edam van harte werden ondersteund. Wat vooral stak was het feit dat de traktementen 
in Noord-Holland geen gelijke tred hielden met die in Zuid-Holland.140 Uiteindelijk 
werden in 1625 toezeggingen gedaan door de Gecommitteerde Raden, die in 1628 ook 
werden waargemaakt, al duurde het nog zeker tot 1633 voor alle plattelandspredikanten 
in de classis Edam hun salarisverhoging daadwerkelijk ontvingen.141  

                                                 
137 Acta van de classis Edam, 29.4.1594; acta van de Noord-Hollandse synode, 7.6.1594 (de synode zond 
daarop twee afgevaardigden naar de Gecommitteerde Raden, om daar te verzoeken of de predikanten in 
het Noorderkwartier gelijk gesteld zouden kunnen worden met die in het Zuiderkwartier). 
138 Acta van de classis Edam, 29.8.1594, zie ook paragraaf 5.2. Volgens de regeling van 1594 zouden 
plattelandspredikanten tussen de 350 en 500 gulden moeten verdienen, een eis waaraan in ieder geval in 
1609 in het Noorderkwartier werd voldaan, aldus Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 72-73, 386-
387. Gezien de classicale oproep uit 1597, was dat toen nog niet het geval.  
139 Acta van de classis Edam, 2.6.1597; acta van de Noord-Hollandse synode, 17.6.1597. 
140 Acta van de classis Edam 16.2.1626: verwijzingen naar hogere traktementen in Zuid-Holland. Acta 
van de classis Edam, 14.10.1621: brief van ds. Van Doreslaer, namens de Noord-Hollandse synode met 
het verzoek om vanuit iedere classis iemand af te vaardigen naar de Gecommitteerde Raden. Vanuit 
Edam wordt ds. Gartsz van Zuiderwoude/ Uitdam afgevaardigd. Op 24.4.1623 is het de beurt aan ds. Gael 
van Purmerland om naar de Gecommitteerde Raden af te reizen. Zie ook acta van de Noord-Hollandse 
synode, 24.8.1621 (opdracht), 2.8.1622 (rapportage: geen resultaat geboekt) en 8.8.1623 (antwoord van 
de Gecommitteerde Raden: het verzoek is billijk en er wordt gezocht naar het beste middel om in het 
verzochte onderhoud te kunnen voorzien). Voorbeelden van gravamina: acta van de classis Edam, 
25.7.1622, 24.7.1624. Op de vergadering van de Noord-Hollandse synode van 9.10.1618 werd zowel 
vanuit Enkhuizen als vanuit Haarlem geattendeerd op het gevaar van de lage traktementen, waardoor 
predikanten zich niet volledig op hun ambt konden concentreren. Deze gravamina zijn niet opgenomen in 
de classicale acta. Uit de synodale acta blijkt voorts dat in de jaren 1624, 1625 de nood extra hoog was ‘in 
deze diere ende swaere tijden’. (acta van de Noord-Hollandse synode, 6.8.1624) Deze economische 
malaise zal het gevolg zijn geweest van de al eerder vaker genoemde politiek-militaire tegenslagen in 
deze jaren. 
141 De Gecommitteerde Raden zegden in 1625 iedere plattelandspredikant 500 gulden toe, ongeacht 
kindertal of combinatie van dorpen. Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.8.1625. Voorbeelden van 
problemen rond daadwerkelijke betaling van toegezegde verhoging: acta van de classis Edam, 6.10.1625 
(klachten vanuit Buiksloot); 5.6.1628 (idem vanuit Etersheim/ Schardam, Warder, Beets/ Oudendijk), 
16.8.1629 (idem vanuit Etersheim/ Schardam, Landsmeer, Purmerland, Warder, Zuiderwoude en 
Schellingwoude), 3.10.1633: nog vier predikanten (zonder plaatsvermelding) hebben verhoging niet 
ontvangen. Dit werd vanuit de classis gemeld bij de Gecommitteerde Raden. 
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Hierna verdween het onderwerp tot 1641 van de synodale agenda. In 1644 stuurden de 
synodale gedeputeerden een brief aan alle classes van Noord-Holland met als voorstel 
om te pleiten voor een nieuwe traktementsverhoging voor de predikanten in de kleine 
steden en op het platteland. Via de predikanten van de steden werden daarop de 
gecommitteerde raadsheren uit de steden benaderd. Net als in 1624-1625 was ook nu 
sprake van ‘dure ende kostelijcke tijden’.142 De inspanningen hadden ditmaal niet het 
gewenste effect: de heren van Edam en Medemblik hielden de verhoging jarenlang 
tegen, ondanks alle pogingen van classis- en synodewege om hen op andere gedachten 
te brengen. Het lijkt erop dat de classis Edam deze bui al zag hangen in 1645, toen als 
reactie op een gravamen van Amsterdam werd genoteerd: laten we doen wat we kunnen, 
maar de geboden verhoging niet versmaden.143 
Niet alleen voor de predikantstraktementen deed de classis een beroep op de synodale 
inzet, maar ook voor de financiële verzorging van predikantsweduwen en –wezen.144 
Daarnaast werd van de synode verwacht, bij of via de Staten van Holland de verdere 
kerkelijke belangen te behartigen zoals het laten bekrachtigen van de opeenvolgende 
kerkorden145 vastgesteld door de nationale synoden en het toestaan van synodale 
vergaderingen. Op haar beurt schakelde de synode, via de classes de stedelijke 
predikanten en kerkenraden in bij het bepleiten van die kerkelijke belangen bij de leden 
van de Gecommitteerde Raden. 
 
Classis en synode wisten elkaar dus te vinden bij de behartiging van de kerkelijke 
belangen bij de wereldlijke overheden. Op dit punt deden zich geen echte 

                                                 
142 Vanuit de classis Amsterdam werd in 1641 via een gravamen gepleit voor verhoging van de 
traktementen in verband met de dure tijden. Acta van de Noord-Hollandse synode, 13.8.1641 (art. 56). 
Deze duurte zal het gevolg zijn geweest van de Dertigjarige oorlog die grote weerslag had op de 
Oostzeehandel en daarmee op de import van graan, zout en hout uit dit gebied. Zo schroefde de Deense 
koning de toltarieven in de Sont steeds verder op. Hierdoor verhoogde hij zijn inkomsten in de jaren 
1637-1639 van 229.000 rijksdaalders naar 616.000 rijksdaalders. De Hollanders straften via intimidatie 
dit machtsmisbruik af in 1645. Over de Hollandse economie: zie Van Tielhof, ‘Een open economie in 
voor- en tegenspoed’. Van een economische teruggang was in de jaren tot 1650 nog geen sprake in het 
Noorderkwartier, al kon dit wel per stad en streek wat verschillen. Van der Woude dateert de grote 
demografische achteruitgang, als gevolg van de malaise die bijna alle economische sectoren trof, vooral 
na 1650-1660. Van der Woude, Het Noorderkwartier, pp. 100-120, 144-162, 168-174. 
143 Acta van de classis Edam, 13.10.1642 (verhogingen recommanderen waar maar kan, ook voor de 
predikanten van de kleine steden); 8.8.1644 ( nieuwe signalen over een dure tijd); 2.8.1645 ( Edamse 
bedenkingen); 2.8.1649 (blijven pleiten voor verhoging). Acta van de Noord-Hollandse synode, 
16.8.1644 ( nieuwe verhoging lukt nog niet); 12.8.1647 (enkele leden liggen dwars); 9.8.1649 (Edam en 
Medemblik liggen dwars, weinig hoop op positieve ontwikkelingen). In de vroedschapsnotulen van Edam 
lezen we dat men niet als ‘difficiel’ te boek wil staan, maar wel eerst wil weten op welke wijze die 
traktementsverhogingen gefinancierd zullen worden: 16.11.1648. Dit naar aanleiding van een bezoek van 
een classisdelegatie aan de vroedschap. Op 17.8.1649 volgde een bezoek een vijf man sterke delegatie 
vanuit de Noord-Hollandse synode, op dat moment vergaderend te Edam, eveneens zonder resultaat. 
144 Het gaat daarbij om pleidooien vanuit de classis, ondersteund door de synode, voor verhoging van het 
weduwetraktement in het algemeen, niet om speciale gevallen. Zie bijv: acta van de classis Edam, 
2.8.1627, 6.9.1627, 29.10.1634, 10.9.1635, 29.10.1635, 2.5.1639. 
145 Zie bijv: acta van de classis Edam, 21.6.1621, 6.8.1621 (de Staten van Holland willen overleggen met 
de synode gedeputeerden en gedeputeerden vanuit de classes over de kerkorde). De acta van de Noord-
Hollandse synode brengen de synodale inspanningen op dit punt goed in beeld. Zie bijv: 2.6.1586 (art. 17: 
sommige steden hebben bezwaren tegen de kerkorde van Middelburg, waardoor deze niet algemeen 
wordt ingevoerd. Zijne excellentie zal gevraagd worden dit alsnog te doen). 25.8.1620 (diverse gravamina 
ingediend o.a. door de classis Edam, waarin gepleit wordt voor de spoedige autorisatie van de kerkorde 
van Dordrecht). In de jaren daarna worden deze gravamina herhaald en wordt keer op keer gerapporteerd 
over de vergeefse inspanningen van de synodegedeputeerden op dit punt. Na 11.8.1627 verdwijnt dit 
thema uit de synodale acta. 
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verschuivingen in de tijd voor. Maar hoe zat het met de doorwerking van de synodale 
instructies op classicaal niveau? In hoeverre gaf de classis Edam synodale besluiten 
door aan de lokale kerkenraden?  
In de classicale vergadering, volgend op een vergadering van de Noord-Hollandse 
synode werden de synodale acta voorgelezen of geresumeerd en eventueel toegelicht 
door degenen die de classis bij die vergadering hadden vertegenwoordigd.146 Daarbij 
werden vooral de onderwerpen die op lokaal niveau aandacht behoefden, eruit gelicht 
en in de classicale acta genoteerd. In de acta is nooit een directe terugkoppeling te 
vinden naar de synodale bespreking van de gravamina ingediend vanuit de classis 
Edam. Wel werden gravamina waar naar classicaal inzicht te weinig mee was gedaan, 
het jaar daarop meestal opnieuw ingediend. Dit verklaart de lange reeks herhaalde 
oproepen om oude zaken af te doen.147 Het gaat hierbij vooral om kwesties die de 
openbare orde en de andere godsdienstige stromingen betreffen en waarvoor de kerk 
afhankelijk is van de inzet van de verschillende overheden.  
In de jaren ’90 van de 16e eeuw kwam maar een zeer beperkt aantal onderwerpen vanuit 
de synodale vergaderingen, terug op de classicale agenda. Dit betrof vooral de 
behandeling van de leerstellige geschillen rond Cornelis Wiggertsz en in mindere mate 
rond Taco Sybrandsz.148 Dit zelfde was het geval in het eerste decennium van de 17e 
eeuw. Toen werd er in de Edamse classis voornamelijk gediscussieerd over de wijze 
waarop de synode zich, deels ongevraagd, mengde in de problemen binnen de classis 
Edam zelf en over de leerproblemen in Alkmaar rond Venator. Pas vanaf 1607 haalde 
de classicale vergadering ook incidenteel andere punten vanuit de synodale acte aan, om 
die onder de aandacht van predikanten en kerkenraden te brengen. Zo werd een verzoek 
om financiële steun voor een armlastige predikant naar de kerkenraden doorgestuurd, 
net als de instructie om in elke kerk de catechismus te bepreken. Ook het punt van de 
visitatie kwam even ter sprake in de classis, naar aanleiding van een synodale oproep 
daartoe, maar zoals al beschreven, achtte de classis Edam dit toen overbodig.149 
In de jaren na de Dordtse synode veranderde het beeld: er werden meer zaken uit de 
synodale acta besproken en overgenomen als aandachtspunten. Voor een deel waren dit 
uitlopers van de besluiten van de nationale synode van Dordrecht, zoals het laten 
tekenen van de formulieren van enigheid door de schoolmeesters, de omgang met 
afgezette remonstrantse voorgangers en het aandringen op de autorisatie van de 
kerkorde.150 Daarnaast werd van synodewege gevraagd om het verzamelen van 

                                                 
146 Dit werd op soortgelijke wijze in de classis Delft en Delfland gedaan. Abels en Wouters concluderen 
daarom dat aan het doornemen van de synodale handelingen groot gewicht werd toegekend. (Abels,  
Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 1, p. 147). Voor de classis Edam kan ik dat niet met een zelfde 
stelligheid concluderen voor de gehele periode. Zo noteerde de scriba in 1619 dat de besluiten en acta van 
de Noord-Hollandse synode door tijdgebrek niet volledig konden worden gelezen (acta 30.9.1619). De 
acta van de synodevergadering van 6.8.1624, werden pas gelezen op de classisvergadering van 5.5.1625. 
Vanaf 1637 werden de acta standaard herlezen op het moment dat de volgende synodale vergadering 
werd aangekondigd, om te zien of er nog openstaande punten waren. (acta van de classis Edam, 7.7.1637, 
9.8.1638, 25.7.1639 en verder.). In de vergadering van 26.5.1631 werd al besloten om de synodale acta 
vóór de komende synodale vergadering opnieuw door te lezen, maar pas vanaf 1637 werd dit consequent 
gedaan, of in ieder geval zo in de classicale acta genoteerd. 
147 Het aantal ingediende gravamina lag het hoogst in de jaren 1619-1630 (gemiddeld 22-23 per jaar), om 
in de jaren ’30 te zakken naar gemiddeld 12-14 per jaar, evenveel als in de periode 1595-1609. In de jaren 
’40 steeg het aantal weer iets naar gemiddeld 18-19 per jaar. In de vroegste periode (1584-1594) lag het 
gemiddelde veel lager: rond de vier per jaar. 
148 Zie paragraaf 4.5. 
149 Acta van de classis Edam, 31.7.1607.  
150 Acta van de classis Edam, 28.9.1620, 26.9.1622, 15.4.1624, 5.5.1625. 



 

 hoofdstuk 6/ pag. 332 
  

voorbeelden van misstanden op het gebied van huwelijkssluitingen, van waarzeggerij, 
van fraude met overheidsgelden, van de zondagsrust en van de opmars van het 
katholicisme en van het mennonisme. Oproepen die de classis ondersteunde en 
doorstuurde naar de lokale kerkenraden.  
Voorts bleef de synode hameren op het houden van catechismuspreken, het hanteren 
van het instrument van de visitatie en vanaf 1637 op de invoering van de nieuwe 
bijbelvertaling.151 Het eerste en laatste punt werden door de classis Edam omarmd, het 
tweede maar zeer tijdelijk in praktijk gebracht. Ten slotte werden oproepen om 
financiële steun voor onderdrukte geloofsgenoten in of vanuit het Duitse Rijk aan de 
kerkenraden doorgegeven en door hen veelal positief beantwoord.152 In de jaren ’40 nam 
het aantal aangehaalde thema’s weer af in de classicale acta, terwijl er ook nauwelijks 
nieuwe onderwerpen bij kwamen.  
Al met al kan worden geconcludeerd dat vanuit de synodale vergaderingen wel tal van 
zaken onder de classicale aandacht werden gebracht, maar dat deze punten niet 
dwingend werden opgelegd. Dat kon de synode ook niet. De synode had een andere 
relatie tot de classes dan de classes tot de kerkenraden. De particuliere synode was een 
vraagbaak voor de classes, een kerkelijke belangenbehartiger en een instantie van 
beroep. Maar de synode was niet belast met het opzicht over de classes, terwijl de 
classes kerkordelijk wel belast waren met het opzicht over de kerken in haar regio. Het 
welslagen van de synodale voorstellen en inspanningen was daardoor enerzijds 
afhankelijk van de classicale inzet en anderzijds van de medewerking van de lokale en 
provinciale overheden.153  
 In de periode 1592-1609 hield de Edamse classis de Noord-Hollandse synode het liefst 
op afstand, hoewel synode en classis elkaar ook in deze jaren wel wisten te vinden als 
het ging om de behartiging van kerkelijke belangen bij de provinciale overheid. Dit 
waren de jaren waarin de Edamse afgevaardigden in de synodale vergaderingen geen rol 
van betekenis speelden en waarin de classis Edam vooral afwachtte wat de andere 

                                                 
151 Acta van de classis Edam, 26.9.1622, 16.10.1623, 15.4.1624, 5.5.1625, 7.9.1626, 6.9.1627. Zie verder 
hoofdstuk 7 en 8 over de omgang met de andere godsdienstige stromingen en over de reformatie van het 
openbare leven. 
152 Zie bijvoorbeeld: acta van de classis Edam, 1.10.1629 (aan de magistraten vragen om toestemming 
voor een collecte voor de predikanten in de Palts); 4.9.1634 (steun gevraagd voor de noodlijdende 
ballingen uit de Palts); 10.9.1635 (brief voorgelezen waarin de ballingen uit de Palts, verblijvend te 
Neurenberg bedanken voor de ontvangen gelden); 7.9.1637 (collecten voor Duitsland); 7.10.1641 (grote 
nood in de Palts en Bohemen). Dergelijke verzoeken om steun kwamen niet alleen via de synode bij de 
classis, maar werden ook wel rechtstreeks gericht aan de classes en kerkenraden en aan de lokale en 
provinciale overheden. In 1620 verpletterden het leger van keizer Ferdinand II in samenwerking met de 
katholieke liga, de Boheemse troepen. Frederik, de calvinistische keurvorst van de Palts, was de eveneens 
calvinistische Bohemers te hulp gekomen en met hen ten onder gegaan. De keurvorstelijke privileges van 
de Palts werden daarop in 1623 door Ferdinand II aan de katholieke Maximiliaan van Beieren gegeven. 
Daarna was er zowel in Bohemen als in de Palts in ieder geval officieel geen plaats meer voor het 
calvinisme. Beide regio’s werden met harde hand gerekatholiceerd. Van Os, Kennismaking met de 
geschiedenis van de Nieuwe Tijd, pp. 80-85. De uittocht van calvinisten, met name predikanten en 
schoolmeesters, naar veiliger oorden die hier het gevolg van was, resulteerde vanaf 1623 in een stroom 
van hulpvragen om deze berooide ballingen bij te staan. Anderen bleven achter en probeerden de 
verwoeste steden en dorpen weer op te houden en zo mogelijk de eigen kerk in stand te houden. En ook 
daar was geld uit het buitenland voor nodig.  
153 Uit de kerkenraadsacta van Edam en Purmerend blijkt dat de synodale acta daar ook voorgelezen 
werden. De Monnickendamse acta maken hier geen melding van. Verder kwamen de synodale 
vergaderingen op deze kerkenraden vooral ter sprake bij de bespreking van de ingediende of zelf in te 
dienen gravamina en bij lokale kwesties waarin een appèl op de Noord-Hollandse synode werd gedaan. 



 

 hoofdstuk 6/ pag. 333 
  

classes ergens van vonden. Bovendien was men in deze jaren terecht beducht voor 
synodale inmenging in classicale affaires. 
Tijdens de Bestandstwisten en vooral na de Dordtse synode won de classis Edam aan 
zelfvertrouwen ten opzichte van de andere Noord-Hollandse classes. Samuel Bartholdi 
groeide uit tot een van de leidinggevende figuren in Noord-Holland en de classis Edam 
liet haar stemgedrag niet meer afhangen van die andere classes. De afwerende houding 
ten opzichte van de particuliere synode en de synodale gedeputeerden verdween 
hierdoor. Voortaan werden de handen ineen geslagen om de interne eenheid te 
versterken en de samenleving verder te reformeren. Hoe die samenwerking op dat 
laatste terrein verliep en of daarbij veel winst geboekt kon worden, is onderwerp van de 
volgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 7: 

Calvinisering van de samenleving? 
 
 
In hoofdstuk 4 is al even ingegaan op de wijze waarop classis en synode zich met 
regelmaat tot de verschillende overheden wendden in verband met kerkelijke belangen 
als de predikantstraktementen en het beleggen van synodale vergaderingen. Tevens is 
besproken hoe beide kerkelijke organen zich inzetten voor de reformatie van onderwijs 
en armenzorg, en zich ook op die terreinen afhankelijk wisten van de overheidsinzet. 
Voor een echte calvinisering van de samenleving was echter meer nodig.  
In dit hoofdstuk zal bezien worden hoe synode en classis streden voor de reformatie van 
eredienst, kalender en kerkgebouwen en hoe zij ijverden voor de bestrijding van de 
concurrerende geloofsrichtingen, toegespitst op het katholicisme en het mennonisme. In 
het volgende hoofdstuk staan de inzet van synode en classis voor de verbreiding van de 
gereformeerde waarden en normen buiten de eigen kring centraal.  
Hierbij zal steeds in beeld worden gebracht in hoeverre synode en classis door de jaren 
heen, gesteund werden of juist niet door de verschillende overheden én door de 
kerkenraden van Edam, Monnickendam en Purmerend. Alleen zo kan namelijk de vraag 
worden beantwoord of en in hoeverre de gereformeerde kerk er op uit was om de eigen 
identiteit uit te dragen en in te planten in mens en maatschappij en in welke mate deze 
waarden en normen door de tijdgenoten werden overgenomen of afgewezen binnen de 
classis Edam.  
 
 
 

7.1. Reformatie van eredienst, kalender en kerkgebouwen 
 
Al vanaf het eerste begin waren nationale en provinciale synoden op zoek naar naar 
nieuwe wegen, weg van de katholieke tradities, maar wel zodanig vormgegeven dat men 
geen gelovigen nodeloos voor het hoofd zou stoten. Daarbij werd onderscheid gemaakt 
tussen zaken die de kern van de leer betroffen en wat men middelmatige kwesties 
noemde. Ook die zag men weliswaar liefst op passende wijze opgelost, maar over 
dergelijke kwesties wilde men geen onnodige onrust veroorzaken.1 Duke heeft daarnaast 
aangetoond dat er in gereformeerde kring geen eensgezindheid bestond over de precieze 
aard van de gereformeerde confessionalisering. Daarom is het, in zijn woorden, nodig 
“(to) explore what the Calvinists understood by the ‘true Reformation of the church’, in 
order to underscore its radical character”. Duke wees daarbij op de vele facetten van die 
ware reformatie, uiteenlopend van de ‘reformatie der papen’, tot die van de kerkelijke 
organisatie, van de kerkgebouwen, de eredienst, de kalender, en vooral de reformatie 

                                                 
1 Bijvoorbeeld de keuze van de namen die men aan zijn kinderen wil geven, mits men 
niet de namen kiest die ‘ofte Gode ofte Chirsto eygen zyn’. Acta van de nationale 
synode van Dordrecht, 1578, art. 63; acta van de nationale synode van Middelburg, 
1581, part. Kwestie 63. Of het wel of niet laten zingen ‘na het ghebet voor de predicatie 
dat ghesangh: o Godt, die onsen Vader bist etc’. Acta van de provinciale synode van 
Dordrecht, 1574, art. 42. 
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van de waarden en normen.2 Welke keuzes werden binnen de classis Edam gemaakt, 
welke accenten gelegd, allereerst op het gebied van de eredienst, de kalender en de 
kerkgebouwen?  
 
 
Reformatie van de eredienst? 
Diverse nationale en provinciale synoden hebben zich uitgebreid bezig gehouden met de 
vormgeving van de zondagse eredienst: het orgelspel, de psalmberijming, de 
woordkeuze bij de gebeden en bij de Avondmaalsvieringen, het wel of niet lezen van de 
zondagse evangeliën, de duur van de diensten, de avondgebeden in de week, de 
vastendagen en de christelijke feestdagen. Een deel van deze punten keert terug in de 
acta van de Noord-Hollandse synode, een andere deel juist niet. Zo bepaalde de synode 
in 1575, in navolging van de Dordtse synode van 1574, dat de avondgebeden in de 
steden zoveel mogelijk afgeschaft behoorden te worden ‘overmits des Sonnedaeges 
ende doer die weeck Goids heylich woert genochsaem wert gepredict’.3 In 1586 kwam 
de nationale synode van Den Haag terug op deze beslissing, aangezien de 
avondgebeden in tal van gemeenten vruchtbaar bevonden werden. Het invoeren ervan 
werd daarom nu aan elke kerkenraad aangeraden. Wilde men ze toch afschaffen, dan 
mocht dat voortaan alleen na raadpleging van de classis en de lokale overheid, mits die 
van de gereformeerde religie was.4  
Voorstellen waar men in ieder geval in Edam van harte mee ingestemd zal hebben. In 
deze stad werden op zondag eerst twee en vanaf in 1605 drie diensten gehouden, 
aangevuld met een dienst op woensdag5 en vanaf 1595 in de wintermaanden een 
avondgebed op vrijdagavond. Als argument voor deze avondgebeden werd aangevoerd 
dat die dienden ‘tot stichtinge dergenen so bij avont [eer] komen souden des winters om 
van den luijden niet gesien te worden als Nicodemi’.6 Het argument werd overgenomen, 
hoewel nadien niet meer zo herhaald. De vrijdagse avondgebeden werden in de donkere 
wintermaanden, van Allerheiligen tot ‘Vrouwenlichtmis’7 gedurende de rest van de hier 
onderzochte periode volgehouden, voor zover de gezondheid van de predikanten het 
toeliet.8 Waren het juist die heimelijke bezoekers die de vroegste synoden afkerig 
maakten van de extra avondgebeden in de week?  

                                                 
2 Duke, Reformation and Revolt, pp. 230-231. 
3 Acta van de Noord-Hollandse synode 3.10.1575 (art. 12); acta van de provinciale 
synode van Dordrecht, 1574, art. 51 (argumenten daarbij onder meer: ‘opdat men 
d’oordentlicke predicatien des te vierigher ende neerstelicker besoecke’ en ‘dat de 
huijsghebeden des avonts (die een ieghelick huijsvader met sijn huijsghesin schuldich is 
te doen) te neerstigher onderhouden worden’). 
4 Acta van de nationale synode Den Haag, 1586, art. 57. 
5 Kerkenraadsnotulen Edam, 4.6.1595. 
6 Kerkenraadsnotulen Edam, 19.11.1595. Met nicodemieten werden gelovigen bedoeld 
die in navolging van Nicodemus, de Farizeeër die Jezus ’s nachts opzocht, niet openlijk 
hun geloof durfden te belijden. Zie hierover Marnef, Antwerpen in de tijd van de 
reformatie, p. 99. 
7 Dat wil zeggen van 1 november tot 2 februari. 
8 Kerkenraadsnotulen Edam, bijv. 14.10.1601, 11.1616, 5.11.1620, 30.10.1639, 
19.1.1648. Over de weekdiensten en over het feit dat kerkgang in de week meer als een 
bijzondere verdienste dan als plicht gold, zie: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 
170. 
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In Monnickendam was men in deze jaren wat minder scheutig met doordeweekse 
diensten, ook al omdat men het hier tot 1620 met maar één predikant moest doen. Vanaf 
dat moment werd er in ieder geval twee maal op zondag gepreekt en twee maal door de 
week, al vroegen sommigen zich ook hier af of de weekdiensten in de zomermaanden 
niet tot één beperkt zouden moeten worden.9 Tot die tijd was er in ieder geval op 
woensdag een ‘avondpredicatie’.10 Ergens tussen 1620 en 1643 moeten de 
avonddiensten hier in het slop geraakt zijn, want in 1643 werd voorgesteld om voortaan 
in de wintermaanden op dinsdagavond een dienst te houden, als middel in de strijd 
tegen het opkomende katholicisme.11 Juist wel extra diensten dus, aanvankelijk om 
twijfelaars tegemoet te komen, later onder meer als middel om via zo veel mogelijk 
diensten de mensen ervan te weerhouden hun heil in de katholieke mis te zoeken.12 Ook 
in Purmerend was de komst van een tweede predikant voorwaarde en aanleiding om met 
avonddiensten te beginnen in de wintermaanden, vanaf 1625.13 In 1631 uitgebreid met 
een tweede doordeweekse dienst.14 
 
Ten aanzien van het orgelspel volgde de Noord-Hollandse synode wel de lijnen zoals 
uitgezet door de provinciale synode van Dordrecht in 1574. Alle predikanten moesten 
met grote vlijt hun lokale overheden vragen het orgelspel uit de kerken te weren, zodat 
de kerkgangers het Woord Gods beter in hun hart en hoofd konden bewaren en niet 
langer afgeleid zouden worden door orgelspel bij het uitgaan van de kerk.15 Of dit in 
onze classis ook zo is nagevolgd leren de acta niet. In Edam zijn bij de grote kerkbrand 
van 1602 de orgels verloren gegaan.16 Bij de notities over de kerkherbouw lezen we 
niets over herstel van het orgel.17 De vroedschapresoluties reppen wel over 

                                                 
9 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 16.3.1620. 
10 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 17.10.1610. 
11 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 18.10.1643, 22.4.1644, 22.10.1645. 
12 Zie hierover paragraaf 7.2 (strijd tegen het katholicisme) en paragraaf 8.2 (over de 
zondagsrust). 
13 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 2.11.1625, 1.11.1626. 
14 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 11.5.1631. Deze diensten werden vanaf dat moment 
het hele jaar door gehouden worden en dus niet meer alleen in de wintermaanden. 
Uitzondering werd nog wel gemaakt voor de hoogzomerweken ‘van wegen het hooijen 
om het cleijne gehoor datter dan is’. 
15 Acta van de Noord-Hollandse synode, 26.7.1574; acta van de provinciale synode van 
Dordrecht, 1574, als laatste artikel (ongenummerd) toegevoegd. (uitgave Reitsma, p. 
155). 
16 Allan, De stad Edam, pp. 13-14. 
17 Volgens Costerus Pzn werd in 1662 het nieuwe orgel in de Grote Kerk aangebracht en 
op 18 februari 1663 voor het eerst gebruikt. Costerus Pzn, De Groote of Sint Nicolaas 
Kerk te Edam, p.38. De aanwezigheid van organisten doet veronderstellen dat ook in de 
jaren tussen de kerkbrand en de ingebruikname van het nieuwe orgel, er wel orgels in 
Edam aanwezig geweest zullen zijn, maar wellicht alleen in de Kleine en niet in de 
Grote Kerk. Volgens Costerus Wzn zou ook de Kleine kerk in 1663 een nieuw orgel 
gekregen hebben. Costerus Wzn, De geschiedenis van de stad Edam, p. 68. Die Kleine 
of Vrouwekerk behoorde eertijds tot een begijnhof en werd vooral in de wintermaanden 
gebruikt voor de avonddiensten. Allan, De stad Edam, p. 37-38. (ook zo overgenomen 
door Costerus Wzn, De geschiedenis van de stad Edam, p. 68). 
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stadsorganisten, hun aanstellingen, hun traktementen18 en over organist Jacob Mathijs 
Hoeckboot, die na problemen in 1612 nog wel de klokken mocht luiden, maar niet meer 
als organist en voorzanger optreden. Hoeckboot was daarnaast ook schoolmeester en 
ook deze functie kon hij zonder bezwaren blijven vervullen.19 Erg lang duurde dit 
overigens niet, want in 1613 werd Pieter Pietersz de Jonge aangenomen in zijn plaats, 
als schoolmeester, klokkenluider, organist en voorzanger. Deze combinatie van functies 
maakt het niet waarschijnlijk dat deze voorzangers direct voor of na de diensten op het 
orgel gespeeld hebben.  
In Purmerend werd in ieder geval in 1632 alleen vóór de dienst gespeeld. Het op proef 
invoeren van orgelspel ‘ondert singen’ teneinde ‘de disordre int gesang’ te ‘cunnen 
beteren’, zorgde vier jaar later voor heftige meningsverschillen tussen de beide 
predikanten. Tegen de afspraken in besloot ds. Conradi in zijn dienst op dinsdag de 
gemeente te laten zingen zonder het orgel. Zijn collega Goethals liet op donderdag wel 
zingen onder orgelspel. Alle consternatie leidde ertoe dat de kerkenraad de proef tot 
nader order opschortte en via een speciale afkondiging aan de gemeenteleden liet weten 
dat het laten zingen onder orgelspel geen particulier initiatief van ds. Goethals was 
geweest, maar uitvloeisel van een kerkenraadsbesluit.20  
Men was in Purmerend nog niet rijp voor deze nieuwigheid en zal het orgelspel 
geassocieerd hebben met werelds vermaak. Het lijkt erop dat de kerkenraad de hele 
kwestie bewust buiten de classis heeft gehouden. Want, zo stelde men, orgelbegeleiding 
van de gemeentezang tijdens de diensten was iets, dat ‘de classe niet en raeckte, noch 
datse in dien deele den kerckenraeden gheen wet hadde te setten, ende als de seacke 
voor haer quam datse de selfde souden afsnijden’.21 In de classicale acta wordt 
inderdaad met geen woord over deze kwestie gerept.22  
Uit de lokale vroedschapsnotulen weten we dat Purmerend vanaf 1613 over een 
stadsorganist beschikte. Deze Claes Jansz Kunst beloofde bij zijn aanstelling om zich 
‘stichtelijck ende eerlijck te gedragen niet anders te spelen dan ‘psalmen, loffsangen 
ende geestelijcke liederen’. Daarop volgde een inspectie van het orgel zelf om te zien 
wat er eventueel aan mankeerde.23 Het was immers al jaren niet gebruikt. Kunst bleef tot 
zijn dood in 1627 stadsorganist, daarna opgevolgd door Pieter Dircksz, die op dat 
moment al koster en ‘clockstelder’ was.24  
In Monnickendam hield de kerkenraad zich niet op een voor ons zichtbare manier bezig 
met vragen rond het orgelspel tijdens of rondom de kerkdiensten. Dankzij de notulen 
van de vroedschap weten we dat hier in 1639 een vermoedelijk katholieke organist/ 

                                                 
18 Vroedschapsnotulen Edam, 29.2.1586, 16.7.1610, 11.11.1623, 12.2.1628, 6.3.1649. 
19 Vroedschapsnotulen Edam, 13.12.1612. Een en ander hing waarschijnlijk samen met 
het feit dat Hoeckboot financiële problemen had. Twee jaar daarvoor had hij om 
loonsverhoging verzocht. De burgemeesters kregen daarop opdracht met hem te spreken 
over een verlengde aanstelling van één of meerdere jaren, ‘ende dat (op) soo minnlick 
ende cleyne gasie als sy sullen connen met hem handelen’. (15.7.1610) Een opstelling 
die Hoeckboot niet uit zijn financiële nood geholpen zal hebben. Zie verder ovr hem: 
Van der Eerden-Vonk, ‘Edamse schoolmeesters’, pp. 6-10. 
20 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 20.7.1636, 27.7.1636. 
21 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 20.7.1636. 
22 Over de (pleidooien voor) invoering van orgelbegeleiding rond 1630-1640: zie ook: 
Luth, ‘Psalmzingen in het Nederlandse gereformeerde protestantisme’, pp. 194-195. 
23 Vroedschapsnotulen Purmerend, 20.4.1613. 
24 Vroedschapsnotulen Purmerend 29.12.1627. 
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klokkenspeler werd aangesteld. Bij de benoeming van deze Dirck Jansz Velsen25 werd 
namelijk met nadruk bepaald dat hij op zondag niet naar de katholieke bijeenkomsten 
mocht gaan, maar de diensten in ‘onse kercke’ diende te bezoeken. Drie jaar later 
volgde de vermaning om ‘geen papiste ofte lichtvaerdige deuntjes opt orgel ofte opde 
clocken te spelen’.26 Enige aandacht voor deze frivoliteiten had de kerkenraad niet 
misstaan. 
 
Het wel of niet lezen van de zondagse evangeliën, ‘die men in het pausdom pleech te 
gebruijcken’, werd door de provinciale synode van 1574 afgeraden. Toch klonk in 1592 
op de Noord-Hollandse synode de vraag of men voortaan de zondagse evangeliën zou 
preken, zoals hier en daar gebruikelijk was. De synode antwoordde in de zin van de 
genoemde Dordtse synode.27 De classis Edam had echter geen moeite met deze 
gewoonte en liet het preken over de zondagse evangeliën in ieders vrijheid.28 Uit de 
kerkenraadsacta van Edam zelf weten we dat de predikanten regelmatig met de 
kerkenraad plachten te overleggen over de vraag welk bijbelboek men zou bepreken. De 
keuze viel hierbij voor de zondagse ochtenddiensten opvallend vaak op de vier 
evangelisten die achtereenvolgend werden gelezen en uitgelegd.29 

                                                 
25 Aan hem wijdde Soeting een artikel in 1983: ‘Een nieuwe organist en een nieuw orgel 
te Monnickendam’, pp. 53-57. Volgens Soeting was het orgel tussen 1639 en 1641 
vernieuwd om het geschikt te maken voor de begeleiding van de gemeentezang. In de 
vroedschapsnotulen van Monnickendam is hier echter niets over te vinden. Er is alleen 
sprake van een betaling in 1640 (23.1.1640) van 100 gulden aan de organist voor een 
reparatie aan de toren en aan het orgel. Soeting ondersteunt zijn betoog over 
orgelbegeleiding dan ook voornamelijk met de vermaning uit 1642 aan het adres van de 
organist, van de kant van de vroedschap en met een algemeen pleidooi van Constantijn 
Huijgens uit 1641. Dit aanstekelijke betoog, getiteld: ‘Gebruyck of ongebruyck van ’t 
orgel in de Kercken der Vereenighde Nederlanden’,  is opgenomen in: Augustijn, 
Reformatica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, p. 162. 
Over Jacob Jansz Mars, de voorganger van Dirck Jansz Velsen, beiaardier en vanaf ca. 
1609 of 1612 ook organist, zie: Appel, ‘De geschiedenis van de raadhuizen en de 
speeltoren in Monnickendam’, pp. 43-45. 
26 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 22.2.1639, 9.8.1642. Het was ook de 
vroedschap die in 1634 besprak of het niet goed zou zijn om het aantal melodieën van 
de psalmen te reduceren tot 10 of 12, zodat die wat ‘gemeensamer in de kercken souden 
mogen werden gesongen’. Dit naar aanleiding van een schrijven van de Staten van 
Holland. Men besloot dit voorstel niet over te nemen, maar de zaak bij het oude te laten 
(22.7.1634). Ook hier liet de Monnickendamse kerkenraad zich niet over uit, hoewel de 
wijze van zingen toch in de eerste plaats een kerkelijke aangelegenheid lijkt. 
27 Acta van de Noord-Hollandse synode 12.5.1592; acta van de provinciale synode van 
Dordrecht 1574, art. 39. Zie ook: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 46: de 
eerste synoden wilden “de gemeenten met de hele bijbel vertrouwd maken en trachtten 
daarom ook de zondagse evangeliën of dominicalen uit te bannen - een soort van 
tekstrooster, gebaseerd op de indeling van het kerkelijk jaar.” 
28 Acta van de classis Edam, 12.5.1592. 
29 Kerkenraadsnotulen Edam, 27.3.1595, 20.8.1595, 16.5.1601, 15.7.1607, 5.6.1611: ’s 
morgens uit de evangeliën lezen, ’s middags de catechismus. Andere bijbelgedeelten 
zoals bijv. de 1e brief van Paulus aan de Romeinen (20.2.1613, 17.4.1613), gedeelten uit 
Genesis (14.2.1616) of uit Openbaringen (28.2.1616) bestemde men liever voor de 
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Met de lengte van de diensten hielden de Noord-Hollandse synode en de classis zich, 
anders dan de vroegste nationale synoden, niet bezig. Op lokaal niveau was dit wel met 
enige regelmaat een punt van zorg. Zo bepaalde men in Edam in 1595 de ‘catechismi 
predicatien’ in de avondgebeden ‘om der kinderwille ende oock de wijle dat volck met 
den beesten te doen heeft’ wat te bekorten.30 Tien jaar later riep men hier opnieuw op de 
‘predicatien’ korter te maken. De middagdienst zou voortaan slechts een uur mogen 
duren en om ‘halve drien uren’ eindigen, de avondgebeden ‘ten 5 tesaemen geluijdt 
zijnde eijndigende te halif seven, met swoensdaghs eijndigende met den slag van 
thienen ende de sondaghs morgenspredicatien een quartier ures na den thienen, waertoe 
eene sandtlooper sal bestelt worden’.31  
In 1607 trok de Edamse kerkenraad opnieuw aan de bel en achtte het beter de ‘lange 
repetitiën inde predicatiën (na te laten), overmits het volck daer een weersin in heeft’. 
De predikanten werden aldus opgeroepen na te laten wat ‘den lieden een affkeer van ‘t 
gehoor maeckt’.32 De kerkdienst moet immers stichten en geen bron van irritatie 
vormen. In 1620 beloofden de predikanten opnieuw te letten op de lengte van de preek 
en nu ook op die van de gebeden.33 Desondanks werd nog eens negen jaar later met zorg 
‘aengemelt de lauwicheijt der gemeijnte in ’t comen tot ’t gehoor des goddelijcken 
woorts ende int te late comen’.34  
Een zelfde klacht over ‘flauwicheijt ende oock groote onwetenheijt bij velen ledematen 
der gemeijnte die nu lange Godts Woort is gepredict’, uitte ds. Bartholdi in 1631 in zijn 
kerkenraad te Monnickendam. De door hem voorgestelde oplossing: ‘de catechisatie (..) 
instellen des Sondaechs’ werd door de kerkenraad overgenomen, maar pas in 1643 echt 
uitgevoerd.35 Of men hier tot die tijd ook meer heil verwachtte van kortere diensten, 
vermelden de acta helaas niet.  
De kerkenraad van Purmerend heeft wel enkele malen richtlijnen uitgevaardigd om de 
diensten wat te bekorten, bijvoorbeeld door de klok korter te luiden, ‘wat rasscher int 
Psalmensingen voort (te) gaen’ en eerder met het orgelspel voor de dienst te stoppen, 
namelijk zodra de klok zwijgt.36 De kerkenraadsacta van Purmerend maken overigens 
pas vanaf 1632 melding van dergelijke voorstellen. Was men hier voordien korter van 
stof dan te Edam, of lieten de kerkgangers minder van zich spreken? 
 
 

                                                                                                                                               
avondgebeden die in de week gehouden werden. Voor de zondagmorgen werd steeds de 
voorkeur gegeven aan de prediking over de evangeliën. Zie ook: Van Deursen, 
Bavianen en Slijkgeuzen, p. 47-51. 
30 Kerkenraadsnotulen Edam, 19.11.1595. 
31 Kerkenraadsnotulen Edam, 7.8.1605. 
32 Kerkenraadsnotulen Edam, 25.11.1607; soortgelijke bepalingen ook in de vergadering 
van 30.11.1608; (ook opgenomen in: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 62-
63). 
33 Kerkenraadsnotulen Edam, 7.11.1620. 
34 Kerkenraadsnotulen Edam, 7.10.1629. Over deze lauwheid werd ook elders volop 
geklaagd. Zie bijvoorbeeld voor Friesland: Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke 
kerk, pp. 389-391. 
35 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 7.12.1631, 14.12.1631, 8.11.1643; zie verder 
paragraaf 4.4 (gedeelte over catechismuspreken). 
36 Kerkenraadsnotulen Purmerend 7.11.1632, 20.2.1638. 
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Reformatie van de kalender? 
De voorschriften rond de christelijke feestdagen vormen een voorbeeld van een 
‘middelmatige’ kwestie, waarover de kerkelijke instanties geen onnodige onrust over 
wilden veroorzaken. De Noord-Hollandse synode bepaalde in 1573 dat Pasen en de dag 
daarna, Pinksteren en de dag daarna, Christus’ geboortedag en eventueel nieuwjaarsdag 
en Hemelvaartsdag tot de vierdagen behoorden. Op provinciaal niveau besloot men een 
jaar later, dat een ieder zich met de zondag tevreden moest stellen. Zo hoorde de 
‘ghewoonlicke materie van der gheboorte Christi Sondaechs voor den Christdach in der 
kercke’ behandeld te worden en zou men ook ‘op Paesch ende Pinxterdach van der 
verrijsenisse Christi ende seijndinghe des H. Gheestes leeren meughen, twelck in de 
vrijheijt der dienaeren staen sal’.37  
Latere nationale synoden bepaalden echter dat het wel te wensen ware dat alleen de 
zondag gevierd werd. Aangezien sommige autoriteiten echter ook andere feestdagen 
lieten onderhouden, zoals tweede kerstdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en 
soms nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag, was het toch beter om ook op deze dagen 
dienst te houden. Zo kon men immers ‘den onnutten ende schadelicken ledichganck in 
een heylighe en profytelicke oeffeninghe veranderen’. Op nationaal niveau moest men 
dus toegeven aan de praktijk op een manier zoals de Noord-Hollandse synode al in 1573 
had voorgeschreven aan haar classes.38 
Deze voorschriften leidden er niet toe dat de kalender voortaan ontdaan was van 
allerhande katholieke dateringen.39 Zo vinden we in de classicale acta nog tot zeker 1620 
verwijzingen naar ‘Allerheiligsten’40, St. Jacobsdag41, ‘Lichtemisse’42, ‘Heijlige 
drivuldicheijt’43, Marcusdag44 en ‘vrouwendag’45, als algemeen bekende data 
bijvoorbeeld voor de ingang van een predikantsaanstelling. Terwijl in 1636 nog sprake 

                                                 
37 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.7.1573, acta van de provinciale synode van 
Dordrecht 1574, art. 53. 
38 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, Cap. IV art. 23. De nationale 
synode van Den Haag, 1586, art. 60, voegde hier nog de feestdag van de ‘besnijdenisse 
Christi’ aan toe. Voor een analyse van de zeer geleidelijke invoering van de nieuwe 
indeling van het jaar in Haarlem, zie: Spaans, Haarlem na de Reformatie, pp. 131-135. 
Zie ook: Abels, ‘Heiligenhaat en heiligenpraat’, pp. 112-120. 
39 Soortgelijke patronen signaleert Van Deursen in Graft: Van Deursen, Een dorp in de 
polder. pp. 95-96. 
40 Acta van de classis Edam, 11.10.1593, 30.8.1599, 4.6.1601, 9.10.1601, 22.5.1620, 
12.10.1620 (= 1 november). 
41 Acta van de classis Edam, 11.10.1593, 14.10.1597, 19.6.1599, 25.1.1601, 27.6.1605, 
24.9.1609, 26.5.1614 (= 25 juli). 
42 Acta van de classis Edam, 29.3.1604 (= 2 februari). 
43 Acta van de classis Edam, 29.3.1604 (= de zondag na Pinksteren). 
44 Acta van de classis Edam, 9.7.1601 (= 25 april). 
45 Acta van de classis Edam, 11.1.1619 ( niet eenduidig. Vrouwendag kan zowel op 2 
februari slaan (Onze lieve Vrouwe lichtmis), op 25 maart (Onze lieve Vrouwe 
boodschap), op 2 juli (Onze lieve Vrouwe visitatie), op 15 augustus (Onze lieve Vrouwe 
Hemelvaart), op 8 september (Onze lieve Vrouwe geboorte) als op 21 november (Onze 
lieve Vrouwe presentatie). Zie: Graaf, ‘Uit de akten van het Haarlemsche Kapittel. 
Bijlage I’, pp. 266-272. Meest gangbaar was waarschijnlijk 15 augustus. Zie 
bijvoorbeeld De Glopper-Zuijderland, In de tijd gemeten. p. 88 (Met dank aan dr. M. 
Bruggeman). 
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is van een uitstel in verband met de verkoop van kerkelijke goederen in Warder, tot 
‘Sinte Catherinedach’.46  
Toch zijn dit soort datumaanduidingen vanaf 1620 grotendeels uit de classicale acta 
verdwenen. In de memorieboeken van de burgemeesters van Edam vinden we in 1631 
nog verwijzingen naar Allerheiligen en Lichtmis, en in 1649 nog één naar St. Jacob.47 
In de kerkenraadsacta van Monnickendam komen we in 1623 nog een verwijzing naar 
Allerheiligen tegen en in 1640 één naar ‘vrouwendag’48, terwijl men in de kerkenraad 
van Purmerend in ieder geval  tot 1614 bleef verwijzen naar Allerheiligen.49 
Verwijzingen naar St. Jacobsdag en St. Marcusdag en ‘vrouwendag’ werden ook in de 
jaren daarna nog gewoon gebruikt in de vroedschapsnotulen van Purmerend.50 Net als 
in die van Monnickendam, waarin we ook eenmaal een verwijzing naar ‘St. Jans 
Onthooffdingedach’ aantreffen.51 Bovendien lijkt niet alleen hier maar ook elders het 
feesten en drinken op vastenavond een onuitroeibare gewoonte, zelfs onder lidmaten.52 
Desondanks werden dergelijke aanduidingen naar verloop van tijd schaars en waren ze 
op termijn ook niet meer in de overheidsstukken te vinden. Dit wijst erop het weliswaar 
zeker twee generaties duurde, maar dat de jaarkalender uiteindelijk wel gereformeerd is, 
in ieder geval in de eigen kerkelijke kring, maar ook op overheidsniveau en in grote 
delen van het openbare leven. De katholieken zullen hier ongetwijfeld anders mee 
omgegaan zijn, maar zover strekt mijn onderzoek zich niet uit. 
 
Reformatie van de kerkgebouwen? 
Tot besluit van deze paragraaf een paar woorden over de reformatie van de 
kerkgebouwen. Veel is hierover niet te vinden in de door mij geraadpleegde bronnen. 
De synodale en classicale acta zwijgen over dit onderwerp en ook de lokale kerkenraden 
hebben er nauwelijks iets over aan het papier toevertrouwd. Zo weten we alleen dat de 
kerkenraad van Purmerend zich in 1620 sterk maakte voor een hek bij de preekstoel53 en 
dat het aantal Avondmaalstafels in de kerkgebouwen van de drie stedelijke gemeenten 
in de loop der jaren is uitgebreid in verband met het groeiende aantal deelnemers.54 
Maar daar blijft het bij voor wat de kerkelijke bronnen betreft.  

                                                 
46 Acta van de classis Edam, 8.7.1636 (= 25 november). 
47 Oud Archief Edam, inv. nr. 66c: memorieboeken van de burgemeesters, 1626-1648, 
29.10.1631, 27.1.1635 (Lichtmis); 10.4.1649 (St. Jacob).  
48 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 19.8.1607, 9.8.1609, 20.8.1623, 23.12.1640. 
49 Vroedschapsnotulen Purmerend, 3.1.1614. 
50 Vroedschapsnotulen Purmerend, 9.7.1624, 24.12.1625, 29.12.1627, 7.1.1634 (St. 
Marcusdag), 19.2.1639 (Vrouwendag). 
51 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 9.8.1595 (‘St. Jans Onthooffdingedach’ = 29 
augustus. Ook aangehaald door Appel, ‘Een wandeling door ’t Monnickendam’, p. 43); 
20.9.1631, 31.12.1632, 7.12.1641, 11.7.1643 (Allerheiligen); 9.4.1630, 20.1.1632 
(Vrouwendag); 7.9.1624 (Lichtmis); 4.8.1630 (St. Catharinadag). 
52 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 8.3.1615. Over vastenavond en andere 
volksfeesten, zie paragraaf 8.3. 
53 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 7.1.1620, 28.1.1620, 2.6.1620. De Grote kerk van 
Purmerend is in 1850 wegens bouwvalligheid gesloopt. Voor een beschrijving van 
gebouw en interieur, zie: Van der Veen, ‘De Groote Kerk, een poging tot reconstructie’, 
pp. 30-33, en H. Danner, ‘De Groote Kerk, het interieur’, pp. 33-35. 
54 Zie bijvoorbeeld: kerkenraadsnotulen Purmerend, 26.12.1635, kerkenraadsnotulen 
Edam, 1.8.1645 (andere opstelling van de tafels), kerkenraadsnotulen Monnickendam, 
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Het onderhoud en waar nodig de her- of nieuwbouw van kerkgebouwen was immers 
een overheidstaak, zodat we in de verschillende vroedschapresoluties wel het nodige 
vinden over bijvoorbeeld de herbouw van de grote kerk van Edam, nadat deze door 
blikseminslag in de toren grotendeels door brand was verwoest in 160255 en over de 
vergroting van de kerk van Monnickendam in 1643.56 Verder weten we dat een 
kerkraam een geliefde gift was van de verschillende stedelijke overheden aan de 
nieuwgebouwde of herbouwde kerken in de eigen regio en daarbuiten. Stadswapens en 
historische voorstellingen namen zo de plaats in van eventueel (nog) aanwezige 
afbeeldingen van heiligen of kerkvaders.57 In paragraaf 2.2 is beschreven in hoeverre de 
kerken werden gezuiverd van ‘alle afgoderij’ en deels geplunderd in de jaren 1572-73. 
Wat in ieder geval in Monnickendam pas veel later gebeurde, was het met ‘gele verwe 
(..) doen wtcladden (van) alle de papiste beelden boven aent verhemelte vant 
middenchoor vande kercke geschildert staende’. Deze opdracht verstrekten de 
burgemeesters pas in 1639.58 Tot die tijd had men zich er blijkbaar nog niet zo aan 

                                                                                                                                               
25.2.1644 (tafels verlengen). Zie verder paragraaf 4.2, over de tuchtoefening in de drie 
steden en de groei van de aantallen Avondmaalsgangers. 
55 Vroedschapsnotulen Edam, 2.3.1602-8.12.1625. Het duurde dus jaren voor de kerk 
geheel hersteld was en men het ‘schot inde groote kerck (kon) (..) doen uijtbreecken 
ende de predeckstoel weder (..) doen verhangen daer aen de pylaer als die voor de brant 
vande kerck gehangen heeft’. (notulen 8.12.1625). Voor een uitgebreide beschrijving 
van de Grote Kerk van Edam en vooral van ramen in deze kerk, zie: Van Ruyven-
Zeman, Kleurrijk verleden. Over de kerkbrand in 1602, maar over ook de minder 
omvangrijke branden in latere jaren (1642, 1643 en 1699) is al menig boek verschenen, 
bijvoorbeeld  Allan, De stad Edam, Costerus Wzn, De geschiedenis der stad Edam en 
Costerus Pzn, De Groote of Sint-Nicolaas Kerk te Edam. De grote brand van 1602 werd 
ieder jaar herdacht op 24 februari. De Edamse vroedschap schreef hiertoe in 1603 een 
algemene vasten- en biddag uit. Vroedschapsnotulen Edam 12.2.1603. Van katholieke 
zijde werd deze blikseminslag uitgelegd als een straf van God, omdat dronken soldaten 
rond vastenavond, gedurende drie dagen de katholieke godsdienst bespot hadden, door 
een namaakprocessie te houden. Een van hen zou daarbij als een soort Edamse paus zijn 
rondgedragen. Anderen hadden zich zwart geschminkt als duivels en liepen rond met 
kruizen, vaandels en bellen. Costerus Pzn, De Groote of Sint-Nicolaas Kerk te Edam, 
pp. 30-31. Ook aangehaald door C. Kooi als voorbeeld van de manier waarop 
katholieken voelden dat ze konden vertrouwen op de bovennatuurlijke krachten, als 
wapen tegen intolerantie. Wonderen die dit illustreerden, zoals de kerkbrand in Edam, 
waren daarom van belang binnen de katholieke subcultuur. Bovendien liet het Edamse 
verhaal zien dat de ketters in handen van de duivel waren. Kooi, ‘Paying off the sheriff’, 
pp. 99-101. Voor een overzicht van de wederopbouw van Edam na de grote 
stadsbranden van 1587 en 1602, zie: Boschma-Aarnoudse, Edam, behouden stad. pp. 
162-221.  
56 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 6.6.1643, 27.10.1643, 25.1.1644. Enkele jaren 
daarvoor werd de kerktoren gerepareerd en van een spits voorzien. Zie Appel, ‘Wat 
lijken ze op elkaar’, pp. 39-42. 
57 Bijv. in Broek in Waterland. In een groot glas in loodraam wordt de verwoesting in 
1573 en de uiteindelijke herbouw van de kerk weergegeven. Afbeeldingen en 
beschrijving te vinden bij Vvan Swigchem, Een huis voor het Woord, pp. 290-291. 
58 Vroedschapsnotulen Monnickendam 26.11.1639. Deze late schilderbeurt wordt door 
Van Overbeeke, uitgelegd als een uiting van het feit dat er in Monnickendam nog zeer 
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gestoord dat tot een verfbeurt werd besloten. Veel verder strekken de gegevens ook uit 
de overheidsbronnen niet. Uit een oudere beschrijving van de Grote Kerk te 
Monnickendam, wordt verder nog duidelijk dat een van de altaarstenen in de loop van 
de jaren is hergebruikt als drempel bij de ingang van de kerk, aan de kant van het 
kerkhof. Niet beschreven staat sinds wanneer deze steen zijn nieuwe, katholieken 
onwaardige functie vervult.59 Het is maar een kleine aanvulling op de schaarse gegevens 
over de feitelijke herinrichting van de voormalige katholieke kerkgebouwen. Toch heeft 
deze herinrichting overal plaatsgevonden, zoals een ieder weet die wel eens in de classis 
Edam op kerkenpad is geweest.60  
 
 
 

7.2. De strijd tegen het katholicisme  
 
De dekatholisering van kalender en kerkgebouwen waren kleine stappen in de strijd die 
aanvankelijk vooral de Noord-Hollandse synode en later synode en classis gezamenlijk 
voerden tegen het katholicisme. In paragraaf 2.2 is beschreven hoe bij de felle 
gevechten in de jaren 1572-1574, de Noord-Hollandse bevolking allerminst gespaard 
bleef en dat ook in religieus opzicht deze militaire strijd en het vervolg daarvan buiten 
Noord-Holland, zijn sporen had nagelaten. Het toenemende antikatholicisme resulteerde 
in het voorjaar van 1573 in een verbod door de Staten van Holland op de uitoefening 
van de katholieke religie.  
In de jaren daarna volgden een reeks plakkaten waarin steeds strengere straffen werden 
aangekondigd. Zo werden vanaf december 1581 katholieke bijeenkomsten in 
particuliere huizen eveneens verboden.61 Zoals Van Nierop beschrijft, beschouwden de 
Staten en de afzonderlijke stadsbesturen de katholieken in deze jaren nog steeds als 
potentiële landverraders. De overgang van Rennenberg in 1580, de moord op Willem 
van Oranje in 1584, de val van Antwerpen in 1585 en enkele verijdelde aanslagen in de 
jaren ’90 waar jezuïeten bij betrokken zouden zijn, zetten veel kwaad bloed.  

                                                                                                                                               
lang een tolerant klimaat geheerst lijkt te hebben, waardoor de katholieken betrekkelijk 
veel vrijheid behielden. Van Overbeeke, Monnickendam in Waterland, pp. 117-118. 
Zelf denk ik eerder dat de katholieken tot in de jaren ’30 nauwelijks zichtbaar aanwezig 
waren in Monnickendam en men daarom geen aanstoot aan hen en aan de katholieke 
plafondschilderingen nam. Zie hierna paragraaf 7.2. 
59 Wüstenhoff, ‘Bijzonderheden betreffende de Groote of St. Nicolaaskerk te 
Monnikendam’, p. 212. 
60 Zie over het protestantse kerkinterieur verder Van Swigchem, Een huis voor het 
Woord. Hierin zijn o.a. afbeeldingen en beschrijvingen te vinden van de Grote Kerk te 
Edam en de Grote Kerk te Monnickendam, pp. 180, 194-195. Het programma 
“Kerkepad” van de NCRV deed in 1992 Broek in Waterland, Monnickendam en Edam 
aan. Foto’s en beschrijvingen zijn in het bijbehorende Kerkepadgids 1992 te vinden op 
pp. 24-33. 
61 Voor een beknopt overzicht van dit plakkaat, uitgevaardigd door de Staten-Generaal 
en een aantal daaropvolgende gewestelijke plakkaten en de weerslag daarvan in de 
vroedschapsnotulen van Monnickendam, zie Appel, ‘Waar de Ketel in de Voorpui 
stond’, pp. 13-28. 
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Onder deze omstandigheden kwam het herstel van het katholieke leven in het 
Noorderkwartier maar moeizaam op gang. Het grootste probleem daarbij was het tekort 
aan geestelijken. Toch bleef een meerderheid in Noord-Holland het katholieke geloof 
trouw en de Staten van Holland slaagden er niet in de plakkaten na te laten leven, vooral 
door het gebrek aan medewerking van veel lokale bestuurders.62 Ook Van Deursen 
benadrukt dat de katholieke kerk nooit helemaal verdwenen is en dat zij in Noord-
Holland al in 1588 weer zo duidelijk aanwezig was, dat er waarschijnlijk slechts van 
een kortstondig hiaat in de zielzorg sprake was. Deze herbeleving in Holland was vooral 
te danken aan het werk van de Delftse priester Sasbout Vosmeer, in 1583 benoemd tot 
apostolisch vicaris voor het aartsbisdom Utrecht.63 Bovendien had het Haarlemse 
kapittel, dankzij de religievrede in deze stad in de jaren 1576-1581, een 
organisatiestructuur kunnen opbouwen, sterk genoeg om na 1581 in het geheim de 
missietaak te kunnen voortzetten. Zo verzorgden zij onder leiding van vicaris Willem 
Coopal binnen Haarlem, maar ook in de wijde omtrek, de zielzorg.64 
Welke koers kozen de Noord-Hollandse synode en de classis Edam ten opzichte van het 
katholicisme? Hoe reageerden zij op die katholieke opleving? Was er in de classis Edam 
sprake van een katholieke meerderheid die zich maar lastig liet bestrijden? Zijn er 
binnen de classis Edam in de omgang met de katholieken, faseringen in de tijd te 
onderscheiden, zoals Po-Chia Hsia voor de Republiek aangeeft, met een breuk rond 
1620?65 En ten slotte: ontstond er binnen de hier onderzochte regio en periode op de 
duur een soort omgangsoecumene, een praktische verdraagzaamheid gericht op de 
openbare orde?66  
 
 

                                                 
62 Van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, pp. 246-247. Zie ook: Van 
Nierop: ‘Sewing the baillif in a blanket’, pp. 102-111. 
63 Van Deursen, De last van veel geluk, pp. 151-153. Hij attendeert op het verschil 
tussen de werkwijze van predikanten en die van priesters. Deze laatsten deden er alles 
aan om de bevolking voor zich te winnen, terwijl de dominee vooral vanaf de kansel 
verkondigde en niet bij de mensen langs ging.  
64 Abels, ‘Tussen gewetensvrijheid en kerkelijke dwang’, pp. 293-296. Vicaris Willem 
Coopal verdronk in 1599, in de Beemster op een van zijn vele reizen door Holland. 
Over de activiteiten van het Haarlems kapittel, zie bijvoorbeeld: Spaans, 
‘Levensbeschouwelijke groeperingen’, pp. 202-206. 
65 Po-Chia Hsia, Calvinism en Religious Toleration, pp. 5-6. Zie ook paragraaf I van de 
Inleiding. 
66 Frijhoff, Spies, 1650, bevochten eendracht, pp. 50-51, 351-359. Op p. 358 aldus 
gedefinieerd: “de concrete samenwerking in het dagelijks leven, waarbij aan de 
confessionele verschillen stilzwijgend voorbijgegaan werd”. Onder andere Bergsma en 
Pollmann besteden veel aandacht aan het contrast tussen de felle verdediging van de 
confessionele verschillen en de allerdaagse interconfessionaliteit. Hardliners in de 
publieke sfeer konden warme contacten onderhouden met andersgelovende individuelen 
in de privésfeer. Pollmann, ‘The bond of Christian piety’, pp. 53-71; Pollmann, Een 
andere weg naar God, met name pp. 164-226 (over de jaren 1619-1641); Bergsma, 
Tussen Gideonsbende en publieke kerk, pp. 317-342. 
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Het synodale beleid tot 1586 
Het beleid van de Noord-Hollandse synode jegens de katholieken67 werd tot ca. 1586 
enerzijds gekenmerkt door het streven naar de ‘reformatie der papen’ om ook langs die 
weg in de behoefte aan predikanten te voorzien, terwijl men zich anderzijds sterk 
maakte voor de afbakening van het eigen kerkelijk leven tegenover het katholicisme. De 
synodale vergaderingen werden in deze jaren grotendeels besteed aan de op- en uitbouw 
van de eigen kerk68 én aan de vraag hoe voormalige pastoors (papen) tot predikant 
gereformeerd konden worden, met in het kielzog daarvan de beoordeling van dergelijke 
kandidaten voor het ambt van predikant of schoolmeester.  
De synode was al in 1572 zeer stellig in het formuleren van de eisen waaraan deze 
voormalige katholieke geestelijken en kloosterlingen hoorden te voldoen. Zo moesten 
zij ‘redelyck van leven ende nyet bloetdorstich’ geweest zijn, in het openbaar hun 
voorgaande dwalingen in leer en levenswandel herroepen en hun eventuele huisvrouw 
trouwen ten overstaan van de gemeente. Daarna konden zij door het afleggen van de 
geloofsbelijdenis als lidmaat in de gemeente opgenomen konden worden. Pas dan was 
de weg vrij om hen ‘bij provisie’ tot de bediening van het Woord toe te laten, mits zij 
‘Goods woert in alle suyverheyt zullen vercondigen’. Legden zij vervolgens het examen 
met goed gevolg af, dan werden ze definitief tot de dienst toegelaten, mits de broeders 
ter plaatse of uit een naburige gemeente over ’s mans leer en leven goede getuigenis 
aflegden. Werd echter betuigd dat zij ‘vervolgers, libertynen ende andere boose 
menschen geweest’ waren, dan werd hen de dienst ontzegd. Weigerde de betrokkene dit 
oordeel te accepteren en vervolgde hij op eigen gezag zijn diensten, dan moest men de 
overheid verzoeken hem ‘naer (..) vermoegen’ uit het ambt te ontzetten, om in zijn 
plaats een oprecht en godzalig dienaar te kunnen beroepen.69 Het was zeker in dit 
beginjaar niet zonder meer vanzelfsprekend dat de lokale overheid het oordeel over een 
katholiekgezinde voorganger navolgde, vooral als deze geliefd was en men problemen 
met zijn afzetting verwachtte. 
Bij de bekrachtiging van bovenstaande voorwaarden op de synodale vergadering van 31 
maart 1573 werden de eisen nog enigszins aangescherpt. Zo moest iedere classis, toen 
nog coetus genoemd, met grote ijver acht houden op ‘papen’ die tot de preekdienst 
toegelaten wilden worden en hen pas na een uitvoerig examen daadwerkelijk toe laten. 
Aan de coetus werd tevens opgedragen te bezien of de geslaagden het best in hun eigen 
woonplaats of juist elders te werk gesteld konden worden. Taken die de synode, zoals 
beschreven in hoofdstuk 2, in deze vroegste jaren weer direct naar zichzelf toetrok. De 
lokale gemeenten werden op hun beurt vermaand niemand te beroepen zonder overleg 
met de naburige predikanten.70  
Deze bepalingen duiden erop dat het verleidelijk geweest moet zijn om een geliefde 
pastoor zo snel mogelijk te benoemen in het nieuwe ambt van predikant, een praktijk 

                                                 
67 Ds. Johannes Rolandus (overleden in 1688) stelde een repertorium samen van de 
handelingen van de Noord-Hollandse synode, voor de jaren 1572-1674. De gegevens uit 
de rubrieken ‘papen’ en ‘papisten’, zijn in 1894 door Van Lommel bijeen gezet: Van 
Lommel, ‘Uit het repertorium der Noord-Hollandsche synoden anno 1572 enz’, pp. 
368-421. Zelf heb ik in hoofdzaak van de eigenlijke acta gebruik gemaakt bij het 
schrijven van deze paragraaf, om ook de samenhang binnen de verschillende synodale 
vergaderingen bij mijn betoog te kunnen betrekken. 
68 Zie verder paragraaf 2.4. 
69 Acta van de Noord-Hollandse synode, 16.8.1572. 
70 Acta van de Noord-Hollandse synode, 6.7.1573. 
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waar de synode beducht voor was. Zo schreven de vijf pastoors van Texel met hun 
aanhang een brief naar de synode waarin zij verklaarden waarom zij niet van hun dienst 
afgezet behoorden te worden. De synode besloot daarop met eendrachtige stemme dit 
juist wel te doen, aangezien zij ‘met al haeren aenhang in gelycke hartneckicheyt onnut 
totten dienst des woorts ende scaramenten etc. (..) syn’.71 De acta leveren meer 
voorbeelden op, die laten zien dat het proces der reformatie van voormalige pastoors 
beslist niet overal vlekkeloos verliep. Toch werden er heel wat, ook in onze regio, 
toegelaten tot de dienst van het Woord, of in sommige gevallen tot de schooldienst. We 
kwamen hen al tegen in paragraaf 5.1. 
 
De Noord-Hollandse synode maakte zich dus sterk voor een goede controle op ex-
pastoors om te voorkomen dat zij onder de dekmantel van de gereformeerde religie hun 
gemeente op katholieke wijze zouden leiden. De synode werd hierin in de praktijk niet 
alleen gehinderd door gemeenteleden die hun voorganger wilden behouden, maar ook 
door zichzelf opdringende katholieke voorgangers, door overheden die niet bereid 
waren iemand af te zetten, of door terugval van de ‘gereformeerde paep’ tot het 
katholicisme, met name op het punt van het Avondmaal.72 
De aandacht van de synode met betrekking tot het katholicisme bleef tot 1586 
geconcentreerd op die reformatie van ex-pastoors en priesters en de daaruit 
voortvloeiende problemen én op de afbakening van het eigen geloofsleven tegenover de 
katholieke traditie. Door het eigen karakter van de gereformeerde leer te benadrukken 
werd aan de gewone gelovigen duidelijk gemaakt dat men echt een nieuwe richting was 
ingeslagen, weg van alle ‘pauselijke superstitiën’. Daarbij wenste men dus wel gebruik 
te maken van de kennis en kunde van pastoors die zich aan het synodale gezag 
onderwierpen. Het is goed mogelijk dat bij dergelijke pastoors naast zuivere ook 
mindere zuivere motieven een rol speelden bij hun keuze voor de gereformeerde religie. 
Toch lijkt het erop dat de synode er redelijk goed in slaagde de schapen van de bokken 
te scheiden. Eenmaal afgezette pastoors komen in de meeste gevallen niet meer terug in 
de synodale acta en de tot predikant gereformeerde voorgangers leverden in veruit de 
meeste gevallen geen problemen op die groot genoeg waren om in de acta vermeld te 
worden. 
 
 
Omslag in het synodale beleid vanaf 1586 
Vanaf 1586 veranderde het beeld. Voor het eerst komen in de synodale acta duidelijke 
klachten naar voren, enerzijds over de toename van de ‘pauselycke supersitie door het 
heymelycke insluypen der mispapen en monicken’, gesterkt in hun geloof door een 

                                                 
71 Acta van de Noord-Hollandse synode, 6.7.1576. 
72 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.4.1578, 15.9.1578, 10.5.1588. Ook in de acta 
van de Provinciale synode gehouden te Haarlem, 20.3.1582 zijn voorbeelden te vinden 
van ‘eenige papistissche predicanten, staende te Abkaw ende Kuedelsteert, onder tSticht 
van Utrecht, in desen quartieren van Hollant met schelden ende lasteren den voirtganck 
der reyner leer seer verhinderen’. Doordat de Staten van Utrecht het houden van 
synodale en classicale vergaderingen tot 1620 niet toestond, ontwikkelde juist het Sticht 
van Utrecht zich tot een soort vrijplaats voor de meest uiteenlopende lieden die hier hun 
brood trachtten te verdienen als predikant. Zie daarover o.a. Abels, Naamlijst van 
Utrechtse (probleem)predikanten, pp. 89-90. Een mooi voorbeeld hiervan is ds. Pibo 
Ovittius Abbema: Abels, Ovittius’ metamorphosen. 
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‘jaerlicxe alimentatie’; en anderzijds over verstoringen van de eredienst en misbruik van 
kerkgebouwen voor andere doeleinden. ‘Overmits metterdaet bevonden (wordt), dat 
eenige plaetsen, tot exercitie van de waere religie gedestineert zynde, tot peerdestallen, 
soldaten- ende vagabondenlogisen ende van sommige ambachtsluyden, als visscheren 
ende dyergelycken meer misbruyct, verontreyniget ende verwoestet werden’.  
Bovendien constateerde men ‘dat op den sondagen tot prophanatie ende verhinderinge 
des godlycken woerts onder die predicatien dronckenschappen, spelen, singen, om die 
kercken te loopen clappen, dansscholen te houden, oyck in menichte die wegen te 
besetten tot spot dergener, die haer begeven willen tot aenhoringe van Godes woert’. 
Ook werd, in diezelfde opsomming van misstanden die later dat jaar vanuit Noord-
Holland op de Nationale synode van Den Haag naar voren gebracht moest worden, 
geklaagd over misstanden rond doop, huwelijk en begrafenissen.73 
De strijd tegen het katholicisme veranderde van karakter, omdat de synode blijkbaar 
besefte dat het via de tot dan toe bewandelde weg niet lukte het pleit te beslechten. De 
acta spreken niet meer over reformatie van de papen en bevatten vanaf 1586 een 
toenemende reeks klachten over terreinwinst door katholieken. Gerept wordt over de 
toeloop naar ‘paepsche’ bijeenkomsten, waarin gedoopt en getrouwd werd, waar 
pastoors en monniken de katholieke leer verkondigden en ongetwijfeld ook de 
eucharistie bedienden; over scholen in ‘dewelcke die Jesuytische ende Roomsche 
superstitien in die teedere jeucht’ geplant werden; over begijnen die zich nog steeds of 
opnieuw in habijt vertoonden, over bedevaarten en ommegangen en zelfs over ‘eenige 
dreygementen, ja opentlyck gewelt tegen die van de suyvere religie’.74 Het katholicisme 
was terug in het openbare leven en de gereformeerde kerk restte weinig anders dan te 
pogen dit in te dammen, met name via de overheden, maar ook via het weerleggen van 
de katholieke leer bijvoorbeeld door het aanbieden van een openbaar dispuut en door 
het weerleggen van katholieke geschriften.75  
 
In de jaren tot 1609 bleven de klachten over de vrijheden die de katholieken zich toe 
eigenden zich met regelmaat herhalen, zonder dat de dringende synodale verzoeken om 
hier tegen op te treden veel gehoor vond bij de Staten van Holland. Bij de hervatting 
van de synodale vergaderingen in 1618 regende het klachten over de grote toename van 
de paapse conventikelen ‘met oochluyckynge van de officieren’, zodat de ‘landen ende 
steden vast alom met vele Jesuyten ende andere werden vervult’. Aangevuld met 
klachten over het ‘collecteren van pennyngen der Pausgesinde, die se vuyten lande laten 

                                                 
73 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.6.1586. Voor die verschuiving van de 
kerkelijke bakens in de politiek en kerkelijk verwarrende omstandigheden in die tijd, zie 
ook paragraaf 2.4. In de synodale acta zijn geen directe reacties op de politieke en 
militaire ontwikkelingen in deze jaren te vinden, alleen enkele opmerkingen over het 
onderhoud van gevluchte predikanten uit Vlaanderen (Acta 28.5.1584, 18.6.1585, 
25.6.1590). De stroom klachten over het katholicisme zou kunnen gelden als een 
indirecte reactie op de rekatholicering van de Zuidelijke Nederlanden en op de 
gevreesde opmars van de Spaanse troepen. Hiervoor is al kort beschreven hoe de 
katholieke kerk zich vanaf de jaren ’80, weer voorzichtig oprichtte in Holland. 
74 Acta van de Noord-Hollandse synode, 10.5.1588, 2.7.1591, 26.5.1592, 7.6.1594 en 
verder. 
75 Voorstellen tot het aanbieden van disputen, met overheidsinstemming: acta van de 
Noord-Hollandse synode, 2.7.1591, 26.5.1592, 17.6.1596. Over het weerleggen van 
katholieke geschriften: acta van de Noord-Hollandse synode, 26.6.1598. 
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wechvoeren’, het maken van testamenten ten faveure van de katholieke kerk, het 
‘vuytsenden van de kinderen ende studenten in de scholen der Jesuyten ende Paepsche 
academien’, en over de toename van katholieke scholen in de vorm van ‘bijscholen int 
particulier gehouden (waar) de jeucht de Pauselycke superstitien van jongs op werden 
ingescerpt’.76 De katholieken hadden de ruimte hun geboden door Bestand en 
Bestandstwisten weten uit te buiten, tot groot verdriet van de zich hervindende 
gereformeerde kerk.77 Via de Staten van Holland probeerde de synode het tij te keren, 
maar met weinig beter resultaat dan in de jaren vóór het Bestand. Direct in 1619 werd 
het gros van bovenstaande klachten herhaald, aangevuld met die over ‘superstieuse’ 
gebruiken als het luiden van klokken op bepaalde tijdstippen, over het plaatsen van 
kruizen op de graven, het bidden op de graven en over het laten uitdragen door vrouwen 
van in het kraambed gestorven vrouwen.78 
 
In het totaal werden in de synodevergaderingen tussen 1592 en 1650, 121 gravamina 
ingediend over het papisme. Alleen in de jaren 1597, 1599-1604, 1607, 1630 en 1632 
ontbraken dergelijke gravamina, maar werd in de vergadering meestal wel gesproken 
over de stand van zaken met betrekking tot de strijd tegen de paapse ‘stoutigheden’. Dat 
alle hieruit volgende verzoeken aan het adres van de overheden maar weinig effect 
sorteerden, moge blijken uit het feit dat vanaf 1621 door veel classes gevraagd werd om 
het afhandelen van de oude, nog openstaande gravamina met name die over de 
‘paepsche superstitien’. Vooral vanaf 1635 is een sterke toename te zien van dit soort 
gravamina.  
De vele klachten over de lakse houding van schouten en baljuws, waardoor de controle 
op de naleving van de plakkaten ten achter bleef, leidden in 1629 tot de belofte van de 
Staten van Holland om die plakkaten te herzien. Dit gebeurde in 1631 ook metterdaad.79 
Hiermee kwam echter geen einde aan de problemen, want al in 1632 constateerde de 
synode dat de ‘papistische exorbitantien, in dese quartieren, beijde inde steden ende 
dorpen dapperlycken toenemen (..) zonder dat hun de officieren daer tegen quijten’.80 
De vele aangedragen voorbeelden hadden tot gevolg dat de Staten van Holland alle 
gerechtsdienaren op hun plichten in deze wezen, blijkens de rapportage daarover in de 

                                                 
76 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618. 
77 Voor een overzicht van de wederopbouw van de katholieke kerkelijke organisatie in 
het gebied van de Hollandse Zending, en het groeiende katholieke zelfbewustzijn, zie 
bijvoorbeeld: Frijhoff, Spies, 1650, bevochten eendracht, pp. 375-383, 386-391 en 
Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, pp. 441-462. Binnen de classis 
Delft en Delfland wisten de katholieken vooral op het platteland te profiteren van de 
grotere vrijheid die verdeeldheid in gereformeerde kring hen bood. In de stad Delft 
leidde de Bestandstwisten juist tot een verscherpte vervolging van andersdenkenden. 
Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl 2, pp. 133-142. 
78 Acta van de Noord-Hollandse synode, 27.8.1619. 
79 Acta van de Noord-Hollandse synode 20.8.1629, 19.8.1631; Voor een voorbeeld van 
de rekwesten, die namens de Noord-Hollandse synode aan de Staten van Holland 
werden gestuurd: de tekst van een rekwest uit 1627, met het verzoek de katholieke 
opmars te stuiten, is opgenomen in: Bijdragen tot de geschiedenis van het Bisdom 
Haarlem, jrg. 6, 1878, pp. 191-193. Dit rekwest was onder meer door Samuel Bartholdi, 
als synodegedeputeerde, ondertekend en werd door de Staten doorgestuurd naar het Hof 
van Holland ter beoordeling. 
80 Acta van de Noord-Hollandse synode, 17.8.1632. 
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synodale acta van 1637.81 Ook van verschillende magistraten werden omstreeks 
diezelfde tijd toezeggingen ontvangen aangaande de wering van de afgoderij en de 
paapse vrijheden. In 1641 kon in de synode verhaald worden dat de Staten het plakkaat 
van 1629 opnieuw hadden vernieuwd en uitgebreid. 
Een klein succesje zo lijkt het, maar nog voor de synode opgelucht kon ademhalen, 
stroomden de klachten alweer binnen. Zo wist men de strijd tegen het plaatsen van 
kruisen op de graven niet definitief te beslechten en bleven veel gerechtsdienaren op het 
platteland nalatig, aangezien veel rechtbanken en vierscharen goeddeels in katholieke 
handen terecht gekomen waren, zo blijkt uit de klachten daarover vanuit met name de 
classes Enkhuizen en Hoorn.Veel openbare uitingen van het katholicisme werden 
daardoor niet bestraft maar juist oogluikend toegestaan.82  
In een felle reactie riep de Noord-Hollandse synode in 1642 de Staten op, alle reguliere 
en seculiere geestelijken te weren uit Holland. Voorts behoorde men in de vierscharen 
en andere bestuursorganen alleen gereformeerden te benoemen, alle katholieke scholen 
te sluiten en de lokale magistraten te vragen op nalatige gerechtsdienaren te letten. 
Vervolgens werden alle predikanten vermaand dergelijke functionarissen, voor zover zij 
lidmaat waren, onder de tucht te plaatsen. Daarnaast dienden zij in de prediking de 
katholieke opvattingen te weerleggen en de kerkgangers te manen tot goede werken om 
zo de katholieke kritiek voor te zijn. Bovendien werden de voorgangers dringend 
aangespoord om zelf het goede voorbeeld te geven in leer en levenswandel om te 
voorkomen dat eventuele ergernissen daarover door katholieken kon worden uitgebuit. 
Tot slot werden allen opgeroepen God te bidden dat Hij de ogen der overheden zou 
openen om zo de gevaren van het pausdom te onderkennen. Om de gereformeerde 
fundamenten te versterken en de katholieke leer verre te houden werd aanbevolen om 
‘paepsche’ boeken te weerleggen, waar nodig de katholieken een openbaar dispuut aan 
te bieden en om alom, op school, in de kerk, in de weeshuizen en thuis de catechismus 
te leren.83 Het zo vurig gewenste resultaat bleef ook hierna echter uit. 
 
Met de hervatting van de synodale vergaderingen in 1618 werd ook het synodale 
offensief tegen de katholieke opmars, zoals gevoerd vanaf 1586, hervat met een climax 
aan het eind van de jaren ’30, begin jaren ’40. In diezelfde periode, vanaf 1626, zijn in 
de synodale acta ook steeds verslagen te lezen van de vervolgingen en wreedheden door 
katholieken jegens protestanten in diverse gebieden in het Duitse Rijk.  Dat is overigens 

                                                 
81 Acta van de Noord-Hollandse synode, 10.8.1637. 
82 Zie daarover: Kooi, ‘Paying off the sheriff’, pp. 87-95, Van Nierop, ‘Sewing the 
baillif in a blanket’, pp. 108-111. 
83 Acta van de Noord-Hollandse synode, 12.8.1642; m.n. art. 55 (in reactie op een 
gravamen van de classis Enkhuizen) en art. 64 (idem op een gravamen van de classis 
Hoorn). Het Hof van Holland adviseerde de Staten van Holland in december 1643 om 
op te treden tegen het inkomen van de vele priesters en het tolereren van de katholieke 
diensten en de bouw van ‘meenichte van formeele Capellen, met seer costelycke 
autaeren, gaerderyen op pylaren’ etc. Waarbij met name op het platteland van het 
Noorderkwartier werd gewezen. (tekst gepubliceerd in: Bijdragen tot de geschiedenis 
van het Bisdom Haarlem, jrg. 7, 1879, pp. 86-91). Deze oproep werd in juni 1644 
omgezet in een plakkaat tot sluiting van de katholieke vergaderplaatsen (tekst 
opgenomen in: Bijdragen tot de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 8, 1880, pp. 
195-196). In hoeverre deze oproep lokaal weerklank vond, komt in de volgende 
subparagrafen aan de orde. 
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opvallend laat aangezien deze strijd zeker in Bohemen, maar ook in de Palts al vanaf 
1618 in volle hevigheid in gang was en later ook elders in Europa. Op deze verslagen 
volgde bijna altijd een oproep tot financiële en morele steun voor deze verdrukte 
geloofsgenoten.84 Deze berichten staan in de tekst meer dan eens vlak vóór een synodale 
oproep om de ‘paepsche stoutigheden’ te weren. Het lijkt daarom niet te ver gezocht de 
verhevigde strijd tegen de katholieken mede te verklaren uit de zorg om de 
verslechterde positie van gereformeerden elders. Vanaf 1643 werden de gezanten bij de 
Munsterse vredesbesprekingen dan ook opgeroepen om zowel te pleiten voor de 
onderdrukte geloofsgenoten in het Duitse Rijk en voor herstel van de ware religie daar, 
als voor het behoud van de ware gereformeerde religie in eigen land.85 
In diezelfde jaren ’20 en ’30 van de 17e eeuw zorgde de hervatting van de strijd tegen de 
Spanjaarden voor veel spanningen in de Republiek.86 Dit zal het wantrouwen ten 
opzichte van de katholieke medeburgers vergroot hebben. In 1629 kon voor het eerst 
gepleit worden voor de invoering van de gereformeerde religie in gebieden waarvan de 
verovering op handen was.87 Vreugde die kort daarna alweer getemperd werd toen in 

                                                 
84 Steunverzoeken in de acta van de  Noord-Hollandse synode: 4.8.1626 (voor 220 
verdreven predikanten uit de Palts en nog eens 60 predikantsweduwen), 11.8.1627 
(rapport over de desolate toestand in de Palts), 11.8.1627 (idem over Gulik), 15.8.1628 
(rapportage over de armoede en onderdrukking in Gulik en steun gevraagd voor 12 
predikantszonen uit Bohemen, studerend in Leiden), 20.8.1629 (beide idem en over de 
verdrukkingen in de Palts), 5.10.1630 (collecte voor de Palts), 8.8.1633 (wel 4000 
lidmaten en 100 predikanten om hun geloof verdreven uit Silezië en Moravië naar 
Polen), 14.8.1634 (brief van de ballingen uit de Overpalts: dank voor de ontvangen 
gelden en verzoek om verdere steun) etc. Voor een korte schets van het feit dat men 
zich er in de Republiek in deze jaren terdege van bewust was, dat de oorlog nog niet 
gewonnen was, zie bijvoorbeeld: Frijhoff, Spies, 1650, bevochten eendracht, pp. 31-34. 
Daar ook een korte samenvatting van de impact van de Dertigjarige oorlog. 
85 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.8.1643 (voorstel vanuit de classis Amsterdam 
om deze gezanten te laten pleiten voor herstel van de onderdrukte kerken in het Duitse 
Rijk); 16.8.1644 (idem); 8.8.1645 (meer algemeen geformuleerd: gezanten naar 
Munster als opdracht mee laten geven dat de gereformeerde religie tegen het 
katholicisme beschermd moet worden; als gravamen vanuit Amsterdam); 7.8.1646 
(beide punten gecombineerd: aandacht vragen voor herstel van de gereformeerde religie 
in het Duitse Rijk en bewaking van de gereformeerde religie in eigen land tegenover het 
katholicisme); 12.8.1647 (vrijheid van consciëntie bepleiten voor ‘die vande 
gereformeerde religie inde verheerde (= door de Spanjaarden bezette, belegerde) 
provinciën woonende’). Dit pleidooi werd ook in 1648 en 1649 herhaald, zonder dat het 
echt haalbaar geacht werd. In ieder geval niet door de overheden, maar eigenlijk ook 
niet door de synode zelf. (acta 11.8.1648 en 9.8.1649). Een zelfde oproep werd 
overigens ook al gedaan in 1619, bij de nahandelingen van de Nationale Synode van 
Dordrecht, op de 177e zittingsdag (art. 948-XI), Uitgave 1883-1886, Leiden. 
86 Zie: Israel, De Republiek, dl 1, pp. 561-604, waar hij ook uitgebreid ingaat op de 
politieke spanningen in Holland in de jaren 1629-1647. Deze worden door hem 
geanalyseerd in samenhang met het verloop van de militaire strijd, de financiering 
daarvan, de te maken strategische keuzes, en de naweeën van de Bestandstwisten. 
87 Op 14 september 1629 capituleerde ’s-Hertogenbosch na een langdurig beleg door de 
Staatse troepen onder leiding van Frederik Hendrik. Over het verloop van de strijd 
onder Frederik Hendrik, zie bijvoorbeeld: Van Deursen, De Last van veel geluk, pp. 
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1630 droeve berichten klonken vanuit Oldenzaal. Katholieken wisten daar het 
kerkgebouw te heroveren, zodat de gereformeerden niet alleen hun gebouw kwijt waren 
maar ook hun doden niet meer op het kerkhof mochten begraven.88  
Het zou nog jaren duren voor de strijd echt geslecht was, zodat Amsterdam in 1642 nog 
de vrees uitte voor een opstand tegen de gereformeerde religie in deze ‘turbulente ende 
dreijgende tijden’.89 Dat men terecht vreesde voor een verdere katholieke opbloei na de 
vredessluiting, wordt geïllustreerd door de vele klachten in de synodale acta uit de jaren 
1648 en verder over de dagelijkse toename van katholieke ‘stoutigheden’, in het 
bijzonder in de Generaliteitslanden waar de gereformeerde kerk zich soms maar 
nauwelijks staande kon houden, maar ook in het eigen Holland. 90 
De Staten van Holland waren maar tot op zekere hoogte bereid gehoor te geven aan de 
lange klaagzangen van de synode. Slechts tweemaal werd daadwerkelijk het plakkaat 
tegen de katholieken vernieuwd, maar de naleving daarvan bleef in de praktijk veel te 
wensen overlaten, als we mogen afgaan op de herhaalde klachten. De overheden 
verwachtten, zeker op lokaal niveau blijkbaar meer heil van orde en rust dan van een 
strikte bescherming van de gereformeerde religie als de enige ware. Zeker naarmate de 
strijd tegen de Spanjaarden voorspoediger verliep, zal men minder onder de indruk 
geweest zijn van de kerkelijke waarschuwingen voor Gods toorn.  
 
 
De classis Edam en haar strijd tegen het katholicisme 
De Noord-Hollandse synode hield dus lang en stevig vast aan haar zorg om en strijd 
tegen de katholieke wederopbloei.91 Deelde men op classicaal en lokaal niveau die 
zelfde vrees voor de katholieke bedreiging van de ware gereformeerde leer? Of leefde 
men in praktijk gewoon naast en met deze andersgelovige medeburgers? En als er in de 

                                                                                                                                               
217-229. 
88 Acta van de Noord-Hollandse synode, 20.8.1629, 5.10.1630. 
89 Acta van de Noord-Hollandse synode, 12.8.1642. 
90 Acta van de Noord-Hollandse synode, 11.8.1648, 9.8.1649. Zo wordt in de gravamina 
vanuit de verschillende classes met extra nadruk gewezen op de toename van de 
‘stoutigheyt der papisten bij occasie vande vrede’ en (in 1649) op de moeizame 
voortgang van de reformatie in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch. 
91 Zo diende de Noord-Hollandse synode in 1656 een uitgebreide remonstrantie in bij de 
Staten van Holland, om te ageren tegen de vele vrijheden van de ‘Roomschen 
mispriesteren’ en tegen alle ‘stourigheyt en exorbitantien van de paepen en 
Pausgesinden hier te lande’, tot ondermijning van alle plakkaten daaromtrent, zoals 
enkele jaren tevoren in de Grote Vergadering van 1651 nog bevestigd. Tekst 
gepubliceerd in: Bijdragen tot de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, jrg. 9, 1881, 
pp. 329-346. Voor verdere voorbeelden uit de jaren 1650-1681, zie: Van Lommel, ‘Uit 
het repertorium der Noord-Hollandsche synoden’. Voorbeelden van die doorgaande, 
felle bestrijding geeft ook Abels in zijn artikel: ‘Heiligenhaat en heiligenpraat’, pp. 114-
117. Pollmann en Bergsma (zie hiervoor, noot 66) hebben aangetoond dat felle 
geschriften een praktische samenwerking of zelfs hechte vriendschap tussen 
andersgelovigen niet in de weg hoefde te staan. Abels wijst erop dat die polemische 
geschriften vooral voor de interne gereformeerde consumptie bestemd waren, ter 
bevestiging van de eigen morele suprematie tegenover de katholieken. Hij gaat niet in 
op de vraag of gereformeerden en katholieken desondanks in de dagelijkse praktijk van 
alledag wel goed konden samenwerken. 
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loop van de tijd inderdaad een soort ‘omgangsoecumene’ ontstond, vanaf welk moment 
was dat dan het geval?  
Bij de behandeling van de positie van de classis Edam binnen de Noord-Hollandse 
synode zagen we al dat deze classis iets minder vaak dan gemiddeld de kwestie van de 
‘paepsche stoutigheden’ aan de orde stelde, maar dat zij in haar antwoorden niet afweek 
van het synodestandpunt in deze. Wel werd daarbij gesignaleerd dat de concrete 
voorbeelden van katholieke manifestaties, niet vanuit de classis Edam zelf afkomstig 
waren en dat men pas in 1623, als laatste classis een gravamen aan dit onderwerp 
wijdde.92 Bij de behandeling van de tucht, in paragraaf 4.2 en van de reformatie van het 
onderwijs, in paragraaf 4.4 bleek dat men desondanks ook al voor die tijd met 
katholieken te maken had binnen de eigen classicale regio. Zo kon niet iedere 
schoolmeester van ganser harte de acte voor de schoolmeesters ondertekenen omdat de 
inhoud daarvan streed met zijn katholieke of in ieder geval niet-gereformeerde 
geloofsopvattingen. Dit leidde vanaf de invoering van deze tekenplicht in 1598 en 
vooral na de aanscherping ervan in 1619 tot enkele discussies uitmondend in diverse 
afzettingen. Alleen in Purmerend leverde dit langdurige problemen met de rector van de 
lokale Latijnse school op, maar ook voor hem zou het doek uiteindelijk vallen, zij het 
pas in 1636.  
Naast de over het algemeen toch vrij geringe problemen met katholieke schoolmeesters, 
bleven de klachten over het papisme tot aan het begin van de jaren ’20 van de 17e eeuw 
in de classis beperkt tot die over een enkel lidmaat dat was ‘vervallen’ tot het 
katholicisme, zoals een zuster in Edam die alleen afgesneden hoefde te worden als zou 
blijken dat ze ter biecht was geweest en het sacrament van de eucharistie had 
ontvangen. Zo niet dan mocht men haar om haar onwetendheid verschonen.93 Het lijkt 
er daarom op dat men tot ongeveer 1620-1623 weinig te vrezen had van het 
katholicisme binnen de Edamse classis. Illustratief hiervoor is het feit dat op de vraag 
naar ‘notabele voorbeelden van licentie der papisten’, op verzoek van de synode gesteld 
in de classisvergadering van juni 1606, het enige antwoord luidde dat men niets 
gevonden had.94 In 1618 was Edam bovendien de enige classis die geen gravamina over 
paapse stoutigheden indiende.95  
Dit gebeurde pas in 1623 voor het eerst en het is ook vanaf diezelfde tijd dat er 
berichten in de acta verschijnen die duiden op een katholieke opmars in de regio. Zo 
vroeg Nieuwendam in 1624 om eigen diensten ter plaatse met het oog op de vele 
papisten en omdat het voor de oudere gemeenteleden te ver zou zijn om in Zunderdorp 
te kerken. De gemeente werden enkele diensten op proef gegund.96 Enkele maanden 
eerder meldde de kerkenraad van Monnickendam dat een lidmaat tot het pausdom was 
vervallen. De classis adviseerde om haar, met noeming van naam als onboetvaardig 
voor te stellen, aangezien eerdere vermaningen vruchteloos waren gebleken.97 Een 
zelfde lot was twee jaar later een lidmaat uit de Beemster beschoren. Aanvankelijk 
maande de classis de kerkenraad om nog wat geduld met de man te hebben, omdat hij 
beide geloofsovertuigingen niet wist te onderscheiden, maar uiteindelijk gaf men, om 

                                                 
92 Zie paragraaf 6.3. 
93 Acta van de classis Edam, 22.5.1617, 23.4.1618. 
94 Acta van de classis Edam, 12.6.1606. 
95 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618. 
96 Acta van de classis Edam, 30.9.1624. Zie verder paragraaf 3.1 (het gedeelte over de 
grote herschikkingen in Waterland in de jaren ’20). 
97 Acta van de classis Edam, 5.2.1624. 
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zijn hardnekkigheid toestemming voor verdere toepassing van de tucht, wat uitmondde 
in zijn excommunicatie.98 In de classicale acta is al met al vijf maal99 sprake van 
lidmaten die om hun overgang naar het katholicisme vermaand en in de meeste gevallen 
ten slotte afgesneden werden. Op die van de genoemde Edamse zuster na, speelden al 
deze gevallen zich af in de jaren 1625-1650. 
 
Naast Nieuwendam gebruikten ook Zunderdorp in 1627 en Purmerend in 1636, de 
concurrerende katholieke aanwezigheid ter plaatse als argument in een 
beroepingsprocedure.100 Dat in dit verband opnieuw Purmerend genoemd wordt, is geen 
toeval: de meeste klachten over opkomend katholicisme golden deze stad. Vanaf 1628 
was in de classicale acta sprake van ‘vele insolentien’ in het op dat moment deels 
vacante Purmerend, terwijl bijvoorbeeld in 1631 gemeld werd dat er weinig hoop op 
verbetering meer was in zake de ‘groffe pausgezinde excessen’ aldaar en in 1636 heette 
Purmerend een stad vol pausgezinden.101 Purmerend zal dus, zeker vanaf 1628, maar 
waarschijnlijk al vanaf begin jaren ‘20102, een duidelijke katholieke gemeenschap binnen 
haar grenzen hebben gehad. Een ongehoorde misstand, waar van overheidszijde 
nauwelijks tegen werd opgetreden, zo oordeelde de classis.103 Naast deze zorgen over 

                                                 
98 Acta van de classis Edam, 6.7.1626, 3.5.1627, 3.7.1628. 
99 Op de genoemde man uit de Beemster na trof dit lot enkel vrouwen: twee uit 
Monnickendam, één uit Edam en één uit Purmerend. Het ging hierbij in twee of 
mogelijk meer gevallen om vrouwen getrouwd met een katholieke man, die vrijwillig of 
onder druk van hun echtgenoot het katholieke geloof verkozen boven het 
gereformeerde. In het totaal werden 26 lidmaten uit de classis bedreigd met de ban. In 
een kleine 20% van die gevallen ging het dus om geloofsafval naar het katholicisme. 
Zie paragraaf 4.2. 
100 Acta van de classis Edam, 1.11.1627, 8.7.1636. In Purmerend uiteindelijk zonder 
effect: de classis besloot het beroep vanuit het veel grotere Leeuwarden op ds. Goedhals 
te honoreren. Zunderdorp behield haar predikant, ds. Hartweg wel. Niet zozeer omdat 
de classis bevreesd was voor die andere stromingen ter plaatse, maar meer omdat op 
hem zowel vanuit het naburige Buiksloot / Nieuwendam een beroep was uitgebracht, als 
vanuit de combinatie Durgerdam / Schellingwoude. In hoofdstuk is al beschreven dat de 
classis niet gecharmeerd was van beroepen binnen de eigen classicale gelederen. 
101 Acta van de classis Edam, 1.5.1628, 5.6.1628, 23.6.1631, 8.7.1636. 
102 Over de bouw van een papistenkerk in of kort voor 1624 en het feit dat de ‘papisten 
aldaer zeer groote vryheyt gebruijcken in de oeffeninghe van hare afgoderyen en 
superstitien’, zie: van Lommel, ‘Bouwstoffen voor de kerkelijke geschiedenis’, pp. 161-
164, 172-175. Het betrof  een ‘hooch huijs, verre boven d’andere uutsteekende; in welck 
huys sy openbare vergaderinghe houden op ’t schoonste van den dach’. Niet alleen 
ingezetenen van Purmerend kwamen hier kerken, maar er was ook een ‘grooten toeloop 
van omliggende plaetsen’. Ook aangehaald door Van Nierop, ‘Sewing the bailiff in a 
blanket’, pp. 110-111. Hij beschrijft hoe de kastelein, in ruil voor een royale afkoopsom 
(recognitiegelden) hier niet tegen optrad, ondanks de opdracht hiertoe van het Hof van 
Holland in juni 1624. 
103 Van classiswege werd pas in 1628 aan de bel getrokken over de grote paapse 
stoutigheden in Purmerend. Rijkelijk laat dus, als al vier jaar tevoren een goed zichtbare 
en in de omgeving bekende schuilkerk is opgericht. Acta van de classis Edam, 5.6.1628, 
2.10.1628. In het uitgebreide ‘memorie van de clachten by ofte van wegen de 
burgemeesteren ende gemeene vroetschappen der stede Purmereynde aen mijn Ed. 
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Purmerend, klonken in 1631 ook klachten over paapse stoutigheden en openbare 
bijeenkomsten in de Purmer104 en de Beemster, aangevuld met klachten over katholieke 
conventikelen in Edam, Monnickendam, Purmerland en Ilpendam.105 Opvallend genoeg 
ontbreken in deze opsomming de plaatsen Nieuwendam en Zunderdorp106, waar men 
naar eigen zeggen beducht was voor de paapse dreiging, toen dat zo te pas kwam in 
genoemde beroepingsprocedures. 
Het groeiende aantal katholieke bijeenkomsten baarde de classis dus zorgen en het is 
daarom niet verwonderlijk dat in de Edamse gravamina, met name in de jaren 1628-
1645, vaak gehamerd werd op het weren juist van die conventikelen. Andere concrete 
voorbeelden van het opkomende katholicisme kwamen niet uit de classis Edam 
vandaan. Wel werden gravamina, ingediend door andere classes bijvoorbeeld over het 
weren van ‘t’omloopen der cloppen in vreemde habiten’107 steeds met instemming 
begroet. 

                                                                                                                                               
Heeren den President van het Hof provinciael, gedaen op den 23 feb. 1626’, wordt zelfs 
een getuige aangehaald die verhaalde dat de katholieken al minstens acht tot tien jaar 
hun bijeenkomsten binnen Purmerend zouden houden, dus al sinds 1616/1618. Van een 
eigen gebouw was echter pas vanaf 1624 sprake. Van Lommel, ‘Bouwstoffen voor de 
kerkelijke geschiedenis’, p. 176. 
104 Burgemeesters en vroedschappen van Edam uitten al in 1627 hun zorgen over 
bijeenkomsten van ‘paepsgesinden’ die ‘inden Purmer in groten getale vergadert 
geweest sijn’ en die de dijkgraaf van de Purmer kwalijk hadden bejegend. Zo schreven 
zij aan hun collega’s te Monnickendam. Oud archief Edam, inv. nr. 122, 29.3.1627. 
105 Acta van de classis Edam, 6.10.1631, 3.7.1634. In Ilpendam zou vanaf 1632 een 
pastoor werkzaam geweest zijn, die na een jaar naar elders vertrok, waarna pas in 1636 
een opvolger verscheen. Een klopje zou hier een klopje ondersteunende werkzaamheden 
verricht hebben. Aldus Driessen, ‘Waterland IV. De parochie Ilpendam’, pp. 163-172. 
In 1645 en opnieuw in 1646 verzochten katholieken uit Ilpendam om ‘een priester te 
mogen hebben, tot gerustheyt onser conscientien’. De rekwesten gericht aan de 
ambachtsheer van Purmerland en Ilpendam, werden door hem gehonoreerd. In de tekst 
van 1646 valt te lezen hoe pastoor Jacob Heynsius, burger uit de stad Edam, in 1645 
kwam, maar al in 1646 het veld moest ruimen. De indieners van het rekwest verzochten 
in 1646 dringend om het behoud van hun pastoor, op de belofte dat hij ‘in syne 
vermaninge d’ Roomsgesinden niet tot oproer ofte wederspannicheyt, maar tot 
getrouwicheyt ende gehoorsaemheyt tegen d’ hooge overicheyt’ zal vermanen. Moll, 
‘De Roomsgezinden’, pp. 103-107. Ilpendam beschikte dus incidenteel over een eigen 
pastoor in de jaren vanaf 1632. 
106 Burgemeesters en vroedschappen van Zunderdorp sloegen zich in 1664 op de borst 
bij de vaststelling dat in de zes hoofddorpen van Waterland die ‘afgodische leer’ 
nimmer getolereerd is en dat deze dorpen er daardoor niet mee besmet geraakt zijn. 
Desondanks werd vier jaar later de opdracht gegeven tot het uitroeien van de 
‘afgodische leer der Romanisten’. Theorie en praktijk zullen dus ook hier niet 
samengevallen zijn. Teksten opgenomen in: Kramer, ‘Roomsche religie in Waterland’, 
pp. 242-247. 
107 Acta van de classis Edam, 6.8.1635. Toch moet ook in Monnickendam, een klopje 
werkzaam geweest zijn. Griet Hendricks, buitenmaagd van de Maagden van de Hoek in 
Haarlem, zou tot aan haar dood in 1635, jarenlang in Monnickendam en omstreken 
gewerkt hebben. Graaf, ‘Uit de levens der ‘Maechden van den Hoeck’, jrg. 17, pp. 297-
303, idem jrg. 20, pp. 332- 338, Thiessing, Over klopjes en kwezels, pp. 144-145 (met 
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Vanaf 1620 werd bij de bespreking van de synodale acta in de classicale vergaderingen 
bijna altijd juist de gedeelten, handelend over de katholieken aangehaald. Synodale 
aanbevelingen als het vermanen van de magistraat door de predikanten om de paapse 
vergaderingen te weren, werden daarbij als opdracht meegegeven aan de afzonderlijke 
kerkenraden. Uit de rapportages in de daaropvolgende classicale vergaderingen, blijkt 
dat dergelijke vermaningen vaak maar weinig effect sorteerden.  
 
 
De katholieken in Purmerend 
Hoeveel zorgen maakte men zich op lokaal niveau eigenlijk over die katholieke 
opmars? Laten we beginnen met Purmerend, de stad met de meeste katholieken als we 
op de klachten af mogen gaan. Lezend in de vroedschapsnotulen proef ik een omslag in 
gereformeerde richting rond 1623/ 24. Voordien aarzelde men niet om aanduidingen als 
het St. Hubertus altaar108 en ‘verachtinge vant heijlige broot’109 te gebruiken. Daarna 
werd de toon wat anders. Zo mochten vanaf 1623 geen doden meer ‘omme de kerck’ 
gedragen worden,110 werden in 1624 de vele misstanden rond vastenavond aan de kaak 
gesteld.111 Daarnaast bepaalde de vroedschap dat men voortaan in de eigen vergadering, 
voor men tot verkiezing van iemand in een politieke functie overging, ‘d’naem des 
Heeren sal aenroepen, dat Godt die Heer sulcke magistraten als voetserheeren wil 
wtsenden door egale stemmen, (.., die) als goede gehoorsamen leijden een vroom leven 
(leiden) in alle eerbaerheijt ende Godtsalicheijt’.112  
In die zelfde periode maakte de vroedschap zich boos over de kastelein. Hij legde 
namelijk wel boetes op aan mennonieten als zij in eigen kring hun huwelijk lieten 
bevestigen113, maar trad niet op tegen de katholieken. Zoals gezegd kwamen juist zij in 
deze jaren openlijk bijeen in een grote, goed zichtbare ‘schuilkerk’. Deze bijeenkomsten 
werd zowel in kerkenraad, vanaf 1625, als in de vroedschap, vanaf 1626 aan de kaak 
werd gesteld. Uit de klachten valt op te maken dat niet alleen de katholieken uit 
Purmerend zelf, maar ook mensen van buiten de stad op de bijeenkomsten af kwamen, 

                                                                                                                                               
dank aan prof. dr. M. Monteiro). 
108 Vroedschapsnotulen Purmerend, 22.2.1611. 
109 Vroedschapsnotulen Purmerend, 13.10.1613. Het koekslingeren door de jeugd werd 
in die keur verboden als ‘streckende tot verachtinge vant heijliche broot’. 
110 Vroedschapsnotulen Purmerend, 9.5.1623. 
111 Vroedschapsnotulen Purmerend, 9.2.1624. 
112 Vroedschapsnotulen Purmerend, 25.4.1624. In de vergadering hieraan voorafgaand 
was men met de nodige moeite gekomen tot de nominatie van drie kandidaten voor de 
functie van dijkgraaf. Een functie die gereformeerde Mathijs Melisz kost wat kost had 
willen bemachtigen, maar daarbij de vermoedelijk katholieke kastelein op zijn pad 
vond. Beiden werden uiteindelijk niet gekozen. Het gekonkel betekende een kleine smet 
op de carrière van Melisz. Deze ambitieuze man was tussen 1614 en 1647 acht maal 
burgemeester, vier maal schepen, ten minste één maal diaken en ten minste acht maal 
ouderling. Hij was ook een van de ouderlingen die met enige regelmaat vanuit de classis 
Edam naar de Noord-Hollandse synode werd afgevaardigd. 
113 Vroedschapsnotulen Purmerend, 18.6.1623. Onder verwijzing naar de dispensatie die 
de Staten van Holland elders hebben verleend, pleitte de vroedschap ervoor om geen 
Purmerender mennonieten meer op kosten te jagen door ze voor het gerecht te dagen in 
verband met hun huwelijkse staat. Beslist werd dat men zou proberen de Kastelein ook 
op deze lijn te krijgen. 
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zodat men elders ‘daervan de mont’ vol had.114 Voorts somde de vroedschap nog een 
reeks misstanden op, in een schrijven aan het Hof van Holland, gedateerd op 23 februari 
1626. Zo probeerden de katholieken de ‘jonge jeucht in hare vergaderinghen te trecken 
(..) tot afbreuck van de ware gereformeerde Religie ende groot leetwesen van de ouders 
ofte vrunden van deselve jonge jeucht’. Ook kwamen de katholieken steeds vaker in de 
‘publycke kercke’ om daar te bidden op de graven. Bovendien was van katholieke zijde 
uitbundig gereageerd op de val van Breda in mei 1625, waarbij de hoop werd 
uitgesproken dat de ‘coninck van Spaignen’ weer heer en meester zou worden. De 
officier trad hier wel met de mond maar niet metterdaad tegen op, om de van katholieke 
zijde betaalde afkoopsommen niet mis te lopen.115  
De kastelein ontkende alle aantijgingen en hield het daar bij, ondanks alle aandrang van 
burgemeesters en vroedschappen en via hen van kerkelijke zijde om op te treden. Mede 
door de ziekte en geregelde absentie van de kastelein, als schout en baljuw, en mogelijk 
ook door de samenstelling van de schepenbank, veranderde daar weinig ook nadien 
maar weinig aan. Zo is in de kerkenraadsnotulen van 1628 te lezen hoe ouderling 
Abraham Gerritsz Larenius vanuit de classis de boodschap meekreeg dat die van 
Purmerend ‘al te slap waren int weeren vande affgoderije die aldaer ten hoochsten in 
swangh gaet’. Van katholieke zijde zou men zelfs al bezig zijn om een eigen pastoor te 
benoemen.116    
Een omslag dus in de houding van vroedschap en burgemeesters rond 1623. Een omslag 
die zich niet laat verklaren uit een versterkte relatie tussen consistorie en stadhuis in 
deze periode: ook voor die tijd werd het pad tussen beide locaties al vaak bewandeld 
door mannen als Jan Cornelisz Heijns, IJsbrant Louwrisz, Dirck Gerritsz en de al vaker 
genoemde Mathijs Melisz. Allen goed voor lange carrières in kerk en politiek in de 
jaren 1610-1640.117 Ook tussen de schepenbank en de kerkenraad bestonden personele 
banden, maar deze waren minder sterk. Slechts een kwart van alle schepenen was ook 
kerkelijk actief, terwijl van de burgemeesters ruim de helft ook een kerkelijke functie 
vervulde of had vervuld.  
Wat veranderde er dan wel rond 1623? In ieder geval kwam de gereformeerde kerk in 
deze jaren zelf in een rustiger vaarwater. De problemen rond ds. De la Cave waren 
achter de rug118 en zijn opvolger Johannes Brouwer was inmiddels aangetreden. Vanuit 
de kerk kon men zich dus weer concentreren op andere zaken zoals de opkomst van de 
katholieken. Dit gebeurde allereerst in reactie op een verzoek van de Noord-Hollandse 

                                                 
114 Vroedschapsnotulen Purmerend, 16.2.1626, 24.3.1627, 2.11.1627. 
115 Van Lommel, ‘Bouwstenen voor de kerkelijke geschiedenis’, pp. 172-195. 
116 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 15.9.1628. Abraham Gerritsz Larenius was de zoon 
van de vroegere predikant Gerardus Larenius van Purmerend en was zelf naast 
ouderling ook vijf maal schepen geweest. 
117 De oudste overgeleverde kerkenraadboek van Purmerend loopt van 1610 tot 1640. 
De namen van de mannen die in deze jaren ouderling en/ of diaken zijn geweest, heb ik 
vergeleken met de namen van alle vroedschapsleden, burgemeesters en schepenen, zoals 
te vinden in de vroedschapresoluties. Genoemde mannen hebben gedurende die hele 
periode hun stempel gedrukt op kerk en politiek. Dit geldt in iets mindere mate ook 
voor Larenius. Consistorie en stadhuis vielen niet volledig samen. Zo werden drie 
andere vroedschapsleden eveneens met grote regelmaat tot burgemeester gekozen in 
deze jaren, zonder kerkelijk actief te zijn. 
118 Zie paragraaf 5.5. 



 

 hoofdstuk 7/ pag. 357 
  

synode om de ‘grootte vrijheyt die de paepse gesinde gebruycken int gebruycke ofte 
exertie vande roemsche religie’ nader in kaart te brengen.119  
Het was dus de synode die de Purmerender kerkenraad in deze jaren aanzette tot een 
reactie op de wel heel erg zichtbare katholieke aanwezigheid, vijf jaren later gevolgd 
door vermaningen van classiszijde.120 Deze bewustwording werd enerzijds vertaald in 
een grotere aandacht voor de ware gereformeerde leer, ook in de vroedschap en 
anderzijds in een toenemende stroom klachten over de katholieken, zonder dat dit al 
direct resulteerde in een actiever vervolgingsbeleid. De kastelein lette meer lette op 
mennonieten dan op katholieken en de schepenbank liep evenmin hard, zodat we mogen 
veronderstellen dat ook menig schepenlid meer op had met de katholieke dan met de 
gereformeerde leer.121 Toch resulteerde de toenemende roep om maatregelen wel in 
diverse nieuwe keuren en in het gedwongen vertrek van een naamloze pastoor, 
afkomstig uit Grootenbroek, die zich in 1629 in Purmerend probeerde te vestigen.122  
 
Echt veel hielp dat allemaal niet om het katholieke tij te keren, voor zover men daar 
echt op uit was. Dat daar een vraagteken bij geplaatst moet worden, blijkt uit het feit dat 
tussen 1630123 en 1635 in de vroedschapsnotulen niet meer gerept wordt over de verdere 
maatregelen terwijl men zich in de kerkenraad vooral bezig hield met een enkel 
roomsgezind lidmaat en met de katholieke rector van de Latijnse school. Het zijn 
opnieuw classis en synode die er in 1635 voor zorgen dat nu eindelijk korte metten werd 
gemaakt met die rector, terwijl een brief van het Hof van Holland124 aanleiding was voor 
een hernieuwd aandringen bij de nieuwe kastelein op ‘het weren vande stouticheijdt der 
papisten’. En daar blijft het dan bij tot zich in 1638 een priester vestigde in Purmerend. 
Deze ‘paep’, mr. Symon genoemd, werd verbannen om zich ruim een jaar later weer in 
de stad te vertonen. Het kwam hem op een nieuwe verbanning te staan, samen met zijn 
collega mr. Willem, die zich ook in Purmerend ophield. Daarna duurde het tot 1650 
voor de vroedschap weer actie ondernam, wederom naar aanleiding van klachten vanuit 

                                                 
119 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 2.11.1623. 
120 In de jaren tussen de oproep van de synode in 1623 en de vermaning van de classis in 
1628, hield de kerkenraad zich voor wat het katholicisme betreft, alleen bezig met 
enkele lidmaten die katholiek dreigden te worden. Verder kwam in de vergadering van 
27.7.1625 de noodzaak van het weren van ‘paepse huysen’ kort ter sprake, naar 
aanleiding van een gravamen waarin gepleit werd voor het weren van menniste 
predikhuizen. 
121 Van de 84 mannen die tussen 1610 en 1640 tot schepen werden verkoren, vervulde 
bijna de helft alleen dat ambt, zonder ooit in een andere politieke of kerkelijke functie 
gekozen te worden in deze jaren. Bij de nominatie van schepenen worden zowel 
vroedschapsleden als niet-vroedschapsleden voorgedragen. In dat laatste geval werd dat 
er ook nadrukkelijk bijgeschreven. Het is dus goed mogelijk dat het schepenambt niet-
gereformeerden een kans bood op een overheidsfunctie. 
122 Vroedschapsnotulen Purmerend, 24.11.1629. 
123 Laatste melding: Vroedschapsnotulen Purmerend 20.4.1630: het plakkaat van de 
Staten van Holland ‘van nieus ingestelt opte Jezuwijten, Munnicken, paepen, clopgen’ 
etc, werd in de vergadering voorgelezen, waarna de vroedschap  de eigen gedeputeerden 
opdroeg bij de verdere bespreking van die tekst in de Statenvergadering de ‘meeste ende 
beste advwijsen’ te volgen. Een standaardzin in de opdrachten aan de gedeputeerden 
afgevaardigd naar een Statenvergadering. 
124 Vroedschapsnotulen Purmerend, 8.1.1636. 



 

 hoofdstuk 7/ pag. 358 
  

de classis: de papenkerk zou weer open zijn in Purmerend, na lang gesloten geweest te 
zijn. De vroedschapsleden lieten deze kerk daarop weer sluiten, waarmee de kous voor 
hen af was.125 
Kortom: de nauw gelieerde vroedschap en kerkenraad kwamen vooral in de tweede helft 
van de jaren ’20 in het geweer tegen de dan wel erg aanwezige katholieke 
geloofsuitingen. Niet omdat nu er anderen aan het roer zaten, maar vooral omdat men in 
gereformeerd kerkelijke kring intern in rustiger vaarwater terecht was gekomen én 
omdat van de zijde van classis en synode keer op keer gewezen werd op de al te grote 
vrijheden die de katholieken zich in Purmerend konden permitteren in deze politiek en 
militair spannende jaren voor de Republiek. Het offensief werd belemmerd door de 
geringe bereidheid van de kastelein om daadwerkelijk op te treden.126 Dat het optreden 
van de kastelein mede bepalend was bij het met succes bestrijden van onwenselijk 
geachte geloofsrichtingen, zagen we in omgekeerde zin al in hoofdstuk 1. In 1568 
waren het de juist katholieken die hun beklag deden tegenover de Raad van Beroerten 
over de slappe wijze waarop de toenmalige kastelein in Purmerend en Purmerland 
optrad tegen calvinisten en mennonieten. 
Vanaf de jaren ’30 was het uitsluitend nog aan synode, classis en incidenteel aan het 
Hof van Holland, te danken als in Purmerend de vinger tegen de katholieken werd 
opgeheven en dan nog alleen als van die zijde openlijke kerkdiensten onder leiding van 
een eigen pastoor werden gehouden. Andere vormen van katholicisme, met uitzondering 
van al te uitbundige volksfeesten, waarover meer in hoofdstuk 8, werden in deze jaren 
door kerkenraad en overheid in feite gewoon getolereerd, ondanks alle inspanningen 
van de hogere kerkelijke organen. 
 
 
Van Purmerend naar Edam en Monnickendam 
Op het hoogtepunt van de Bestandstwisten, vaardigde de Edamse vroedschap een keur 
uit tegen ‘de ontheijliginge van de Sondagen ende biddagen ende verscheijden grove 
sonden’. Dat betrof onder meer ‘onbehoorlijcke ende heijmelijcke bijeencomste, 
pauselijcke superstitien, doopen van vrovrouwen127’. Deze bijeenkomsten en verdere 
overtredingen als vloeken en het verspreiden van ‘onbehoorlijcke liedekens (dit alles) 
tenderende grotelickx tot onteeringe vande naeme Godts ende perturbatie vande 
gemeene ruste’ werden verboden.128 De meeste aandacht ging daarbij uit naar die andere 

                                                 
125 Vroedschapsnotulen Purmerend, 14.11.1650. 
126 Dit bleek opnieuw in 1639 toen de kerkenraad via een gravamen vroeg om ‘bequame 
middelen om die alsnoch vooreetende papistische stoutigheden in te binden ende 
alsoock den E. heer Casteleyn aen te spreecken, namens de kerckenraet over het 
oochluycken in desen paepsche ongebonden licentie’. Kerkenraadsnotulen Purmerend, 
26.6.1639. 
127 Hermee werd het bedienen van de doop aan pas geboren baby’s door vroedvrouwen 
bedoeld. 
128 Oud Archief Edam, inv. nr. 43, register van keuren, aangelegd in het begin van de 17e 
eeuw en bijgehouden tot 1694, f.41v-43v, ongedateerd, waarschijnlijk 1615 of begin 
1616. Deze keuren zijn op een enkele na, ook opgenomen in inv.nr. 44A: register van 
keuren, aangelegd in het begin van de 17e eeuw en bijgehouden tot 1753 en in inv.nr. 
46: chronologische index op inv. nr. 44A. Zij vormen daarin de eerste serie en staan 
allen in één handschrift achter elkaar genoteerd. De eerste wel gedateerde keur, volgend 
op deze reeks ongedateerde, stamt uit 28.3.1616.  
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overtredingen, zodat het in Edam waarschijnlijk wel mee viel met die katholieke 
bijeenkomsten. Dit blijkt ook uit het feit dat de officier pas in 1621 namens de 
kerkenraad werd gemaand beter te letten op katholieke samenkomsten, maar echt 
dringend kan dit ook toen niet geweest zijn. In 1623 lezen namelijk we dat de 
kerkenraadsleden geen voorbeelden wisten aan te dragen van dergelijke ‘stoutigheden’. 
Om een inventarisatie daarvan was via de classis gevraagd door de Noord-Hollandse 
synode.129  
Een eerste voorbeeld volgde pas zes jaar later: in 1629 besloot de kerkenraad er bij de 
burgemeesters op aan te dringen ‘dat leggen der vrouwen op de dode graven, streckende 
tot stichtinge van verscheijdene dwalingen des pausdoms’ voortaan te weren. Dit 
resulteerde inderdaad in een keur waarin het knielen en/ of bidden op de graven werd 
verboden, evenals het meedragen van kruisen.130 In de jaren daarna volgden 
verschillende verzoeken aan het adres van de magistraat om katholieke bijeenkomsten 
te verbieden, ook in Edam steeds naar aanleiding van oproepen daartoe uit synode of 
classis. Net als in Purmerend waren in Edam vroedschap en kerkenraad nauw met elkaar 
verbonden131, zodat van overheidszijde in de eerste helft van de jaren ’30 steeds een 

                                                 
129 Kerkenraadsnotulen Edam, 17.3.1621, 15.11.1623. Acta van de classis Edam, 
6.10.1623. Volgens Haan, ‘Pastoors der St. Nicolaas-kerk te Edam’, pp. 1-20, zou de 
geregelde geestelijke bediening in Edam niet zijn onderbroken door de Reformatie. Zo 
zou kapelaan Petrus Nicolaas de Wit, samen met andere naamloze priesters, de 
gemeente bediend hebben van 1573 tot zijn dood in 1608. Hij werd opgevolgd door 
Theodorius Hulsius, van 1606-1628. Deze zou door Vosmeer zijn aangesteld tot pastoor 
van Edam, Monnickendam en Purmerend. Zijn opvolger in 1628 was Joannes van der 
Steen, tot 1631. Daarna zou Edam vacant zijn geweest tot 1665. Als deze gegevens 
zouden kloppen, dan hebben genoemde geestelijken in Edam zeer in het verborgene 
gewerkt, in de jaren tot in ieder geval 1623. De lange vacatureperiode is eveneens 
opvallend, gezien de klachten over het opkomende katholicisme, juist in die jaren. In 
1664 zou een nieuwe schuilkerk in gebruik genomen zijn. Brinkkemper, ‘Katholieke 
kerk bestaat 150 jaar’, p. 3. 
130 Oud Archief Edam, inv.nr. 44A: keurboek, 5.2.1630. 
131 Van de 12 kerkenraadsleden waren in 1594 (het jaar waarin de overgeleverde 
kerkenraadsnotulen starten) er 10 tevens vroedschaplid (5 ouderlingen en 5 diakenen) in 
1600 gold dit voor  9 kerkenraadleden (5 ouderlingen en 4 diakenen); in 1605 voor 5 
ouderlingen en 4 diakenen, in 1610 voor 4 ouderlingen en 3 diakenen; in 1615 voor 4 
ouderlingen en 3 diakenen, in 1620 voor  3 ouderlingen en 1 diaken; in 1625 voor 4 
ouderlingen, maar voor geen enkele diaken; in 1630 voor 4 ouderlingen en opnieuw 1 
diaken; in 1635 voor alle 6 ouderlingen en voor geen enkele diaken; in 1640 voor 5 van 
de 6 ouderlingen en 2 van de 6 diakenen; in 1645 alleen voor 3 ouderlingen en in 1650 
weer voor alle 6 de ouderlingen en voor 2 diakenen. Informatie uit kerkenraadsnotulen 
Edam 1594-1650; oud archief Edam, inv. nr. 94D: register van verkiezingen van 
Burgemeesters, schepenen en andere officianten, in de 18e eeuw aangelegd, lopend van 
1572-1795, samengesteld door P. Costerus. De overlappingen waren in de jaren waarin 
het katholicisme weer opkwam (1620-1635), dus wel kleiner dan in de periode 
daarvoor. Toch kan van mannen als Jacob Claesz Pietervaers, Frans Cornelisz 
Chirurgijn en Claes Claesz Sloot en in iets mindere mate Claes Jacobsz Broek verwacht 
worden, dat zij in deze jaren de gereformeerde belangen nauwlettend in het oog hielden. 
Zij vervulden in de jaren ’20 tot medio ’40 met grote regelmaat zowel het ambt van 
ouderling als dat van burgemeester.  
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positief antwoord op dergelijke verzoeken werd ontvangen, maar ook hier zonder veel 
effect op de katholieke opmars.132  
In de vroedschapsnotulen zelf lezen we overigens niets over dergelijke rekwesten van 
kerkenraadzijde, wel over de noodzaak om via de Staten van Holland orde te stellen op 
de ‘groote ende excessive stoutigheden vande pausgezinden’. Dergelijke voorstellen 
bereikten Edam vanaf 1636 vanuit die Staten van Holland en konden altijd op 
instemming rekenen. Uit de kerkenraadsacta valt verder op te maken dat de ouderlingen 
in 1639 de opdracht mee kregen, om tijdens de huisbezoeken ook te controleren of er op 
de scholen eventueel ‘paepsche boecken’ gebruikt werden. Vier jaar tevoren was 
gemeld dat schoolmeester Jan Pietersz met dergelijke boeken zou werken.133 De 
kerkenraad had deze zaak daarop bij de burgemeesters aangekaart, zonder dat dit sporen 
in de burgemeestersboeken heeft nagelaten. Nam men daarom in 1639 het heft in eigen 
hand? 
Al deze gezamenlijke verontwaardiging èn de inzet van Floris Mathijsz, schout en 
baljuw van Edam134, konden niet verhinderen dat de katholieken ook in Edam vaste voet 
aan de grond kregen, zodat in 1643 door de kerkenraad werd geconstateerd dat zij 
iedere zondag hun gewoonlijke diensten hielden, dat zij daarnaast ‘ja dagelickse 
vergaderinge (hielden), hoewel dese niet met heel grootten getale’ en dat zij inmiddels 
over twee kerken beschikten, ‘groot ende kleen, staende d’eene tusschen 5 paepsche 
huijsen, d’andere ten minsten tusschen drye, daer men uyt de ene tot de andere kan gaen 
ende elck hebbende sekere uijtgangen’.  
Een jaar later drong de kerkenraad er bij de burgemeesters op aan ‘acht te nemen dat de 
Paep geen vrijheyt en neme om te olyen de dootsiecke gelijck als voor desen geschiet 
is’. Bovendien werd door deze pastoor ook de heilige doop bediend. Iets wat overigens 
pas tot protesten leidde, toen dit tegen de wil van de vader van een van die aldus 
gedoopte kinderen geschied bleek te zijn.135  
Het is dus ook voor Edam maar de vraag of men zich, zowel van kerkelijke als van 
overheidszijde echt met alle middelen tegen deze opkomst heeft verzet, of dat men het 
ook hier vooral hield bij woorden en minder bij daden en zich vanaf de tweede helft van 
de jaren ’30136, in feite bij de ontstane situatie neergelegd heeft. Wel iets later dus dan in 
Purmerend, maar met dezelfde uitkomst. 

                                                 
132 Kerkenraadsnotulen Edam, 2.11.1631, 9.11.1631, 6.2.1633, 6.3.1633, 3.7.1633, 
11.6.1634, 2.7.1634, 8.9.1634, 5.11.1634. Daarna wordt de frequentie lager en kwam 
het thema steeds nadrukkelijker pas aan de orde naar aanleiding van classicale of 
synodale oproepen daartoe. 
133 Kerkenraadsnotulen Edam, 9.4.1635, 30.10.1639. 
134 Deze schout liet op 28 juni 1635 aan de Staten van Holland weten gedaan te hebben 
wat hij kon om het inkomen van ‘Jesuyten, paepen, monnicken en diergelijcke’ te 
verhinderen. Zo zou hij ‘een paep ghevanghen ghenoemen, terecht gestelt en hem bij 
den rechter laeten condemneeren’ en zo vaak als mogelijk katholieke bijeenkomsten 
hebben verstoord. In zijn rapportage hierover sprak hij de wens dat allen ‘die noch in de 
blintheyt van de pausselijcke superstitie steecken, haer tot Godt en den rechten 
godtsdienst mochten keeren’.(tekst opgenomen in: Costerus Pzn, De Groote of Sint 
Nicolaas Kerk te Edam, p. 63). Deze schout lijkt uit ander hout gesneden dan zijn 
college in Purmerend, maar of hij in praktijk aldoor zo actief optrad is niet met 
zekerheid te zeggen. Afdoende was het in ieder geval niet. 
135 Kerkenraadsnotulen Edam, 18.10.1643, 1.11.1643, 30.10.1644. 
136 In 1635 komen we in de memorieboeken van de Burgemeesters de eerste priester, 



 

 hoofdstuk 7/ pag. 361 
  

 
In Monnickendam hield de kerkenraad zich voor wat het katholicisme betreft, in deze 
jaren hoofdzakelijk bezig met enkele lidmaten die voor het katholieke geloof dreigden 
te kiezen of kozen. In de acta vinden we nauwelijks verwijzingen naar het opkomende 
papisme, de vestiging van een pastoor ter plaatse of problemen met roomsgezinde 
schoolmeesters. Wel was de tekst van het felle gravamen dat in het militair en politiek 
spannende jaar 1625 vanuit de classis Edam op de synode werd gebracht, afkomstig uit 
Monnickendam. Hierin werd gepleit om via de Staten van Holland orde op zaken te 
stellen ‘tegen de grouwelijcke afgoderije, superstitien ende conventiculen der 
pausgesinden, die met groote licentie ende stoutichheijt soo langs soo meer in landen 
ende steden inbreecken also dat sy in meest allen plaetsen haer eijgen papen hebben, 
huijsen kopen om haer afgoderie daerin te plegen etc sonder dat ofte van magistraten 
ofte van officieren daerop geledt werde’.137 We herkennen hier eerder de hand en de 
zorgen in van Samuel Bartholdi, in zijn hoogtijdagen als synodegedeputeerde138, dan die 
van de Monnickendamse kerkenraad zelf.  
Pas in 1638 vinden we weer een verwijzing naar het opkomende papisme en ook in dit 
geval vloeide dat voort uit het classicale verzoek om gravamina voor de aankomende 
synodevergadering. Ondanks het feit dat de plakkaten ‘daermede men nochthans soo 
lange de kercken heeft gepaeydt’, ‘sonder eenige ampliatie (..) syn afgelesen’, 
veroorloofden de katholieken zich in praktijk meer vrijheden dan voorheen, zo stelden 
de Monnickendammers in hun gravamen. Waardoor het de ‘Heere heeft belieft (..) ons 
met sulcken grootelijcke nederlage te straffen ende soo (..) veele helden ende cloecke 
capiteijenen sijn omgecomen’. Het was kortom hoog tijd voor de Staten van Holland 
om nu eindelijk orde op zaken te stellen, ten einde God niet verder te vertoornen. De 
tekst werd door de classis overgenomen en voorzien van een kleine aanvulling: ook alle 
gemeenteleden moeten worden vermaand tot boetvaardigheid en afstand van zonden.139 
Daarna hield de kerkenraad zich alleen nog in 1642 en 1643 bezig met de strijd tegen de 
katholieke opmars, naar aanleiding van synodale oproepen. Zo werd in 1642 de 
magistraat verzocht om ‘afgodische feestdagen, de hooghten des satans, als die 
vastelavonde, Sinte Claesen, nieuwejaersavonden etc’ te weren. Over het via de tucht 

                                                                                                                                               
Cornelis Jacobsz Benthen tegen, die toestemming kreeg om in Edam te komen wonen, 
mits hij zich aan de plakkaten zou houden. Oud Archief Edam, inv.nr. 66c, 10.7.1635. 
Vanaf 1641 kreeg hij gezelschap van Jan Pietersz Stenius, een ‘priester van de 
roomsche catholycke gesintheyt’, die zich onder diezelfde voorwaarden in Edam mocht 
vestigen. Oud Archief Edam inv.nr. 66c, 18.10.1641, en ook de reguliere priester Jacob 
Dircksz Heyn[sunts] mocht zich in 1645 in Edam vestigen, als hij zich zou onthouden 
van alle ‘exercitien vande pauselycke superstitien’. Oud Archief Edam inv.nr. 66c, 
10.11.1645.  
137 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 13.7.1625. Acta van de classis Edam, 
19.7.1625. 
138 Via Bartholdi kwamen ook de synodale oproepen uit 1623 en 1624 om voorbeelden 
van katholieke overtredingen in te dienen, acta van de classis Edam, 16.10.1623, 
5.2.1624. 
139 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 4.6.1638; acta van de classis Edam, 5.7.1638. 
In 1638 leed Frederik Hendrik een ernstige nederlaag bij een poging de vestingsteden 
aan de Schelde ten zuiden van Antwerpen te veroveren. In de slag bij Callo, in juni 
vielen honderden doden, werden 2500 man gevangen genomen en 80 binnenschepen 
buitgemaakt. Zie: Israel, De Republiek, 1477-1806, dl 1, pp. 592-593. 
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aanpakken van officieren die, hoewel lidmaat, nalatig waren in het weren van de 
katholieke samenkomsten, was men minder uitgesproken. In 1643 besloot de 
kerkenraad extra avonddiensten in te voeren, mede bedoeld om langs die kant de 
katholieke concurrentie te bestrijden.140  
De geringe kerkelijke verwijzingen zouden de indruk kunnen wekken dat het met het 
katholicisme niet zo’n vaart liep in Monnickendam en dit beeld wordt tot ongeveer 1635 
ook bevestigd vanuit de vroedschapsnotulen.141 In 1631 werd bepaald dat het niet 
toegestaan werd om op grafstenen in de kerk een tekst als ‘van bidt voor de siele’ te 
laten houwen en dat de steen die deze tekst wel bevatte binnen 14 dagen vervangen 
diende te zijn.142 Verder maakte men zich ook in dit bestuursorgaan vooral druk om de 
katholieke aanwas elders in Noord-Holland.143  
Naar aanleiding van een missive van de Staten van Holland volgde in 1635 een lokale 
inventarisatie en kon men rapporteren dat te Monnickendam zich zonder permissie een 
geestelijke zou ophouden, dat er verder geen kloppen in de stad te vinden waren144 en 
dat de katholieken er geen ‘publieke huizen’ op na hielden, maar waarschijnlijk wel 
bijeenkwamen in enige particuliere huizen. De officier was al enkele malen, tevergeefs 
gevraagd om daar actie op te ondernemen. Deze officier, Dirck Simonsz Sael, moet zelf 
katholiek of katholiekgezind geweest zijn, want hij zag er nauwelijks een jaar later geen 
been in om Jan Gavesen ‘dat notoir is een formeel papist te wesen’ aan te stellen tot zijn 
substituut-schout over het onder Monnickendam ressorterende Katwoude. De 
vroedschap gelastte hem deze Jan direct te ontslaan en door een ander te vervangen.145  
Vanaf datzelfde jaar 1636 nemen de verwijzingen naar ‘de stoute vermetenheijt vande 
pausgezinden’ toe in de vroedschapsnotulen, overigens ook nu vooral in samenhang met 
naleving van de bepalingen van de Staten van Holland.146 Pas in 1641 verscheen er weer 
een lokaal voorbeeld in de notulen van de katholieke opmars: mr. Willem Coopal was 
als priester in de stad komen wonen, zonder te beloven zich stil te houden en dus ook 
geen diensten te leiden. Op zijn belofte, zich wel degelijk aan de plakkaten te houden, 
mocht hij in Monnickendam blijven.147  

                                                 
140 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 16.10.1642, 18.10.1643. 
141 Appel vond in de schepenrol van 1595 een veroordeling van Claes Semmesz, omdat 
hij een ‘pauselijcke predicatie in sijn huys’ zou hebben toegestaan, door priester Jan 
Goosens. Ondanks zijn ontkenning kwam hem dit op een boete van 200 gulden te staan. 
Appel, ‘Het onderwijs te Monnickendam in vroeger eeuwen’, p. 35. 
142 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 17.3.1631. 
143 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 7.4.1632, 18.7.1634, 1.9.1635. 
144 Het klopje Griet Hendricks was in 1635 overleden en haar werkzaamheden in 
Monnickendam zijn dus blijkbaar niet door een andere klop overgenomen ( Zie noot 
107). 
145 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 14.12.1635, 17.6.1636.). 
146 Voorbeelden: vroedschapsnotulen Monnickendam, 19.1.1636, 18.11.1636, 5.9.1637, 
11.2.1638, 9.7.1639 en verder tot en met in ieder geval 19.6.1650. Het was in diezelfde 
periode dat de burgemeesters besloten tot de schilderbeurt van het kerkplafond om alle 
daar nog zichtbare katholieke afbeeldingen te verwijderen. Voor een overzicht van de 
verschillende maatregelen tegen het katholicisme, zie ook: Appel, ‘Waar de Ketel in de 
Voorpui stond’, pp. 13-28. 
147 Deze mr. Willem Koopal, naamgenoot van de in 1599 verdronken vicaris, was 
afkomstig uit Purmerend, waar wij hem al tegen kwamen als Mr. Willem. Hij werd in 
1638 of 1639 verbannen uit deze stad. Vroedschapsnotulen Monnickendam, 
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Nauwelijks een jaar later wordt de komst gemeld van een tweede ‘priester vande 
papisten’, mr. Jacob Olij, zonder dat duidelijk wordt of ook hij zich aan die plakkaten 
wenste te onderwerpen.148 Vanaf dat moment beschikten de katholieken dus ook in 
Monnickendam over hun eigen voorgangers. Iets waar we in de kerkenraadsacta niets 
over lezen. De lokale overheid, vanaf de wetverzetting in 1619 voorzien van sterkere 
personele banden met de kerkenraad149, maakte zich al met al heel wat drukker over het 
katholicisme dan de kerkenraad! 
 
De balans opmakend kan gesteld worden dat men binnen de classis Edam, anders dan in 
de andere Noord-Hollandse classes, pas na 1620 en vooral na 1630 echt te maken had 
met het weer opbloeiende katholicisme. Vóór die tijd bleven de kwesties met papisten 
beperkt tot een enkel lidmaat en een paar schoolmeesters. Na 1630 kwamen vanuit 
steeds meer plaatsen berichten over katholieke bijeenkomsten. Soms als argument in 
een beroepingsprocedure, vaker omdat de lokale overheden in ieder geval in de drie 
steden en in de nieuwe polders, weliswaar hun best deden om het katholieke tij te keren, 
maar daarbij doorgaans op een weinig actieve rechtelijke macht stuitten.  

                                                                                                                                               
19.10.1641. 
148 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 17.9.1641, 21.9.1641, 19.10.1641, 13.5.1642. 
Mr. Jacob Oly werd volgens Driessen, in 1632 als emeritus-pastoor van Monnickendam 
belast met het opzicht over Ilpendam, tot dat daar een ander zou zijn aangesteld. 
Driessen, ‘Waterland IV. De parochie Ilpendam’, pp. 161-163. Hij zal in dat geval in 
1642 hoog bejaard geweest zijn. De katholieken in Monnickendam hebben 
waarschijnlijk niet erg aan de weg getimmerd, getuige de rapportage van P. Teding van 
Berckhout, baljuw van Waterland in 1654. Hij noteerde over Monnickendam: ‘Wat 
aengaet de exercitie van de roomse Religie binnen de stadt (zij) geschiet in alle 
stillicheijt ende sedicheyt’. Tekst opgenomen in: Bijdragen tot de geschiedenis van het 
bisdom Haarlem, jrg. 9, 1881, pp. 19-20. 
149 Vanuit de vroedschapsnotulen kennen we de namen van vroedschapsleden en 
burgemeesters voor de jaren 1579-1595, 1609-1616, 1623-1650. Uit de 
kerkenraadsnotulen weten we wie van 1600 – 1650 de functies van ouderling en/ of 
diaken vervulden. Al deze functionarissen werden voor het leven benoemd. In 1600 was 
slechts één van de 21vroedschapsleden tevens ouderling, in 1609 was geen enkel 
vroedschaplid ook actief in de kerkenraad en in 1616 was de kerkelijke invloed beperkt 
tot twee personen die naast vroedschaplid ook ouderling of diaken waren. Hoe anders 
was dit in 1623: van de 21 vroedschapsleden waren er 4 tevens ouderling en 5 tevens 
diaken. De kerkenraad bestond in deze jaren steeds uit 8 ouderlingen en 8 diakenen. Zij 
hadden bij toerbeurt dienst: ieder jaar deden 4 ouderlingen en 4 diakenen het werk. In de 
jaren na 1623 bleef er steeds een grote overlap tussen vroedschap en met name de 
diaconie: 5 tot 7 van de 8 diakenen waren ook lid van de vroedschap. De overlap tussen 
vroedschap en ouderlingenbank werd in de loop van de jaren echter kleiner: van 5 in 
1622 tot 2 van de 8 in 1645 en verder. Dit komt vooral omdat de kerkenraad overleden 
ouderlingen niet verving door lidmaten die tevens vroedschaplid waren. Men streefde 
vanuit de kerkenraad dus niet naar het vasthouden van die grote overlapping tussen 
ouderlingenbank en vroedschap, maar wel naar een blijvende combinatie van functies 
tussen diakenen en vroedschapsleden. Alle jaren tussen 1622 en 1650 waren 7 tot 10 
kerkenraadsleden tevens lid van de vroedschap, maar het accent verschoof daarbij dus 
van de ouderlingen naar de diakenen. 
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Opvallend is voorts dat het vooral synode en classis waren die zich bleven verzetten 
tegen de katholieke opmars. De kerkenraden van in ieder geval de drie steden waren 
hiervoor in praktijk heel wat minder beducht of in ieder geval heel wat minder mee 
bezig. Alle aandacht bleef uitgaan naar de katholiek georiënteerde lidmaten en naar het 
zuiver houden van het onderwijs. Als men zich hier al bezig hield met katholieke 
plaatsgenoten, dan gebeurde dat vooral naar aanleiding van oproepen vanuit classis of 
synode. Dit zelfde gold in feite ook voor de vroedschappen, al kwamen de oproepen in 
dat verband vooral van de kant van de Staten van Holland.  
Op lokaal niveau legde men zich dus eerder bij de praktijk van alledag neer, dan men in 
classicaal en synodaal verband kon of wilde toegeven. Dit zou kunnen samenhangen 
met het feit dat het katholicisme in andere delen van in Noord-Holland een veel grotere 
concurrent vormde voor de gereformeerde kerk dan in de classis Edam het geval was. 
Was het deze opmars waar men zich op synodaal en in het verlengde daarvan ook op 
classicaal niveau zoveel zorgen maakte? 
 
Binnen de eigen classis kon de strijd tegen het opkomende katholicisme niet worden 
gewonnen, maar zij werd ook niet verloren. Volgens de gegevens vanuit het 
missieverslag van het aartspriesterschap Enkhuizen telden Purmerend en Edam in 1638 
ieder twee seculieren en was er één dominicaan in Monnickendam te vinden; 18 jaar 
later, in 1656, waren er nog steeds maar vijf geestelijken werkzaam in de regio van de 
classis Edam. Nu betrof het één seculier in Monnickendam, één in Edam, één in 
Purmerend en één in Ilpendam en om één dominicaan in de Beemster.150  
De overzichtskaart samengesteld voor Holland door L.J. Rogier voor de aanwezige 
staties in 1700, laat zien dat juist de classis Edam gekenmerkt werd door grote witte 
vlekken. Zes staties zijn hier te vinden, in de vijf plaatsen waar in 1656 al een 
geestelijke werkte en één in Nieuwendam.151 In de veel latere cijfers van de volkstelling 
uit 1809 varieerde het percentage katholieken in de dorpen Warder, Middelie-Kwadijk, 
Oosthuizen, Zuiderwoude, Broek in Waterland, Ransdorp, Marken en Landsmeer van 0 
tot 7,4%. In andere dorpen en in de drie steden ligt het percentage wel hoger, 
uiteenlopend van 14,8% in Zuiderwoude tot 33,1% in Edam, volgens de berekeningen 
van Van der Woude.152  

                                                 
150 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, dl II, pp. 361-365. Uit de biogrammen 
samengesteld door G. Ackermans valt op te maken dat Ilpendam van 1646 tot 1652 
zowel door pastoor Jacobus Heijnsius (nr. 0271) als door pastoor Lambertus Hofman 
(nr. 0277) bediend werd. Niet duidelijk wordt of en in hoeverre dit een tijdelijke situatie 
was. Ackermans, Herders en huurlingen, pp. 377-378. Over Ilpendam, zie ook noot 
106. Dit beeld van de naar verhouding zwakke positie van de katholieken in de classis 
Edam wordt ondersteund door de gegevens uit de lijst van katholieke ambtenaren op het 
platteland van Holland, zoals opgesteld voor de Staten van Holland in 1658. Hieruit 
blijkt dat alleen in Beemster, Ilpendam, Oudendijk en Schardam steeds maar één 
katholieke ambtenaar was aangetroffen. De overige dorpen in de classis Edam worden 
niet genoemd. Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken, pp. 347-354. 
151 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, dl III, los bijgevoegde kaart. 
152 Van der Woude, Het Noorderkwartier, pp. 122-131. Het voert te ver om hier nader in 
te gaan op de demografische ontwikkelingen in het Noorderkwartier en op de discussies 
over bijvoorbeeld de numerieke aspecten  van protestantisering en katholieke herleving, 
met name voor de jaren 1656-1726 zoals gevoerd door De Kok, Van der Woude,  Faber 
en Roessingh. Zie: De Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, en de repliek 
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De langdurige afwezigheid van katholieke zielzorgers heeft dus zijn blijvende tol geëist 
in grote delen van de classis Edam. Zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 beschikten in 
1580 niet alleen de drie steden, maar ook al tien dorpen over een (gedeelde) 
predikantsplaats. In 1585 gold dit al voor 16 dorpen. Bovendien was in de steden en in 
verschillende dorpen ook een dopers alternatief voor handen. Abels en Van Booma 
hebben, in het spoor van Rogier, voor Utrecht gewezen op het belang van de 
continuïteit in de bediening. In plaatsen waar al in een vroeg stadium een gereformeerde 
voorganger te vinden was, is veelal sprake van een geslaagde protestantisering, zo 
stellen zij.153  
Dit verband lijkt ook voor de classis Edam op te gaan, in zoverre dat voor veel 
dorpelingen het katholieke geloof zijn aantrekkingskracht voorgoed had verloren. Dit 
wil niet zeggen dat men in meerderheid lid van de gereformeerde kerk werd, zoals 
voorzichtige berekeningen van de lidmatenaantallen voor verschillende dorpen en voor 
de steden al hebben aangetoond.154 Maar het katholicisme vormde geen geduchte 
concurrent voor de gereformeerde kerk binnen de classis Edam, niet in de jaren tot 1620 
waarin de katholieken nauwelijks in beeld waren, maar evenmin in de jaren tussen 1620 
en 1650. Het geringe aantal lidmaten dat om hun overgang naar de katholieke kerk werd 
afgesneden, ondersteunt dit beeld. Dat het katholicisme in laatste periode wel iets van 
het verloren terrein terugwon, verontrustte vooral de classis en de synode.  
Tot besluit van deze paragraaf kan worden opgemerkt dat er enige verschillen in de tijd 
te zien zijn in de zichtbare katholieke aanwezigheid in de drie steden. In Purmerend 
lieten de katholieken zich al in de jaren ’20 zien en horen, wat leidde tot een kortstondig 
tegenoffensief van kerkelijke en burgerlijke zijde, dat rond 1630 eigenlijk al weer 
voorbij was. In Edam en Monnickendam liet de katholieke opmars wat langer op zich 
wachten. Mogelijk geïnspireerd door de ontwikkelingen in Purmerend en elders in 
Noord-Holland kwamen zij hier pas in de loop van de jaren ’30155 boven de grond, om 

                                                                                                                                               
daarop van Van der Woude, Faber, Roessingh, ‘Numerieke aspecten’, pp. 149-181. 
153 Abels, Van Booma, ‘Tussen Rooms-Katholiek en Utrechts-Gereformeerd’, pp. 221-
225. Zij haken hierbij aan bij één van de voorwaarden die Rogier noemt voor het 
welslagen van de Reformatie: er moest sprake zijn van een langdurig hiaat in de 
katholieke zielzorg. Zij vullen deze voorwaarde aan, door te wijzen op het belang van 
de aanwezigheid van een gereformeerde voorganger, om dat hiaat te vullen. Hun 
cijferkundige onderbouwing is overigens niet erg uitgebreid. Het dorp Volendam vormt 
een aardige illustratie van wat er kan gebeuren als er ter plaatse geen activiteiten worden 
ontwikkeld om een gereformeerde gemeente op te bouwen. In schrijven uit 1658 richtte 
de kerkenraad zich tot de Staten van Holland met het verzoek om een proponent te 
willen toestaan voor Volendam. Tot op dat moment had de Edamse kerkenraad zich 
nauwelijks om Volendam bekommerd, zodat men nu met schrik constateerde dat de 
meeste Volendammers wel ervaren vissers waren, maar ‘meest onervaren in religie, ja 
sommige zonder eenige godsdienst ende meeste de paepse superstitie toegedaen’. In het 
dorp zouden ook af en toe katholieke conventikelen gehouden worden. Oud Archief 
Edam, inv. nr. 376.  
154 Zie paragraaf 3.1 en paragraaf 4.2. 
155 Een gelijke ontwikkeling signaleert Van Deursen in Graft, waar de eerste melding 
van katholieke activiteit dateert uit het najaar van 1631. Waarschijnlijk is de katholieke 
zielzorg ook op het Schermereiland een tijdlang afwezig geweest, om vanaf dat moment 
weer op te komen. De baljuw heeft enkele malen bijeenkomsten verstoord, maar na 
1646 verdwenen deze meldingen uit de bronnen. De afgekochte schout vond het, in de 
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begin de jaren ’40 over hun eigen voorgangers en samenkomstplaatsen te kunnen 
beschikken. 
 
 
 

7.3. De omgang met doopsgezinden156 
 
Zoals beschreven in het eerste hoofdstuk kende de doperse stroming al vanaf de jaren 
’30 van de 16e eeuw een duidelijke aanhang binnen de regio van de classis Edam en 
vormden de dopersen in de jaren ’60 van de 16e eeuw een geduchte concurrent voor de 
prille gereformeerde kernen. In dorpen als Middelie, Ransdorp en Zunderdorp had men 
geen oor voor het calvinistische geluid, omdat alle onvrede met de katholieke kerk op 
dat moment gekanaliseerd was in doperse richting. Van beide kanten lieten de 
voorgangers zich niet onbetuigd in het bekritiseren van elkaar om zo de onderlinge 
verschillen te verduidelijken. Hoe ging men door de jaren heen op synodaal, classicaal 
en lokaal niveau om met deze protestantse concurrent en met welk resultaat? 
 
 
De synodale strijdwijze 
De vroegste nationale en provinciale synoden ondersteunden alle pogingen om in woord 
en geschrift de verschillen tussen de gereformeerde en de doperse leer te verduidelijken, 
ook al omdat van overheidswege geen steun te verwachten was bij het onderdrukken 
van deze geloofsrichting, zoals Abels en Wouters terecht noteren.157 Het waren immers 
medestanders in het verzet tegen de Spanjaarden. Zo beantwoordde de nationale synode 
van Dordrecht in 1578 de vraag naar de wijze hoe men de ‘toenemenden 
Wederdooperen te ghemoete gaen sal’ als volgt. Ten eerste zullen de predikanten de 
verschillen in opvattingen steeds opnieuw en zo duidelijk mogelijk moeten uitleggen 
aan hun gemeenteleden. Ten tweede zullen zij hun gemeenteleden tot een voorbeeldige 
levenswandel vermanen én hen daarbij zelf het goede voorbeeld geven, teneinde de 
doperse kritiek voor te zijn. Ten derde zal men via getrouw huisbezoek de band met de 

                                                                                                                                               
woorden van Van Deursen, het vanaf dat moment “voor alle partijen aangenamer de 
katholieken verder met rust te laten.” Van Deursen, Een dorp in de polder, pp. 95-99. 
156 In de synodale en classicale acta worden vele aanduidingen door elkaar gebruikt. Zo 
sprak men wisselend over wederdopers, anabaptisten, mennisten, dopersen, 
doopsgezinden en mennonieten, zonder dat duidelijk is waarom men de ene keer voor 
de ene en de andere keer juist voor een andere term koos. Alleen aan het eind van de 
hier onderzochte periode hanteerden zowel classis als synode vooral de term 
mennonieten. In deze analyse zullen de verschillende termen eveneens door elkaar 
gebruikt worden. 
157 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 2, pp. 155-157. Predikanten konden de 
overheden hooguit vermanen niemand aan te stellen, dan zij die ‘wettelicke sweeren der 
overheijt ghehoorsaem te sijn’, zo stelde de Provinciale synode van Dordrecht in 1574 
op een vraag vanuit Walcheren. Verder werd door deze vergadering gewezen op het 
gevaar van het lezen van ketterse boeken en op de noodzaak de valse leer uit te roeien, 
juist door het lezen van die boeken af te manen, vanaf de kansel en tijdens 
huisbezoeken. Acta van de provinciale synode van Dordrecht, 1574 (uitgave Rutgers, p. 
132, 146). 
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lidmaten versterken en ten slotte werd besloten ook via ‘corte en clare tractaetkens’ de 
hoofdpunten van de doperse dwalingen te verduidelijken. Publieke disputen met 
doopsgezinden waren wel toegestaan, maar werden gedelegeerd aan hen die de classes 
daartoe bekwaam achtten.158 
Hoewel in ieder geval in de jaren ’60 en ’70, maar ook daarna nog een geduchte 
concurrent, besteedden zowel de Noord-Hollandse synode als de classis Edam vanaf het 
begin veel minder aandacht aan de mennonieten, dan aan de katholieken. Waarschijnlijk 
omdat de doperse dreiging vanaf de jaren’80 niet meer zo sterk werd gevoeld. Zo werd 
in 1576 nog bezorgd gesproken over het feit dat er ‘daegelycx groote scheuringen ende 
tweedracht in der religie (ontstaan) duer het verscheyden tsaemenloopen ende 
vergaerderen der Anabaptisten (..) waerduer veel menschen nyet alleen in onsekerheyt 
haers geloofs maer oock tot allendige dwaelinge vervoert worden’.159 Vier jaar later is 
de toon anders. Men pleitte voor het houden van disputen met dopersen, als middel om 
de verschillen tussen beide geloofsrichtingen te onderstrepen, maar wees ook op het feit 
dat de wederdopers ‘soowel den Vriesen als Vlaemingen ende andere soerten der 
Wederdooperen (..) in menichfuldige secten gedeelt ende verschuert zijn’.160 
In de jaren daarna tot 1609 koos de Noord-Hollandse synode steeds voor hetzelfde 
strijdplan, dat geheel in de lijn van de nationale synoden lag: het versterken van de 
eigen gelederen en het weerleggen van de ‘doperse dwalingen’, via geschriften en 
openbare disputen. Langs die weg kon men immers aan tonen hoe verdeeld de 
doopsgezinden onderling waren en hoe eensgezind de predikanten klaar stonden om de 
ware christelijke leer te verdedigen, zodat deze meer en meer bekend zou worden bij 
‘alle menschen ende oyck alle arme dolende schapen des te bequamer van haeren 
erroeren ende dwaelingen geholpen souden moegen werden.161 
Daarnaast werd in 1586 door de synode voorgesteld om op de Nationale Synode van 
Den Haag te pleiten voor een verbod op de conventikelen van de wederdopers, omdat 
de ‘loop des evangelii grootelyck verhindert wert’ door deze bijeenkomsten.162 Dit 
pleidooi past in de al gesignaleerde verharding van de synodale houding tegenover 
andere stromingen vanaf 1586 en staat direct in verband met een reeks klachten over het 
weer ontluikend katholicisme. Tot verdere actie komt het niet op dit punt en in praktijk 

                                                 
158 Acta van de nationale synode van Dordrecht, 1578, art. 25. Ook de Nationale Synode 
van Middelburg 1581, zag onder voorwaarden wel brood in het openbare dispuut met 
‘Papisten, Weder-Doperen ende ander dwaelgheesten’, antw. 2 op de particuliere 
kwesties 2 en 4 samen (uitgave Rutgers, p. 432). De provinciale synode van Haarlem, 
1582 koos eveneens voor deze bestrijdingswijze. Acta van de provinciale synode van 
Haarlem, 20.6.1582 (uitgave J. Reitsma, p. 103). Voor een overzicht van het beleid van 
de landelijke en gewestelijke synoden contra de dopers en van de polemieken tussen 
gereformeerden en doopsgezinden, zie: Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden, pp. 340-373 en het veel oudere overzicht van F.S. Knipscheer, ‘De 
Nederlandsche gereformeerde synoden tegenover de Doopsgezinden (1563-1620), jrg. 
50, pp. 1-41, jrg. 51, pp. 17-50. 
159 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.4.1576 (art. 3). 
160 Acta van de Noord-Hollandse synode, 12.5.1580 (art. 35). 
161 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.4.1576, 10.4.1578, 12.5.1580, 14.6.1593, 
22.6.1598, 21.6.1599, 18.6.1601 en verder. 
162 Acta van de Noord-Hollandse synode 2.6.1586, genoteerd onder de punten die vanuit 
Noord-Holland op de nationale synode van Den Haag later in datzelfde jaar, gebracht 
dienden te worden. 
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werden deze menniste bijeenkomsten gewoon gedoogd, zoals vanaf 1600 ook al door de 
verschillende burgerlijke overheden gedaan werd.163 Wel werden in 1607 en 1608 
vragen gesteld op de Noord-Hollandse synode over doopsgezinde leraren die zich 
overal begaven, ook daar waar ze nog geen aanhangers hadden. De synode zou graag 
zien dat hen dit belet werd, zodat ‘elck in syn eygen plaetse mochte blijven’ en 
adviseerde dergelijke nieuwe doperse bijeenkomsten zo mogelijk te verstoren door 
predikanten,  ouderlingen of andere lidmaten ‘die eenige cloeckheyt hebben’ door ‘den 
middel van tegenspreeckinge uyt Gods woort’.  
Zoals al aangegeven in hoofdstuk 6, stelde de classis Edam zich op dit punt 
terughoudender op, omdat men het ondoenlijk achtte dit ‘loopen der leeraers’ te weren 
en men bovendien vreesde voor het lasteren van de predikanten, door de mennonieten.164 
Na deze klachten over de doopgezinde bijeenkomsten, volgde over dit onderwerp alleen 
nog het al aangehaalde gravamen vanuit Haarlem in 1625, waarin gevraagd werd de 
overheid te verzoeken om verhindering van ‘het bouwen der nieuwe mennonitische 
predickhuysen’.165 
 
Vanaf het eind van de 16e eeuw betoonde de Noord-Hollandse synode zich minder 
enthousiast over het openbare dispuut als middel om de doperse leer te bestrijden. Dit 
werd nog versterkt toen in 1598 juist van doperse zijde om een dergelijk dispuut 
gevraagd werd.166 Liever concentreerde men zich op de schriftelijke weerlegging van de 
doperse leer. Zo werd het jaar daarop aan Jacobus Arminius de opdracht gegeven de 
leerverschillen met de doopsgezinden te boek te stellen en met behulp van de Schrift te 
weerleggen, tot ‘onderwysinge van den zwacken’.167 Een opdracht die hij in 1600 ter 
hand nam en uiteindelijk in 1608 teruggaf, na aanvankelijk wel pogingen te hebben 
ondernomen om deze taak te vervullen. De eerste jaren was Arminius vooral druk met 

                                                 
163  Zijlstra, ‘Anabaptism and tolerance’, pp. 113-121. De overheden verklaarden rond 
1600 het mennisme stilzwijgend tot gedoogde religie: “(..) the Dutch authorities were 
no supporters of religious pluralism on principle, but they tolerated the situation for 
want of anything better.” De roep om maatregelen van de kant van de gereformeerde 
predikanten werd in ieder geval in Holland vanaf die tijd nog maar zelden gehonoreerd. 
(p.113). 
164 Acta van de Noord-Hollandse synode, 12.6.1607, 18.10.1608; acta van de classis 
Edam, 19.5.1608. 
165 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.8.1625; acta van de classis Edam, 28.7.1625.  
166 Voor het laatste pleidooi voor een dergelijk dispuut, zie: acta van de Noord-
Hollandse synode, 22.6.1598, naar aanleiding van het herhaalde verzoek daarom van de 
kant van Hans de Ries, leidsman van de Waterlandse richting onder de doopsgezinden 
in deze jaren. Voor een dispuut was overheidstoestemming nodig. Het is de vraag of de 
Staten van Holland erg happig waren op het verlenen van die toestemming, anderzijds 
kon men zich van kerkelijke zijde ook vrij eenvoudig achter de overheid verschuilen, 
toen men weinig heil meer van zo’n dispuut  verwachtte, wat vanaf het einde van de 16e 
eeuw het geval lijkt. In 1607 kwam het dispuut, onder verwijzing naar afspraken uit 
1593, nog eenmaal ter sprake: als een zaak voor de nationale synode. (Acta, 12.6.1607). 
Het is opvallend dat in 1598 van doopsgezinde zijde een verzoek om een dispuut kwam. 
Tot die tijd viel het niet mee voor de gereformeerden om een discussie uit te lokken, 
omdat de doopsgezinden hier weinig voor voelden, zo noteert Zijlstra, Om de ware 
gemeente en de oude gronden, pp. 352-355.  
167 Acta van de Noord-Hollandse synode, 21.6.1599, 5.6.1600. 
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het schriftelijk weerleggen van de katholieke leer168, daarna met het bestrijden van allen 
die hem zelf ‘van ongesontheyt in eenige pointen der leere’ verdachten, zo luidde zijn 
excuus in 1605.169 De synode ging met dit laatste excuus niet akkoord en liet hem via de 
synodegedeputeerden tevergeefs vermanen tot het nakomen van zijn beloften.170  
Na de hervatting van de synodevergaderingen in 1618 duurde het een aantal jaren voor 
weer behoefte gevoeld werd aan een schriftelijk handvat bij de bestrijding van de 
doopsgezinde leer. Pas toen de Waterlanders in 1624 een gedrukte geloofsbelijdenis op 
de markt brachten, vond men het tijd voor een schriftelijke weerlegging daarvan. De 
opdracht ging ditmaal naar Petrus Austro-Sylvius, op dat moment voorganger te 
Venhuizen.171 Deze taak viel hem beslist niet mee, vooral omdat de doopsgezinde leer 
hem sterk tegen stond, zo liet hij de Noord-Hollandse synode in 1629 weten. De synode 
verzocht hem echter dringend het aan gevangen werk voort te zetten, maar voegde hem 
op zijn verzoek wel Abraham van Doreslaer, predikant te Enkhuizen als assistent toe.172 
Zij zouden dit werk uiteindelijk negen jaar later voltooien, tot opluchting van de 
synode.173  

                                                 
168 Acta van de Noord-Hollandse synode, 14.6.1604. 
169 Acta van de Noord-Hollandse synode, 14.6.1605. 
170 Acta van de Noord-Hollandse synode, 14.6.1605, 30.5.1606, 18.10.1608. 
171 Acta van de Noord-Hollandse synode, 6.8.1624. Aanvankelijk ondernam men geen 
actie omdat kort daarna al elders een weerlegging verscheen, zo lezen we in de acta van 
7.8.1625. Door de opkomst van de aan het mennisme verwante secte van  Jacques 
Outerman in Haarlem en zijn afwijzing van de Drie-enigheid, besloot de synode in 1626 
dat het wel noodzakelijk was deze leerstellige opvattingen en in het verlengde daarvan 
alle andere ‘dwalingen der mennisten in ’t gemeen’ te weerleggen, én om de Staten van 
Holland te vragen de secte van Outerman te verbieden. Bovendien werden alle 
predikanten gemaand er tegen waarschuwen vanaf de kansel (Acta, 4.8.1626). De 
overheidscommissarissen rapporteerden in 1628 dat de visie van Outerman was 
doorgelicht door de Leidse hoogleraren en dat dit niet in een scherpe afwijzing van deze 
visie had geresulteerd. De synode bleef erbij dat men door moest gaan met de eigen 
pogingen om verdere verspreiding van deze geloofsopvattingen te stuiten (Acta, 
15.8.1628). Voor een beknopt overzicht van Nederlandse confessies in gebruik bij de 
Doopsgezinden, zie bijv. Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 
p. 180. Austro-Sylvius begon zijn carrière als rector in Edam, werd in 1601 predikant te 
Hoogcarspel, diende van 1617 tot 1623 de combinatie Oosterleek – Wijdenes om vanaf 
1623 in Venhuizen voor te gaan, tot aan zijn emeritaat in 1642. Van Lieburg, 
Repertorium, dl 1.  
172 Acta van de Noord-Hollandse synode, 11.8.1627, 20.9.1629. 
173 Beiden werden bijgestaan door de classes: zodra een tekstgedeelte gereed was, werd 
dit ter beoordeling aan de classes voorgelegd, waarna de aanvullingen en eventuele 
correcties weer via de synode aan de beide predikanten werden doorgegeven. De 
weerleggingen werden in de vorm van theses en antitheses opgesteld. In de theses 
verwoordde men de opvattingen van de gereformeerde kerk, vanuit Geloofsbelijdenis en 
Heidelbergse catechismus, onderbouwd met verwijzingen naar de H. Schrift. In de 
antitheses kwam de visie van de doopsgezinden (geconcentreerd op de Waterlandse 
richting) aan bod en de daarbij gebruikte schriftuurlijke vindplaatsen. Bovendien 
werden de doopsgezinde opvattingen vergeleken met ketterijen die in vroeger tijden 
reeds veroordeeld waren en probeerde men de hand te leggen op de tegenstrijdigheden 
binnen de doopsgezinde opvattingen, aangevuld met ernstige waarschuwingen tegen die 
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Naast deze pogingen om de doopsgezinde leer te bestrijden door haar te weerleggen, 
werd in de synode ook regelmatig gewezen op de noodzaak van het, via de overheid 
weren van het heimelijk huwen der mennonieten, gesloten in eigen kring, zonder 
voorafgaande huwelijkse proclamaties in de gereformeerde kerk of op het raadhuis. Ook 
op dit terrein wist men geen winst te boeken.174 Vanaf 1595 komen we af en toe 
klachten tegen over heimelijke huwelijken en over echtscheiding en echtmijding door 
mennonieten175, maar pas vanaf 1640 richtte de synode al haar aandacht op deze 
praktijken. Gold het huwelijk als laatste middel van de gereformeerde kerk om zich toch 
nog enigszins te kunnen afzetten tegen de doopsgezinden en hun invloed op de 
openbare zeden? In ieder geval lieten heimelijke huwelijken zich niet controleren op 
bijvoorbeeld verboden graden van bloedverwantschap. Bovendien kon de greep op de 
eigen gemeenteleden ondermijnd worden door heimelijke huwelijken tussen lidmaten 
en andersdenkenden. Niet alleen mennonieten trouwden namelijk bijvoorkeur in hun 
eigen bijeenkomsten, ook katholieken en joden deden dit in toenemende mate, gezien de 
klachten daarover in de acta. Ten slotte zal een heimelijk huwelijk in het algemeen als 
een vorm van onwettig, ongehuwd samenwonen beschouwd zijn en dus als een vorm 
van zedenverval, zodat de kerk ook om die reden hier tegen in het geweer kwam. Alle 
kerkelijke inspanningen resulteerden niet in nadere aanvullingen op de politieke 
ordinantie aangaande het huwelijk, zoals reeds gepubliceerd in1580. Van 
overheidswege volstond men met de constatering dat het trouwen van mennonieten 
geen zaak van de gereformeerde kerk was.176  
 

                                                                                                                                               
leer. Zo rapporteerde Austrosylvius synodevergadering van 5.10.1630. Over de 
voortgang: acta van de Noord-Hollandse synode, 5.10.1630 tot en met 16.8.1638. 
Volgens de synodale acta, d.d. 19.8.1631 zouden de teksten van Austro-Sylvius door 
Jacobus de Roo van Edam en Johannes Puppius van Enkhuizen worden doorgenomen 
en waar nodig bijgewerkt, maar in de classicale acta, d.d. 4.9.1634, 25.8.1636 lezen we 
dat Bartholdi deze taak op zich genomen heeft. Het werk is verschenen onder de titel: 
Grondighe ende clare vertoonige van het onderscheydt in de voornaemste hooft-stucken 
der christelijcker religie : tusschen de Gereformeerde ende de Weder-dooperen / in 
maniere van teghenstellinghe neven den anderen voor-ghestelt ...; uut orde ende last 
des Noort-Hollandtschen Synodi ghemaeckt ende uytgegheven door Abrahamum a 
Dooreslaer ...; ende Petrum Jacobi Austro-Sylvium, Enkhuizen, 1637. Enkele gedeelten 
uit de tekst worden aangehaald door Exalto, Gereformeerde heiligen, bijvoorbeeld op p. 
167 (over de gehechtheid van gereformeerden aan een gedegen theologische opleiding, 
tegenover de lekenpredikers bij de doopsgezinden). 
174 Voorbeelden: acta van de Noord-Hollandse synode, 5.6.1600, 10.6.1603, 14.6.1605 . 
175 Acta van de Noord-Hollandse synode, 19.56.1595, 10.6.1596, 5.6.1600, 18.1.1601, 
10.6.1603, 14.6.1605. Echtscheiding en echtmijding konden de consequenties zijn van 
de strenge tuchtoefening bij de dopersen. Van doopsgezinde zijde was al in 1600 een 
rekwest naar de Staten van Holland gestuurd, met daarin het verzoek of aan de 
gerechtsdienaren opgedragen zou kunnen worden, hen inzake het moeten trouwen op 
het gemeentehuis of in de kerk, ongemoeid te laten. Een en ander werd bij provisie 
toegestaan. De mennisten mochten vanaf 1600 of vanaf 1606 (dat wordt uit de tekst niet 
geheel duidelijk) in hun eigen kerk trouwen, mits zij dat binnen 14 dagen bekend 
zouden maken ‘ter secretarij dier plaetse’. De synodale protesten hiertegen mochten niet 
baten. Doopsgezind Archief Amsterdam, inv. nr. 444 en 445. 
176 Acta van de Noord-Hollandse synode, 21.8.1640 tot en met 9.8.1649. 
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Overzien we de gehele periode, dan kan gesteld worden dat de jaren tot 1609 
gekenmerkt werden door pogingen van de gereformeerde kerk om de eigen positie af te 
bakenen door middel van openbare disputen, het weerleggen van de doopsgezinde 
geschriften en het versterken van de eigen gelederen via prediking en huisbezoek. 
Voorts ageerde men in deze jaren een enkele maal tegen het schoolhouden door 
doopgezinde schoolmeesters.177 Daarnaast werd in deze periode af en toe een vraag 
gesteld over de doop der wederdopers en over de volwassendoop in eigen kring, 
waarschijnlijk uit vrees om via de eigen doopbediening de wederdopers in de kaart te 
spelen. Zo vroeg de classis Edam in 1595 aan de synode hoe te handelen wanneer 
ongedoopten verzochten om de doop ten behoeve van de kerkelijke huwelijkssluiting, 
terwijl de ervaring leerde, aldus de classis, dat ‘soodanige gelyckewel met de werelt int 
wilde loopen ofte metten wederdooperen sich meestendeel vergeselschappen’. De 
synode adviseerde om in dergelijke gevallen de betrokkenen eerst te onderwijzen ‘in de 
leere der salicheyt, ende naerdat sy bekentenisse des geloofs ende belofte daerin te 
volherden ende godtsalichlyc te leven gedaen hebben, haer alsdan (te) doopen (..), 
bevelende Godt de uutcoemste, die alleen een kender der herten is’. Zelf raadde de 
classis Edam aan niet te dopen, tenzij de betrokkenen zich al voordien godzalig 
gedroegen.178 
De doop van de wederdopers werd in gereformeerde kring erkend, in zoverre dat men 
niet herdoopte, maar de betrokkene toeliet tot het Avondmaal op belijdenis van het 
ware, gereformeerde geloof. Zo was door synode en classis in 1596 vastgesteld, onder 
verwijzing naar de nationale synode van Middelburg van 1581.179 De classis Edam 
raadde al in 1607 af om kinderen van doopsgezinde ouders buiten die ouders om te 
dopen, als buren of vrienden daarom verzochten. De synode sprak zich pas in 1626 uit 
tegen een dergelijke doop, als de geloofsopvoeding in de gereformeerde leer niet 
gegarandeerd kon worden. Was dit laatste wel het geval, dan had de synode dus geen 
bezwaar. De classis Edam ontraadde een dergelijke doop al 19 jaar daarvoor in alle 
gevallen.180 
 
Na de hervatting van de synodale vergaderingen in 1618, werden voor het eerst vragen 
gesteld over de ‘Mennonitische manieren van eedt doen by mannen- of 
vrouwenwaerheyt’ en over de noodzaak wederdopers te weren uit de ‘politycke 

                                                 
177 Acta van de Noord-Hollandse synode, 10.6.1596: letten op geschikte schoolmeesters 
en op de schoolboeken: geen boeken gebruiken die door de doopsgezinden of andere 
sekten zijn uitgegeven. Ook in 1619, na de Bestandstwisten werd gewezen op het 
schoolhouden door katholieken, mennonieten en andere niet-gereformeerde 
schoolmeesters. Door de hernieuwde eisen ten aanzien van de door schoolmeesters te 
ondertekenen acten was dit probleem toen eigenlijk al achterhaald. Acta, 27.8.1619. 
178 Acta van de Noord-Hollandse synode, 19.6.1595; acta van de classis Edam, Acta 
3.5.1595. 
179 Acta van de Noord-Hollandse synode, 19.6.1596; acta van de classis Edam, 
10.6.1596. In beide gevallen wordt verwezen naar de synode van Middelburg, part. 
kwestie of artikel 75. Dit komt overeen met de doornummering der artikelen in de 
uitgave van deze acta door F.L. Rutgers, maar in deze uitgave is het antwoord 
incompleet gebleven. Waarschijnlijk beschikten synode en classis dus over een ander 
exemplaar met een volledig antwoord. 
180 Acta van de classis Edam, 31.7.1601; acta van de Noord-Hollandse synode, 4.8.1626. 
Zie paragraaf 4.3. 
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regierynge (..) dewyle zy geen quaet en willen straffen ende daerom onder hare 
regieringe alle godloosheyt de overhant neemt’. Beide kwesties zag de Noord-Hollandse 
synode graag aangepakt, zonder dat men daar zelf de middelen voor had. De eerste 
vraag werd daarom naar de nationale synode verwezen en op de tweede vraag werd 
geantwoord dat ‘elck eene by discretie zulcx zoecke te voorcomen zoveel als mogelyck 
(is)’.181  
Het laatste onderwerp werd verder niet meer aangeroerd, het eerste komt tot 1625 nog 
een aantal malen terug ten einde deze ‘affgodische’ eed te weren via de verschillende 
overheden.182 Daarna keert ook dit thema niet meer terug in de acta, zonder dat duidelijk 
is of men er in is geslaagd deze wijze van eedaflegging afdoende te bestrijden of dat 
men zich ook op dit punt bij de praktijk van alle dag heeft neer gelegd.  
Vanuit de Noord-Hollandse synode werd de doopsgezinde richting na 1618 in feite nog 
maar op twee manieren bestreden. In de jaren tot 1640 concentreerde men zich daarbij 
hoofdzakelijk op de schriftelijke weerlegging van de doperse leer en in de jaren daarna 
alleen nog op de bestrijding van de heimelijke huwelijken. Een heel verschil dus met de 
actieve houding die de synode aannam tegenover het katholicisme dat men juist in de 
jaren na 1618 tot aan het eind van de hier onderzochte periode bleef bestrijden.183 
 
 
De classis en de doopsgezinden 
Ook op classicaal niveau verschilde de houding ten opzichte van de mennonieten van 
die welke men innam ten aanzien van de katholieken. Zo diende de classis Edam slechts 
eenmaal een gravamen in over dopen ten behoeve van het huwelijk, met daarin een 
verwijzing naar de wederdopers184 en werd eenmaal een vraag gesteld over 
echtscheiding, waarbij slechts zeer terloops sprake was van een mennoniet.185 Over het 

                                                 
181 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618. 
182 Acta van de Noord-Hollandse synode, .10.1618, 27.8.1619, 25.8.1620, 24.8.1621, 
2.8.1622, 8.8.1623, 6.4.1624, 7.8.1625. In eerder jaren was ook al eens het zweren bij 
mannenwaarheid aan de kaak gesteld op een synodevergadering, maar pas in 1618 werd 
voor het eerst gewezen op de ‘Mennonitische manieren van eedt doen by mannen- of 
vrouwenwaerheyt’. Voordien ging het meer om deze manier van het afleggen van de 
eed in het algemeen, dus bijvoorbeeld ook door leden van de eigen gereformeerde kerk; 
zie bijv. acta van de Noord-Hollandse synode, 22.6.1598 (gravamen vanuit Alkmaar), 
herhaald op 21.6.1599 en op 14.6.1605. Over deze thematiek, zie: Van Deursen, Rust 
niet voordat gy ze van buiten kunt, pp. 79-94.  
183 Deze feitelijke acceptatie van de doopsgezinden, ook door de kerkelijke organen, 
vond in Holland eerder plaats van bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Hier bleef de 
synode tot ver in de 17e eeuw ageren tegen de bouw van nieuwe vermaningen, tegen de 
doopsgezinde weigering te zweren bij eedafleggingen en tegen de wettigheid van de 
doopsgezinde doop. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 357-373; 
Bergsma, ‘Gereformeerden en doopsgezinden’, pp. 129-156. Over het calvinistische 
offensief tegen de doperse concurrentie en het uitsterven daarvan halverwege de 17e 
eeuw, zie: Voolstra, ‘The colony of heaven’, pp. 22-29. 
184 Acta van de classis Edam, 3.5.1595. Zie paragraaf 6.2. 
185 Acta van de classis Edam, 7.6.1627 en 12.4.1627: een zuster uit de Beemster, 
gekomen van Harlingen, werd gezond in leer en leven bevonden, hoewel zij van haar 
man gescheiden was, omdat hij haar in haar godsdienst hinderde en haar met ‘extreme 
hardicheijt’ bejegende, haar ‘slaende ende quetsende’. De vraag of men haar tot het 



 

 hoofdstuk 7/ pag. 373 
  

weren van mennonitische conventikelen werd door Edam geen enkel gravamen 
ingediend, terwijl men op dit punt juist zo vasthoudend was ten aanzien van de 
katholieken. Zoals al aangegeven, verwachtte de classis weinig heil van het verstoren of 
weren van doopsgezinde samenkomsten.  
Dankzij enkele bewaard gebleven brieven verzonden vanuit de classis Edam, in het 
archief van de kerkenraad van Alkmaar, weten we wel dat ds. Laurens Jansz uit 
Monnickendam zijn doopsgezinde plaatsgenoten in oktober 1577 tot een dispuut had 
weten te verleiden. Namens de classis Edam riep ds. Bernardus Vezekius vervolgens de 
predikanten van de andere classes op om evenzo met dopers in dispuut te gaan. De 
dopers zouden dan de gereformeerde eendrachtigheid zien en zelf daardoor beschaamd 
staan.186 Helaas zijn er geen verdere archiefstukken uit de jaren tot 1592 overgeleverd, 
die ons meer kunnen vertellen over de Edamse opstelling ten aanzien van de dopersen. 
Hierdoor kunnen we voor deze regio niet nagaan in hoeverre juist in die eerste twee 
decennia de doopsgezinden als een sterke concurrent werden ervaren, zoals 
bijvoorbeeld in Amsterdam het geval was.187 Want ongetwijfeld had men binnen de 
classis Edam veel vroeger te maken met lidmaten die tot het mennonisme overgingen, 
dan met lidmaten die vanwege hun keuze voor het katholicisme onder de tucht gesteld 
werden. 
In een van de eerste wel overgeleverde classicale acta werd vanuit de kerkenraad van 
Edam om permissie voor de toepassing van de tucht gevraagd tegen een ‘lasterer, een 
half menonijt, doch onbestendic in alle sijne saecken, nu verdedigende, nu verloochende 
ende veel ergernisse gevende’.188 Enkele jaren later volgde een vraag vanuit 
Monnickendam over een zuster die naar de wederdopers was overgegaan en ondanks 
vele kerkelijke vermaningen niet terug wilde keren tot de gereformeerde kerk.189 
Verspreid over de gehele periode werden in de classis vier lidmaten, drie vrouwen en 
één man, bedreigd met excommunicatie in verband met hun keuze voor het doperdom. 
Twee van hen waren afkomstig uit Monnickendam, één uit Edam en één uit Purmerend. 
Iets minder dus dan de vijf katholiek geworden lidmaten. De Monnickendamse zaken 
speelden in 1595 en 1651, de Edamse in 1617 en het Purmerendse lidmaat werd in 1613 
afgesneden. In 1638 stelde Ilpendam vragen over een lidmaat, die zich al zou hebben 
laten wederdopen bij de mennisten en daarom al zonder noeming van de naam was 
voorgesteld aan de gemeente. De classis ried aan voorlopig door te gaan met vermanen 
en onderwijzen, zonder verdere stappen te ondernemen. Een jaar later vroeg Ilpendam 
opnieuw om advies en kreeg toestemming om de naam van deze onboetvaardige te 

                                                                                                                                               
Avondmaal mocht toelaten werd als gravamen aan de synode voorgelegd. Uit de acta 
van de Noord-Hollandse synode, 11.8.1627 blijkt dat deze ex-echtgenoot een mennoniet 
was. 
186 Archief van de kerkenraad van Alkmaar, inv. nr. 234. 
187 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 2, p. 155. 
188 Acta van de classis Edam, 20.7.1592. 
189 Acta van de classis Edam, 10.5.1595. Omgekeerd was er in ieder geval in 1601 
sprake van een doopsgezinde, Jan Bakker, die de overstap wilde maken naar de 
gereformeerde kerk van Monnickendam. In het verlengde van deze kwestie en de 
klachten van de doopsgezinde voorganger Pieter Willemsz. Bogaert, toonde Samuel 
Bartholdi zich in een briefwisseling met Bogaert, bereid tot een openbaar dispuut, om 
aan te tonen dat Bogaert de valse leer predikte. Archief Doopsgezinde Gemeente 
Amsterdam, inv. nr. 499. Of het dispuut er gekomen is, meldt de bron niet. 
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noemen. Daar bleef het verder bij, in deze jaren waarin de classis excommunicatie zelfs 
bij geloofafval, eerder afried dan stimuleerde.190 
 
Daarnaast werd door enkele gemeenten de doopsgezinde aanwezigheid gebruikt als 
argument in een beroepingsprocedure. Zunderdorp voerde de vrees voor afbreuk van de 
gereformeerde gemeente door mennisten, zowel in 1619 als in 1627 aan, waarbij in dat 
laatste jaar trouwens ook geklaagd werd over de aanwezigheid van katholieken.191 
Ransdorp deed ditzelfde in 1598 en kwam daarna nog tweemaal in de classicale acta 
voor. In 1603 wees de classis deze gemeente en het met haar gecombineerde Holysloot 
terecht over hun onderlinge twisten. Het was immers bekend ‘hoezeer dat die mennisten 
ende andere lasteraers den mont tot schelden ende smaden’ opende. In 1645 vroeg men 
vanuit Ransdorp hoe de mennisten, bezig met de bouw van een nieuwe vermaning ter 
plaatse, het beste gestuit zouden kunnen worden. De classis stuurde daarop twee 
gedeputeerden naar de baljuw.192 Zowel in Zunderdorp als in Ransdorp was in de jaren 
’60 van de 16e eeuw al een doperse kern te vinden. De vragen en verwijzingen verbazen 
dus niet, eerder roept het ontbreken van meldingen uit Middelie vraagtekens op, omdat 
ook daar in diezelfde jaren ’60 al een doperse kern bestond. 
Naast deze meldingen over de concurrerende aanwezigheid van de doopsgezinden, zijn 
in de acta nog enkele verwijzingen naar deze stroming te vinden. Zo vroeg Purmerend 
in 1618 raad over een lidmaat die een mennist met een vuistslag had bestraft voor diens 
lastering van zijne Excellentie de Prins. De classis oordeelde dat deze broeder van de 
gemeente vermaand diende te worden.193 Vanuit Oosthuizen kwam in 1644 het bericht 
dat de doopsgezinden misbruik trachtten te maken van de grote problemen rond de 
drankzuchtige ds. Lettingius door in de Beemster, ter hoogte van Oosthuizen 
bijeenkomsten te houden.194 Ditzelfde Oosthuizen was ook de enige gemeente die in 
1625 in de classis moest melden dat hier in de rechtbank bij wijze van eedaflegging ‘bij 
mannen ende vrouwen waerheyt’ gezweerd werd. Een doopsgezinde praktijk die op last 
van de Noord-Hollandse synode door de classis werd geïnventariseerd in die jaren.195 In 
de kerkenraadsnotulen van Edam lezen we dat ook in deze plaats aan de doopsgezinden 

                                                 
190 Acta van de classis Edam, 31.5.1638, 2.5.1639. In 1639 hanteerde de classis een 
zelfde lijn ten aan zien van een vrouwelijk lidmaat uit Purmerend. Zij had voor de 
menniste gemeente van haar man gekozen en was al zonder succes vermaand en zonder 
noeming van haar naam als onboetvaardig voorgesteld aan de gemeente. Op verzoek 
van de kerkenraad zal een van de predikanten van de classis haar ernstig vermanen, 
wanneer hij in Purmerend is om te preken (in verband met ziekte van een van de 
predikanten). Als dit niets opleverde, moest Purmerend opnieuw om advies vragen. Dit 
gebeurde inderdaad, waarbij de classis de zaak vervolgens aan de beoordeling van de 
kerkenraad overliet. (Acta, 6.6.1639, 27.6.1639). Zie verder paragraaf 4.2 over de 
tuchtoefening. In 1647 was de Waterlandse gemeente van Ilpendam vertegenwoordigd 
op een vergadering van 41 Waterlandse gemeenten te Amsterdam. Hofman, 
Doopsgezinden in Waterland, pp. 15-17. 
191 Acta van de classis Edam, 16.9.1619, 1.11.1627. 
192 Acta van de classis Edam, 30.3.1598, 16.9.1619, 1.11.1627. 
193 Acta van de classis Edam, 4.10.1618. 
194 Acta van de classis Edam, 29.2.1644. 
195 Acta van de classis Edam, 29.6.1622, 15.4.1624, 29.7.1624, 5.5.1625; acta van de 
Noord-Hollandse synode, 9.10.1618, 27.8.1619, 25.8.1620, 24.8.1621, 2.8.1622, 
8.8.1623. 
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was toegestaan om te ‘sweren bij mannen ende vrouwen waerheyt’.196 Opvallend genoeg 
werd dit dus niet vermeld in de classicale acta, hoewel de Edamse kerkenraad juist naar 
aanleiding van die inventarisatie met deze vaststelling kwam. Heeft men hierover niet in 
de classis gerapporteerd? Dat zou wel van een heel grote mate van acceptatie van deze 
praktijk getuigen. 
 Voorts werd in de classicale acta, naast de bespreking van de gravamina over 
doopsgezinden, nog enkele malen naar de synodale acta verwezen in verband met de 
doopsgezinden. Dit betreft vijf verwijzingen naar de werkzaamheden van Austro-
Sylvius, wiens traktaat met blijdschap werd begroet in 1637197 en enkele aanhalingen in 
verband met het weren van de heimelijke huwelijken, waarbij de predikanten van de 
drie steden de opdracht kregen hun magistraat hierover te vermanen.198 Vanuit Edam en 
Monnickendam werd dit direct gedaan, Purmerend moest driemaal vermaand worden 
voor men een geschikt moment vond om de lokale overheid hierover aan te spreken. 
Men liep in deze stad niet zo hard meer in de bestrijding van andere geloofsrichtingen. 
Dit gold voor de katholieken en dus blijkbaar ook voor de doopsgezinden. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat over de gehele periode verspreid berichten in de 
classicale acta voorkomen over lidmaten die overgaan tot het doperdom, aangevuld met 
klachten over mennisten, vooral in tijden van (dreigende) vacatures, bij ziekte van een 
predikant of bij problemen in eigen kring. Deze berichten komen in meerderheid uit 
plaatsen die ook al genoemd werden in verband met de aanwezigheid van katholieke 
kernen: de drie steden Edam, Monnickendam en Purmerend en de dorpen Zunderdorp, 
Ilpendam en de Beemster. Alleen vanuit Ransdorp en Oosthuizen kwamen geen 
meldingen over katholieken, terwijl de Purmer, Nieuwendam en Purmerland alleen in 
verband met papisten en niet met doopsgezinden, genoemd worden.  
Er zijn daarbij wel verschillen in de tijd aan te geven: in Edam en Monnickendam was 
al vanaf het eerste begin sprake van doopsgezinde activiteiten, terwijl de katholieken 
zich hier pas vanaf de jaren ’20 laten gelden. In Purmerend verschenen de mennisten na 
1610 incidenteel in de bronnen. De katholieken waren hier vanaf de jaren ’20 zo actief 
dat een lokaal tegenoffensief volgde. Zunderdorp en Ransdorp zullen al vanaf het 
vroegste begin hun doperse kernen hebben gehad, maar pas in 1627 werd vanuit 
Zunderdorp gewezen op de katholieke opmars ter plaatse.  
De opkomst van de andere stromingen deed zich dus niet overal gelijktijdig en in 
dezelfde mate voor. Daarbij valt op dat niet alleen in de steden maar in ieder geval ook 
in een aantal dorpen ruimte voor andersdenkenden was. De overige dorpen werden in 
dit verband niet genoemd in de acta. Dit zal in een aantal gevallen, vooral in Waterland 
samenhangen met hun geringe betrokkenheid bij de classis, maar dit gaat niet op voor 
dorpen als bijvoorbeeld Beets/ Oudendijk en Middelie/ Kwadijk. Hier lieten zich in de 

                                                 
196 Kerkenraadsnotulen Edam 25.5.1625. Deze kerkenraadsvergadering vond dus plaats 
na de laatste classisvergadering waarop het onderwerp eedzweren ter sprake kwam. 
Logischerwijze had verwacht mogen worden dat deze Edamse bevinding zou zijn 
gerapporteerd op de classisvergadering die 26.5.1625 gehouden werd, maar daarover 
vinden we dus niets terug in het verslag van die vergadering. Hoewel de classis in de 
daaraan voorafgaande vergadering van 5 mei juist had opgeroepen om alle misstanden 
te melden in de classis; acta van de classis Edam, 5.5.1625 en 26.5.1625. 
197 Acta van de classis Edam, 7.9.1626, 4.9.1634, 25.8.1636, 5.10.1637, 8.2.1638.  
198 Acta van de classis Edam, 13.10.1642, 22.6.1643, 29.4.1647 t/m 11.1.1647, 
18.10.1649, 19.9.1650.  
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jaren ’60 volwassenen dopen, maar vanuit deze dorpen werden nooit vragen aan de 
classis gesteld over de omgang met of over de aanwezigheid van doopsgezinden.  
Het zou kunnen zijn dat in deze dorpen de gereformeerde kerk, als publieke kerk ergens 
tussen 1572 en 1592 (het moment waarop de overgeleverde classicale acta starten) 
grotendeels is gaan samenvallen met de dorpsgemeenschap, zodat er geen behoefte 
meer was aan een afwijkend geluid.199 Voor in ieder geval Middelie lijkt het echter 
logischer, dat beide stromingen zich hier in deze jaren zo gescheiden van elkaar hebben 
ontwikkeld, dat er geen lidmaten meer waren die nu eens voor de ene, dan weer voor de 
overtuiging kozen. Dit zou het ontbreken van tuchtvragen kunnen verklaren.  
De kerkenraadsnotulen van Edam leren namelijk dat Middelie wel degelijk 
doopsgezinden telde. Lysbet Gerritsdr van Middelie wilde zich in 1611 bij de 
gereformeerde kerk in Edam voegen met haar attestatie. De kerkenraad was hierover 
echter verdeeld omdat men haar nog maar weinig ter kerke had gezien en ‘haer volck 
meest aen de menniste handt is’.200 Vier jaar later is in de Edamse vroedschapsnotulen 
eveneens sprake van ‘4 mennonieten van Middelie’.201 Vanuit Middelie zelf werden 
zulke geluiden nimmer in de classis gebracht, hoewel de predikanten van Middelie/ 
Kwadijk in deze jaren trouwe classisgangers waren. In ieder geval één van hen, Ds. 
Robertus Puppius hield zich wel degelijk bezig met de bestrijding van doopsgezinden. 
Van zijn hand verscheen het Bewijs van den kinderdoop.. tegen den mennisten, 
uitgegeven in 1614 te Amsterdam.202  
 
Uit de literatuur weten we dat er in 1651 van de hand van de doopsgezinde voorganger 
Jacob Hendricksz Po, van Middelie, het Middelie liedboek verscheen203 en dat dit dorp 
in 1672, maar liefst 45,5% doopsgezinden zou omvatten.Voor datzelfde jaar berekende 
Van der Woude veel geringere percentages doopsgezinden voor Kwadijk (4,4), 
Oosthuizen-Hobrede (3,2), Landsmeer (5,8), Ransdorp (5,6) en voor Purmerland 
(9,0).204 Voor de andere dorpen en voor de steden geeft hij geen informatie. Purmerland 

                                                 
199 Dit zou het geval geweest kunnen zijn in de dorpen van waaruit mij geen enkel 
bericht over hetzij katholieke, hetzij doopsgezinde activiteit bekend is. Dit zijn: Broek 
in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam, Etersheim/ Schardam, Warder, Marken, 
Schellingwoude, Buiksloot en Watergang, hoewel in deze plaats wel gedoopt is door 
Lenaert Bouwens in de jaren ’60 van de 16e eeuw. Dit laatste gold dus ook voor Beets/ 
Oudendijk. 
200 Kerkenraadsnotulen Edam, 15.6.1611. 
201 Vroedschapsnotulen Edam, 8.4.1614. Deze vier dienden een rekwest in bij de 
vroedschap. Niet duidelijk wordt uit de tekst waar dat verzoek over handelde. 
202 Al even aangehaald in paragraaf 6.3, in het gedeelte over de classis Edam en de 
Bestandstwisten en de inbreng van ds. R. Puppius in deze jaren. 
203 L.P. Grijp, ‘A different flavour in a psalm-minded setting’, p. 113.  
204 Van der Woude, Het Noorderkwartier, p. 131. De percentages doen overigens meer 
zekerheid over de omvang van de doopsgezinden vermoeden, dan op basis van de 
bronnen waar gemaakt kan worden, zoals Van der Woude zelf opmerkt (p. 168) en door 
Bergsma met instemming wordt aangehaald. Bergsma, Tussen Gideonsbende en 
publieke kerk, p. 100. Ook Zijlstra wijst er op dat het nauwelijks mogelijk is om 
aantallen lidmaten te vergelijken, omdat er maar heel weinig bekend is over de omvang 
van de doopsgezinde gemeenten in de 16e en de 17e eeuw. Voor het Noorderkwartier 
zijn hooguit enkele schattingen bekend, die erop wijzen dat rond 1650 ca. 10% van de 
bevolking hier doopsgezind zou zijn. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
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werd nu dus ook genoemd in verband met de aanwezigheid van doopsgezinden, net als 
Landsmeer. Vanuit deze laatste gemeente waren eind jaren ’40 van 16e eeuw al doperse 
geluiden gehoord.205 In 1606 richtten doopsgezinden uit Landsmeer zich tot het Hof van 
Holland met het verzoek verschoond te mogen zijn van het bekleden van 
overheidsfuncties.206 We mogen er dus vanuit gaan dat ook Landsmeer in de hier 
onderzochte periode een of misschien zelfs wel twee doopsgezinde gemeenten207 binnen 
haar grenzen had, hoewel de classicale acta daar niets over onthullen. Over Purmerland 
kan nog gemeld worden dat Pieter Jansz hier in 1624 tot vroedschapslid werd verkozen, 
maar tegen betaling van een flinke afkoopsom bestemd voor de lokale armen, van alle 
overheidsambten vrijgesteld werd.208 Ook in deze plaats waren dus al ruim voor 1672 
doopsgezinden te vinden. Ten slotte moet er ook een Waterlandse gemeente in 
Durgerdam geweest zijn, want vanuit deze gemeente was eveneens een afgevaardigde 
aanwezig op de vergadering die 41 Waterlandse gemeenten in 1647 te Amsterdam 
hielden.209 
 
Vanuit de classis hield men zich net als de synode meer met de katholieken dan met de 
doopsgezinden bezig en werden beide stromingen heel anders tegemoet getreden. Men 
was en bleef beducht voor de katholieke opmars, die zich zeker vanaf de jaren ’30 
steeds nadrukkelijk liet voelen. De doopsgezinde aanwezigheid daarentegen werd in 
feite al vanaf het begin van de 17e eeuw gedoogd. De kerkelijke organen concentreerden 
zich vooral op het benadrukkken van de inhoudelijke verschillen tussen beide 
protestantse stromingen ten overstaan van de eigen en de potentiële leden. De 
doopsgezinde richting gold dus wel als een concurrent, maar niet als een 
(staatsgevaarlijke) bedreiging. De kracht van die doopsgezinde concurrentie werd in 
praktijk al vroeg ondermijnd door de interne verdeeldheid, zoals de synode in 1580 
opmerkte. De doperse werfkracht werd verder beperkt, aldus Zijlstra, door de semi-
clandestiene status van de doopsgezinde richting, door de hoge eisen die aan de leden 
werden gesteld en door het gebrek aan een buitenlands netwerk. Het waren daardoor 
meer en meer de kinderen van de eigen leden die de doopsgezinde aanwas vormden.210 

                                                                                                                                               
gronden, pp. 430-434. De meeste informatie over de aanwezigheid van doopsgezinde 
gemeenten komt nog steeds uit de oudere studie van Blaupot ten Cate, zoals Bergsma 
noteert (p. 144). Het gaat te ver om hier op de discussies rond percentages in te gaan. 
Mij gaat het vooral om de aanwezigheid van doperse gemeenten en de vraag in hoeverre 
daarover wel of geen gegevens vanuit de classicale acta bekend zijn. En daarmee over 
de vraag in hoeverre de classis en de kerkenraden daarbinnen zich druk maakten over 
die doperse aanwezigheid in de eigen regio.  
205 Zie paragraaf 1.4. 
206 Archief Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, inv.nr. 419. 
207 Hofman, Doopsgezinden in Waterland, pp. 17-19. Rond 1647 waren er mogelijk twee 
verschillende vermaningen in Landsmeer. 
208 Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden, dl 1, p. 212. 
209 Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden, dl 1, p. 305, 332. In de jaren ’60 
van de 16 eeuw had Bouwens 11 volgelingen gedoopt in Durgerdam (zie paragraaf 1.5). 
In 1581 zou er in ieder geval een gemeente zijn geweest (p. 26-28). Een kleine eeuw 
later telde deze doopsgezinde gemeente 100 leden, aldus Blaupot ten Cate (p. 355), 
maar beschikte zij niet over een eigen leraar. Zie ook Hofman, Doopsgezinden in 
Waterland, p. 19. 
210 Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, pp. 432-434. Van Deursen noemt 
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Doopsgezinden in Edam, Monnickendam en Purmerend 
Kijken we tot besluit van dit gedeelte naar de praktische omgang met de doopsgezinden 
in de drie steden, zoals die te voorschijn komt uit de lokale kerkenraads- en 
vroedschapsnotulen in de hier onderzochte periode. In Monnickendam, de stad met de 
langste doopsgezinde traditie, maakt de vroedschap nauwelijks een woord vuil aan deze 
geloofsrichting. De eerste verwijzing naar de doopsgezinden dateert uit 1586, toen bij 
de verdeling van gelden voor de armen bepaald werd dat een kwart naar de ‘arme 
huijssittenen’ ging, een kwart naar de wezen, een kwart naar ‘der kerck ofte geuse 
armen’ en een kwart naar ‘de mennisten armen’.211 De tweede en laatste verwijzing 
dateert uit 1610, toen de ‘regenten vande menniste kerck binnen onser stede’ op hun 
verzoek vrijstelling van de verpondingen kregen ‘soo lange den dienst int selve huys 
gedaen sal werden’.212  
Ook van kerkelijke zijde werd de doopsgezinden hier geen strobreed in de weggelegd. 
Wel waakte men over de zuiverheid van de eigen gemeente. De uit Amsterdam 
afkomstige Anna, de vrouw van Mr. Claes, werd in 1600 niet tot het Avondmaal 
toegelaten, zolang zij haar man nog begeleidde naar de vermaningen van de 
doopsgezinden.Haar herhaald verzoek werd om die reden niet gehonoreerd. Bovendien 
werd zij vermaand in verband met bedelarij. Wilde zij als lidmaat in de gemeente 
worden opgenomen omdat ze meer steun van de gereformeerde diaconie dan van de 
doopsgezinde armenzorg verwachtte?213 Een zelfde motief kan, bijna een halve eeuw 
later ook een rol gespeeld hebben bij het berouw van de armlastige Reyer Artsz en zijn 
echtgenote over hun langdurige kerkgang bij de doopsgezinden.214Ook de andere 
verwijzingen naar doopsgezinden hangen op een enkele na samen met de tuchtoefening. 
Aan het eind van de jaren ’40 kwam het af en toe voor dat ‘luyden (..) welcke mennist 
gesint sijn’ hun kind toch in de gereformeerde kerk lieten dopen. Zij werden vermaand 
hun kind op te voeden in de gereformeerde leer. Zoals Marcker Griet, zelf mennist 
zijnde, die haar kind door een ander in de gereformeerde kerk ten doop had laten 
houden. Daarover aangesproken zijnde, verklaarde zij ‘dat se wel mocht lijden dat haer 
kint in onse religie wiert opgetrocken en gaf oock eenigermaten te verstaen dat se selfs 
niet vreemt en was van onse kercke’.215 De verschillen waren voor deze gelovigen dus 
niet onoverkomelijk, hoezeer de beide stromingen in de drie kwart eeuw daarvoor 
afgaand zich ook tegen elkaar hadden afgezet, juist om die verschillen duidelijk te 
maken. Dit gevecht op synodaal en classicaal niveau landde dus niet altijd in de harten 

                                                                                                                                               
deels dezelfde factoren om de beperkte aantrekkingskracht van de doopsgezinden te 
schetsen, maar voegt daar aan toe dat men er desondanks in is geslaagd om zich naar 
buiten toe “de reputatie te verschaffen van een genootschap waar broederlijke liefde en 
stipte wandel het levensklimaat bepaalden”. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 
151-152 en Van Deursen, Mensen van klein vermogen, pp. 338-340. Over die 
onderlinge saamhorigheid en doperse vroomheid, zie bijvoorbeeld ook: Van Deursen en 
Schutte, Geleefd geloven, pp. 36-38. 
211 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 7.4.1586. 
212 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 7.2.1610. 
213 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 17.12.1600, 27.10.1602. 
214 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 6.5.1646, 10.5.1646, 13.5.1646, 21.5.1646. Zij 
worden eenmaal aangeduid met de term ‘d’armeluyden’.  
215 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 10.2.1647, 17.2.1647, 24.2.1647. 
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van de gewone gelovigen. Neeltje Cornelisdr werd bijvoorbeeld herhaaldelijk uitgelegd 
dat ze, door voor de doopsgezinde vermaning te kiezen, van de rechte ‘leere der 
waerheyt ende der salicheyt, tot groote dwalinghen (..) vande ware kercke Christi tot 
een secte afwijckt, tot scade haerder ziele ende peryckel haerder salicheyt’. Het mocht 
niet baten, aangezien Neeltje liet weten dat de mensen met wie ze nu omging ‘veel beter 
schenen te wezen ende godtzaliger dan die inde kercke waren’. Alle vermaningen ten 
spijt koos zij uiteindelijk voor de wederdoop. 216 
Het voor de synode zo hete hangijzer van het huwen door mennonieten in hun eigen 
diensten, komt in de kerkenraadsacta van Monnickendam slechts eenmaal ter sprake. 
Pas in 1650 werd, naar lezing van de synodale acta, dit punt aan de orde gesteld met als 
wat zuinige reactie dat de broeders ‘daer niet teghen (hebben) dat de magistraet daer 
over begroet werde, ten eynde in desen verbeteringe geschiede’.217 De Edamse 
kerkenraad stelde dit onderwerp ook maar een keer aan de orde, zij het wel al in 1643.218 
Verdere actie werd ook daar niet ondernomen op dit punt en dit was tevens de laatste 
maal dat de mennonieten ter sprake kwamen in deze kerkenraad.  
 
Vanuit de Edamse vroedschapsnotulen wordt duidelijk dat de overheid hier ter plaatse 
geen bezwaren had tegen het huwen van doopsgezinden in eigen kring. In 1596 
verzochten Jan de Drijver en zijn dienstmaagd of  ze zouden mogen volstaan met het 
trouwen ‘voor haere [menno] gemeente sonder te trouwen voor den magistraet (..) 
omme henselfs in haere conscientie niet te beswaeren ende dat syl. van wegen de stede 
tegens den officier souden mogen werden ende blijven bevrijt’. Hen werd toegestaan dit 
verzoek voor te leggen aan de Staten van Holland.219 Bij de bespreking, in 1622 van de 
conceptordinantie over de huwelijkse zaken, van de Staten van Holland kwam het 
‘trouwen vande mennonistgesinden’ eveneens aan de orde. De Edammers raadden aan 
‘te horen ende te zien ende het beste ende vreedsaemste middel te helpen voorslaen’.220 
Rustige taal dus, ingegeven door het zoeken naar wegen om een in praktijk 
vermoedelijk al lang toegestane situatie te bestendigen. 
Via deze zelfde bron weten we dat Edam in 1651 twee doopsgezinde gemeenten telde 
en dat deze op gelijke wijze als de gereformeerde kerk werden benaderd door de 
overheid toen het ging om het houden van collectes in de diensten ten behoeve van de 
lokale, in financiële nood verkerende ‘armenkamer’.221 In de kerkenraadsvergaderingen 
kwamen de doopsgezinden vooral ter sprake als het ging om lidmaten die door hun 
gedrag de eigen kerk tegenover de mennisten te schande maakten222 of die zich meer 
aangetrokken voelden tot de menniste bijeenkomsten dan tot de eigen kerkdiensten.223 In 
een aantal gevallen was deze overgang ingegeven door de tucht waarmee men in eigen 

                                                 
216 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 15.11.1615, 6.11.1616, 5.2.1617; ook 
aangehaald door Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 152. 
217 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 26.6.1650. 
218 Kerkenraadsnotulen Edam, 4.10.1643. 
219 Vroedschapsnotulen Edam, 1.2.1596. 
220 Vroedschapsnotulen Edam, 22.11.1622. 
221 Vroedschapsnotulen Edam, 10.1.1651. Het zou gaan om een gemeente van 
Waterlanders en één van de Oude Friezen. Zie ook: Hofman, Het kerkje op de 
kaasmarkt, pp. 16-21. 
222 Kerkenraadsnotulen Edam, 8.3.1598, 30.12.1601. 
223 Kerkenraadsnotulen Edam, 22.1.1606, 17.11.1613, 29.1.1614, 20.3.1616, 
11.11.1627, 5.9.1634. Deze kwesties zijn op één na, niet aan de classis voorgelegd. 
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kring werd geconfronteerd.224 Dit is opvallend, omdat juist de doopsgezinden bekend 
stonden om hun strikte tuchtoefening, zodat daar geen lichter regime te verwachten viel. 
Anderzijds zijn er ook enkele doopsgezinden of kinderen van doopsgezinde ouders die 
juist naar de gereformeerde kerk willen overkomen.225 De laatste melding van een 
overlopend lidmaat dateert uit 1634.  
 
Hoe ging men in Purmerend om met de doopsgezinden? Aangehaald is al dat de 
kastelein in 1623, tot verontwaardiging van de vroedschap, minder op had met 
doopsgezinden dan met katholieken en dat vanuit Purmerend enkele tuchtgevallen rond 
mennisten aan de classis werden voorgelegd in 1613, 1618 en in 1639. In de 
kerkenraadsacta, overgeleverd voor de jaren 1610-1640, komen we pas in 1619 een 
eerste verwijzing naar de mennisten tegen. Cornelis Jansz Groodt liet, in het verlengde 
van een ander geschil, weten dat hij uit een preek van ds. Carolus Petri had begrepen dat 
deze de doopsgezinden en katholieken ‘niet en hielt voor broeders in Christo’. Petri 
ontkende dit geleerd te hebben, waarop Groodt opvallend genoeg, gerustgesteld was.226  
De overige tuchtgevallen betreffen drie lidmaten die zich een doopsgezinde echtgenoot 
of echtgenote kozen en een echtpaar dat zich bij de mennisten liet vinden. In dit laatste 
geval koos de kerkenraad ervoor niet de hele tuchtprocedure af te wikkelen: de vrouw 
vertrok met attestatie naar Edam, de man werd uiteindelijk met rust gelaten, ‘om de 
kleynheydt syns verstandts’ hoewel hij steeds verder afdwaalde naar de 
doopsgezinden.227 
Lysbeth Jansdr en Tobijtjen Carelsdr werden in respectievelijk 1625 in 1640228 met 
succes vermaand hun man niet te volgen naar de doopsgezinde vermaning, maar bij 
Pietergen Jansdr lukte dit niet, hoeveel moeite men ook deed om haar voor het 
gereformeerde geloof te behouden. De kerkenraad was zelfs bereid om op verzoek van 
Pietergen en haar man een dispuut te organiseren met de doopsgezinde leraren, voor wie 
men daartoe een brief van vrijgeleide verzocht en verkreeg van de burgemeesters ter 
plaatse. Na veel heen en weer gepraat bleek het Pietergen alleen te gaan om de 
interpretatie van de kinderdoop en achtte ze het niet wenselijk dat ‘haerent halven 
sulcken moeijelijcken dispuyt soude aengericht werden’. Was zij bovendien ‘van 
sommighe int begin niet wat te herdelijck bejegent’ dan had het allemaal zo’n vaart niet 
hoeven lopen. Zo liet zij de kerkenraad weten. De kerkenraad van zijn kant besloot 
daarop om haar met alle ‘minnelijckheyt’ te bejegenen, in de hoop haar alsnog voor het 
gereformeerde geloof te kunnen behouden. Het mocht toch niet baten, zodat Pietergen 
in 1640, ondanks 42 vermaningen in zes jaar tijd, toch voor de mennisten koos en 
daarmee de excommunicatie over zich afriep.229 De kerkenraad besteedde dus ruim tijd 
en energie aan deze dwalende zuster van de gemeente.  

                                                 
224 Kerkenraadsnotulen Edam, 27.4.1630, 28.4.1630. 
225 Kerkenraadsnotulen Edam, 27.11.1596, 15.1611, 14.11.1621. 
226 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 26.12.1618, 12.2.1619. 
227 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 26.1.1633 tot en met 29.11.1637. 
228 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 25.5.1625, 19.2.1640, 1.3.1640. 
229 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 17.4.1634 tot en met 1.3.1640. De kwestie van het 
dispuut speelde in 1636: 19.3.1636, 1.6.1636, 15.6.1636, 24.6.1636. Dit tuchtgeval 
werd in 1639 aan de classis voorgelegd. Het besluit tot excommunicatie werd aan de 
kerkenraad over gelaten en is daarom niet meegerekend bij de genoemde 
excommunicaties op advies van de classis. 
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Buiten deze tuchtgevallen om, kwamen de doopsgezinden alleen naar aanleiding van 
gravamina ter sprake in de kerkenraad. In 1626 sprak men zich uit tegen het ten doop 
presenteren, door lidmaten, van kinderen van wederdopers en in 1640 beaamde men dat 
het trouwen van mennisten in eigen kring tegen gegaan diende te worden.230 En daar 
bleef het bij voor wat de doopsgezinden betrof. 
 
 
 

7.4. Remonstranten en lutheranen 
 
Binnen de classis Edam is alleen ds. Petrus Aemilius afgezet in verband met zijn 
leerstellige opvattingen. Daarna werden de rijen in 1608 weer gesloten en stelden alle 
broeders zich eendrachtig op achter catechismus en Nederlandse geloofsbelijdenis. Zelfs 
de Bestandstwisten zorgden niet meer voor interne verdeeldheid. Zoals beschreven 
paragraaf 6.3 koos men onder leiding van ds. Samuel Bartholdi steeds de kant van de 
contraremonstranten en werd consequent vastgehouden aan de calvinistische 
kerkpolitiek. 
In de jaren na de Bestandstwisten kwam de omgang met de remonstranten op classicaal 
niveau vooral aan de orde bij de bespreking van de gravamina. De classis stelde zich 
daarbij ferm op in haar pleidooien voor heldere regels voor de wederopname van 
berouwvolle ex-remonstranten en voor de bestrijding van het groeiende aantal 
aanhangers van de ‘Arminiaensche secte’.231 Vanaf 1633 werd de aandacht op synodaal 
niveau meer en meer verlegd van de bestrijding van de remonstrantse conventikelen, 
naar de schriftelijke weerlegging van de remonstrantse opvattingen232, om zo de 
onderlinge verschillen te benadrukken. Het bestaan van aparte remonstrantse gemeenten 
werd in praktijk vanaf de jaren ’30 geaccepteerd, omdat van overheidswege geen steun 
werd gekregen bij de bestrijding ervan, zo valt uit de synodale acta op te maken.233  

                                                 
230 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 26.7.1626, 12.8.1640. 
231 Eerste meldingen van arminiaanse conventikelen te vinden in de acta van de Noord-
Hollandse synode van 4.8.1626. Het vernieuwen van de plakkaten (zoals gemeld in de 
vergadering van 11.8.1627), door de Staten van Holland, leidde er niet toe dat het aantal 
bijeenkomsten afnam, integendeel, als we op het groeiende aantal klachten mogen 
afgaan. Acta 5.10.1630, art. 41 (remonstranten komen in Holland nu ook bijeen in 
plaatsen waar zij voordien geen aanhang hadden); acta 19.8.1631, art. 22 ( bij Staten 
van Holland en Staten-Generaal pleiten voor het weren van de remonstrantse factie) etc.  
232 De eerste aanzetten daartoe werden overigens al vanaf 1624 gegeven. Acta van de 
Noord-Hollandse synode, 6.8.1624 (weerlegging bepleit van de in druk verschenen 
remonstrantse confessie). 
233 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.8.1633 (art. 21), 14.8.1634 (art. 18: 
bestrijding naar de classes terugverwezen in de hoop dat via het aanspreken van de 
lokale overheden nog iets gedaan kan worden tegen het hand over hand toenemen van 
de ‘stoutigheden’), 14.8.1635 (art. 19: de classes weten geen beter middel ter 
bestrijding, dan het al 1626 gehouden pleidooi voor waarschuwingen vanaf de 
preekstoel en het geven van het goede voorbeeld. Zie noot 77 van hoofdstuk 6). Over de 
positie van de Arminianen en hun politieke medestanders binnen Holland en de Staten 
van Holland, zie: Israel, De Republiek, dl 1, pp. 533-580. Het feit dat Frederik Hendrik 
vanuit politiek-militaire overwegingen, volgens deze analyse, in 1633 brak met de 
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Na 1640 werden geen gravamina meer aan dit onderwerp gewijd234 en in het verlengde 
daarvan verdween het thema ook uit de classicale acta. Op classisniveau was men dus 
eensgezind contraremonstrants, maar dit wil niet zeggen dat ook op gemeenteniveau 
iedereen die zelfde opvattingen huldigde. Juist in het Monnickendam van Bartholdi, 
maar ook in Edam en Purmerend waren gelovigen te vinden die de remonstranstisme 
een warm hart toe droegen.  
 
Het lutheranisme kreeg vanaf de jaren ’30 van de 17e eeuw, als vierde geloofsrichting 
ook enige voet aan de grond binnen deze drie steden.235 De meeste lutheranen in de 
Republiek waren van Duitse of Scandinavische afkomst. Vanwege oorlogsdreiging of 
armoede verlieten zij hun woonplaats, om als immigrant hun geluk te beproeven in de 
Republiek. Hun komst versterkte de positie van het lutheranisme en het aantal 
gemeenten nam hierdoor geleidelijk toe. Zo ontstond er in 1623 een lutherse gemeente 
in Enkhuizen en in 1628 in Hoorn.236 Ook in Purmerend en Monnickendam arriveerden 
in deze periode lutherse immigranten, maar zij waren nog niet in staat om al een eigen 
gemeente op te richten, net zo min als dat de tientallen lutheranen lukte die rond 1630 in 
Edam waren beland. Hoe werden zij tegemoet getreden door de kerkelijke en politieke 
overheden? Wisten ook zij uiteindelijk een eigen gemeente op te richten?  
In deze paragraaf zal beschreven worden in hoeverre deze beide protestantse stromingen 
in de drie werden bestreden of gedoogd. 
 
 
Remonstrantse woelingen in Monnickendam 
In Monnickendam werd in 1618 door ‘syne Excellentie’ de wet verzet, waardoor de 
remonstrantsgezinde leden van de vroedschap hun ambt verloren.237 Hoeveel politieke 

                                                                                                                                               
“politieke arminianen” en partij koos voor de contra-remonstrantse facties, veranderde 
in praktijk niets aan de toegenomen publieke ruimte die de arminianen inmiddels 
hadden verworven in tal van steden. 
234 De Noord-Hollandse synode besteedde in 1639 en 1640 veel energie aan het weren 
van een Arminiaans Seminarium, dat in Amsterdam geopend werd door Simon 
Episcopius. Acta van de Noord-Hollandse synode, 1.8.1639, art. 19 en 21.8.1640, art.11 
en 41. Het Seminarium kwam er toch, tot verdriet van de synode die er nog de nodige 
artikelen aan wijdde. Acta 13.8.1641, art. 8, 12.8.1642, art. 8, 2.8.1643, art. 13, 
16.8.1644, art. 15, 8.8.1645, art. 10, 7.8.1646, art. 12. 
235 In de acta van de Noord-Hollandse synode en van de classis Edam komen de 
lutheranen nauwelijks ter sprake. In 1619 vroeg de classis Amsterdam hoe men zou 
handelen met lidmaten die tot het lutheranisme overgingen en in 1637 stelde de classis 
Enkhuizen dezelfde vraag. Beide werden naar de nationale synode verwezen. Acta van 
de Noord-Hollandse synode, 27.8.1619, 20.8.1637. In de classis kwamen de lutheranen 
verder alleen ter sprake in verband met vragen vanuit Purmerend, zie hierna. 
236 Voor een overzicht van de geschiedenis van het lutheranisme in de Nederlanden, zie 
bijvoorbeeld: Visser, De Lutheranen in Nederland, pp. 39-76. In Enkhuizen en Hoorn 
waren het vooral Duitse, Deense en Noorse ossenkooplieden die een gemeente stichtten. 
In Edam, Purmerend en Monnickendam ging het om Duitsers. (p. 52). Zie ook: Estié, 
Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam, pp. 7-51. 
237 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 21.7.1619, blijkens de klachten van Lysbet 
Claes, wier man werd afgezet. Een en ander is ook kort beschreven door Van Deursen, 
Bavianen en Slijkgeuzen, p. 92. Helaas is dit gedeelte door hem slechts summier 
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leiders dit lot deelden is helaas vanuit de bronnen niet na te gaan. In het oud-archief 
Monnickendam vinden we wel de vroedschapsnotulen voor de jaren 1573-1596, de 
kladresoluties voor de jaren 1609-1616 en de vroedschapresoluties voor de jaren vanaf 
1623.238 De gegevens van die in Monnickendam ongetwijfeld spannende jaren 1616-
1623 ontbreken echter en het lijkt niet te ver gezocht dat dit met die spanningen samen 
hangt. 
Uit de acta van de Monnickendamse kerkenraad weten we dat zich hier een duidelijke 
remonstrantse stroming aftekende, tot augustus 1619 bediend door een eigen 
voorganger239, die zich na de beëindiging van de Bestandstwisten, meer en meer 
afzonderde van de rest van de kerkelijke gemeente. Het ging hierbij in ieder geval om 
vier vrouwelijke lidmaten die alle vermaningen ten spijt, door hun echtgenoten waren 
bekeerd of gedwongen tot de remonstrantse geloofsopvattingen. Zij bleven bij hun 
‘affkeericheijt van de waere leere ende gemeente (..) geen ander reedenen geevende dan 
dat wij eerst ons weederom souden versoenen ende inroepen diegeene die uijtgebannen 
waren’. Zij volgden dus, al dan niet vrijwillig, hun afgezette echtgenoten op het 
remonstrantse pad.240 Deze echtgenoten waren zelf geen lidmaat of lidmaat geweest en 
zijn dus ook niet in de kerkelijke notulen terug te vinden: zij vielen niet onder de 
kerkelijke tucht. Uit analyse van de tuchtoefening blijkt verder dat tussen 1619 en 1634 
ieder jaar wel één of enkele lidmaten de overstap maakten naar de remonstranten. In het 
totaal zo’n 17 personen, meest vrouwen. 
 

                                                                                                                                               
voorzien van bronverwijzingen. In de besprekingen in de Monnickendamse vroedschap 
van de kerkelijke twisten legde men in de jaren 1611-1616 de nadruk op het streven 
naar eenheid en vrede in de kerkelijke gelederen, waarbij men een duidelijke rol 
weggelegd zag voor de Staten van Holland. Vroedschapsnotulen Monnickendam, 
28.2.1611, 30.10.1611, 19.2.1612, 2.10.1613, 12.1.1614, 30.12.1615, 15.3.1616, 
10.4.1616 en 28.68.1616. De Edamse vroedschap koos duidelijk voor de lijn die de 
calvinisten voorstonden: via een nationale synode de problemen oplossen en niet via 
overheidsingrijpen. En zeker niet door voorschriften van overheidswege uit te vaardigen 
over de wijze waarop predikanten behoorden te preken, zoals de Staten van Holland in 
1617 voorstelden. Vroedschapsnotulen Edam, 2.3.1613, 8.12.1613, 28.2.1616, 9.4.1616, 
5.4.1617, 30.8.1617, 26.10.1617, 4.11.1617, 4.12.1617. De eveneens 
contraremonstrantgezinde vroedschap van Purmerend maakte niet al te veel woorden 
vuil aan de kerkelijke geschillen, maar noteerde in 1616 wel dat er door de 
Statenvergadering niets aan de leer veranderd mocht worden. Men hoorde vast te 
houden aan de ‘oude ende eerste ware religie in dese landen geleert’ en dat de 
beslechting van het geschil zaak van een nationale synode was en niet van de overheid. 
Vroedschapsnotulen Purmerend 12.4.1616, 14.7.1617, 6.9.1617. Zie ook Van Deursen, 
Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 243, 264. 
238 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 1: Vroedschapsnotulen 1573-1596; inv. nr. 21: 
kladresoluties Vroedschap, 1609-1616; inv. nr. 2: resolutieboek der stede Moncikendam 
1623-1630; inv. nr. 3: idem 1630-1634; inv. nr. 4: idem 1635-1642; inv. nr. 5: idem 
1643-1650. 
239 Rogge, Tideman, De Remonstrantsche broederschap, p. 417: de remonstrant 
Johannes Nederlagius zou Edam, Monnickendam en Weesp bediend hebben tot zijn 
afzetting in augustus 1619. Ook vermeld in Van Lieburg, Repertorium, dl 1. 
240 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 10.8.1620, 20.8.1620, 30.5.1621, 22.8.1621, 
22.5.1622, 25.12.1622. 
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Dat de kerkenraad zich zeer wel bewust was van deze spanningen binnen de eigen 
gemeente en van het feit dat deze mede voortvloeiden uit de strikt contraremonstrantse 
opvattingen van ds. Samuel Bartholdi, blijkt in de jaren ‘20 bij de zoektocht naar een 
tweede predikant. Bartholdi was ontstemd over de geringe inspraak die hem gegund 
werd bij de keuze van de mogelijke kandidaten. Het ging immers om zijn aanstaande 
collega. Hierop werd hem gevraagd naar wie zijn voorkeur uit ging. Naast twee andere, 
door de kerkenraad al afgewezen kandidaten, stelde Bartholdi voor Cornelius, de zoon 
van zijn echtgenote eens te gaan horen: ‘hij wiste dat het een welgeleert jongman was, 
die wel gestudeert hadde ende suijver inde leere was etc'. De reactie kwam direct: 
‘Cornelius en dient ons hier niet’. Niet omdat men iets op de jongeman in kwestie aan te 
merken had, maar ‘om u eere wille Broeder, want ick wilt wel rontuijt seggen, so 
Cornelius hier beroepen worde, so sult ghij hier niet veel vruchten meer doen’.  
Geen Bartholdi-adept dus voor Monnickendam als het aan de broeders lag. Wilde men 
zo voorkomen dat de remonstranten ter plaatse verder in de kaart gespeeld werden? 
Nader overleg tussen de kerkenraad en de teleurgestelde Bartholdi leverde een 
eensgezinde voorkeur voor ds. Martinus Bruno van Middelie/ Kwadijk op. Een bekende 
uit de classis, zo voerde Barthodi als hoofdargument aan.241 We weten inmiddels dat dit 
beroep niet het door Monnickendam gewenste resultaat opleverde.242 
In de Monnickendamse vroedschapsnotulen van 1630 lezen we hoe ‘hier te stede 
seecker arminiaensche predicant gecomen is, die hem soude vervorderen de ghemeente 
oproerich te maecken’. Hij werd ontboden bij de burgemeesters en hem werd 
opgedragen zich stil te houden en niet te prediken. Blijkbaar was dit aan dovemansoren 
gericht, want deze Johannes Malinius werd kort daarna aangezegd binnen twee maal 24 
uur de stad te verlaten. Desondanks preekte hij nauwelijks een maand later weer in 
Monnickendam, ten huize van Geert Thijmesdr. Beiden werden gearresteerd en de 
vroedschap benadrukte dat men alles in het werk zou stellen om verdere remonstrantse 
bijeenkomsten te weren, als zijnde strijdig met de landelijke plakkaten.243 

                                                 
241 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 16.3.1620. Over deze hele kwestie, zie ook: 
Appel, ‘De Zarken in Monnickendam’, pp. 49-55. 
242 Zie paragraaf 5.3. 
243 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 13.2.1630, 19.2.1630, 18.3.1630. Rogge en 
Tideman noemen Daniël Johannesz Snecanus als predikant die Monnickendam vanaf 
1630 bediende. De Remonstrantsche broederschap, p. 419. Deze naam is ook te vinden 
bij Van Lieburg, Repertorium, dl 1: geboren in Ridderkerk, ca. 1580, afgezet als 
remonstrant in 1618, reizend remonstrant predikant te Monnickendam, 1630-1632 
(daarna te Hoorn en elders). Dit is dus een ander dan Johannes Malinius, geboren te 
Borculo, waar de vroedschapsnotulen over spreken. In januari 1630 bereikten in 
Amsterdam de spanningen tussen de kerkenraad en de magistraat hun climax in de 
verbanning van ds. Smoutius. Deze kerkenraad onder zijn leiding had in de jaren 
daarvoor fel gestreden tegen de toenemende vrijheden voor de remonstranten en de 
groeiende inmenging van de lokale overheid in kerkelijke zaken. Over dit geschil en de 
politieke implicaties, zie: Israel, De Republiek, 1477-1806, dl 1, pp. 564-570. De classis 
Edam stelde zich vierkant op achter Smoutius en de zijnen (Zie paragraaf 6.3). Ook de 
Monnickendamse vroedschap boog zich herhaaldelijk over deze kwestie en koos voor 
eenzelfde opstelling: de kerkorde zoals te Dordrecht bevestigd, diende onverkort 
gehandhaafd te worden. De plakkaten tegen de remonstranten behoorden vernieuwd te 
worden en er moest een provinciale synode bijeengeroepen worden om over de 
kerkelijke problemen te oordelen. Vroedschapsnotulen, 17.3.1630, 20.4.1630, 7.5.1630, 
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Drie jaar later werd tijdens de paasdagen ten huize van Jan Dircx Baenman opnieuw 
‘onwettich bij de Remonstranten (..) gepreeckt’.244 Ook nu werd dit door de vroedschap 
verboden, maar bij deze vermaning aan het adres van de remonstranten bleef het verder. 
Hun aanwezigheid binnen Monnickendam was, mogelijk onder invloed van de 
veranderde politieke omstandigheden in Holland in datzelfde jaar245, voor de vroedschap 
geen al te heet hangijzer meer.  
 
 
Bescheiden lutherse opmars in Monnickendam 
Dit lag iets anders bij de publieke bijeenkomsten van lutheranen, die in 1634, dus 
ongeveer gelijktijdig opkwamen in Monnickendam. Zo volgden er vanuit de vroedschap 
vele, vergeefse vermaningen aan het adres van Coert Jansz Backer en Jasper Smit om de 
lutherse bijeenkomsten in hun huizen te beëindigen, nadat in 1634 was geconstateerd 
dat de ’luthersche leere hier begint bij vergaderinge gepredickt te worden’.246 
In een helaas niet geannoteerd artikel over de lutheranen te Monnickendam, lezen we 
dat hier in 1636 een lutherse gemeente zou zijn gesticht, waar lekeprediker Pieter van 
Engelen in datzelfde jaar voor het eerst preekte. In 1641 werd Hermannus Jung of 
Jungius in Monnickendam bevestigd als eerste predikant van de lutherse gemeente.247 
Het archief van deze gemeente bevindt zich tegenwoordig in het Waterlandsarchief te 
Purmerend. De oudste overgeleverde stukken dateren uit 1642. Vanuit de gereformeerde 
kerkenraad werd nauwelijks geageerd tegen deze lutherse bijeenkomsten. Men 
concentreerde zich vooral op de twee lidmaten die af dreigden te dwalen naar de 
‘luijtersche vergaderinge’248, dan op het bij de overheden aandringen op een verbod van 
dergelijke bijeenkomsten.  

                                                                                                                                               
24.5.1630. 
244 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 29.3.1633. 
245 In de loop van 1630 nam de spanning tussen de twee theologisch-politieke kampen af 
en verloor de strijd aan intensiteit. Het remonstrantisme zorgde nog wel voor 
verdeeldheid onder de Hollandse regenten, maar minder heftig dan tevoren. 
Remonstrantse bijeenkomsten vonden ongehinderd plaats in Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag, maar kleinere steden hielden vast aan het verbond op remonstrantse 
conventikelen. In 1632 liep de spanning weer op als gevolg van de pogingen van Hugo 
de Groot om terug te keren in de Republiek en als gevolg van de politieke verdeeldheid 
over vredesbesprekingen met de inmiddels moegestreden Spanjaarden. Uiteindelijk brak 
Frederik Hendrik in 1633 met de vredesgezinde Hollandse steden en steunde de 
‘oorlogspartij’ en de contraremonstranten. Aldus de analyse van Israel, De Republiek, 
1477-1806, dl 1, pp. 566-579. Deze verschuivingen in het politieke spectrum kunnen 
verklaren waarom de Monnickendamse vroedschap na 1633 zoveel minder beducht was 
voor de remonstrantse aanwezigheid ter plaatse dan in 1630.  
246 Vroedschapsnotulen Monnickendam 1.6.1634.Voor verdere vermaningen, zie 
bijvoorbeeld: 3.8.1634, 9.8.1634, 20.3.1638 (lutherse schoolmeester), 3.4.1639, 
30.4.1639, 10.4.1640, 17.9.1641 (hebben zelfs enige van ‘onse kercken’ aan zich 
getrokken om daar hun diensten te houden), 15.12.1648 (sprake van een lutherse 
predikant die ook schoolkinderen in de kost houdt.) 
247 Soeting, ‘Monnickendam’, pp. 184-185. Met een aanvulling daarop van  Appel, ‘Hoe 
’t Lutherde in Monnickendam’, pp. 77-83. 
248 Te weten Geertje Garbrantsdr in 1648, na een geschil met de kerkenraad. Deze zaak 
werd gesust. (kerkenraadsnotulen Monnickendam, 15.11.1648, 22.11.1648, 29.11.1648, 
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Slechts enkele remonstranten te vinden in Edam 
In Edam had men vanaf 1616 te maken met enkele lidmaten die de zijde van de 
remonstranten kozen. Zij bleven niet alleen weg uit de kerkdiensten, maar verontrustten 
ook anderen. Deze mannen werden menigmaal aangesproken en vermaand, echter 
‘sonder eenige frucht jae tot meerder verbitteringe’. Uiteindelijk worden vier lidmaten 
met name genoemd in de kerkenraadsnotulen als zijnde afgeweken van de kerk door 
‘d`arminiaensche nieuwigheden’. Zij werden met enige regelmaat aangesproken en het 
lijkt er op dat ze onderlinge bijeenkomsten hielden en zich uiteindelijk zelf van de kerk 
afscheidden, hoewel de notulen hier summier over zijn.  
Een van hen, Jan Willemsz Pancras, had al in 1600 verklaard dat de opvattingen van 
Cornelis Wiggertz hem meer aanspraken dan die van zijn eigen, rechtzinniger 
predikanten.249 Zijn medestander Simon Thijsz Snijder had ook al vaker met de 
kerkenraad in de clinch gelegen, bijvoorbeeld over zijn eigen zondagsarbeid, voordat hij 
vanaf 1616 aangaf iets ‘tegen de gemene leere’ te hebben en hij in 1619 betiteld werd 
als remonstrant.250 De derde genoemde, Laurens Plecker Pellewever was zelfs vele 
malen met de kerkelijke tucht in aanraking gekomen, in verband met een langdurig 
conflict rond een erfenis, enkele andere conflicten en een handgemeen, alvorens hij in 
1619 als remonstrant genoemd werd 251 De laatste in de rij is Barent Bont en ook van 
hem kan een soortgelijk verhaal verteld worden: schulden, dronkenschappen, 
hardhandige geschillen, onder andere met Simon Snijder, regelmatig niet ter kerke en 
zichzelf afhoudend van het Avondmaal, uitmondend in het lasteren van de rechte leer en 
het kiezen voor de remonstranten.252 

                                                                                                                                               
27.5.1649, 15.8.1649). Aeltjen Jansdr uit het Oude Mannenhuis bezocht in 1650 
omwille van haar man de lutherse diensten, maar zou zelf liever bij de gereformeerde 
kerk blijven. De kerkenraad droeg beide predikanten op haar bij toerbeurt iedere twee à 
drie weken te bezoeken, om haar zo voor de gemeente te behouden. Aeltjen stierf nog 
datzelfde jaar, waarmee het opzicht ten einde was (notulen 20.1.1650, 24.2.1650, 
8.5.1650, 15.5.1650, 26.5.1650). 
249 Kerkenraadsnotulen Edam, 18.6.1600, 4.6.1601, 20.3.1616, 5.5.1619, 15.9.1619, 
9.5.1627. Over Wiggertsz zie paragraaf 4.5. 
250 Kerkenraadsnotulen Edam, 18.7.1604 (geschil met ander gemeentelid); 27.11.1605 
(ergert zich aan het luiden over de doden en wordt zelf vermaand over zijn 
zondagsarbeid); 21.10.1612 (vermaand over zijn kwalijk spreken van de magistraat; is 
inmiddels zelf diaken geweest); 1.5.1613 (klaagt over de koeien voor zijn deur en over 
het feit dat de overheid daar niets aan doet en houdt zich daarom van het Avondmaal); 
15.3.1615 (blijft weg van het Avondmaal); 14.6.1615 (idem); 13.9.1615 (idem); 
3.1.1616 (idem); 18.9.1616 (idem); 1.10.1616 (bezwaren tegen de leer). Ook daarna 
blijft hij zichzelf van het Avondmaal houden, tot en met de laatste vermelding op 
15.9.1619. 
251 Kerkenraadsnotulen Edam, 10.4.1596, 12.9.1596, 4.1.1598, 12.8.1601, 9.2.1603, 
23.4.1603, 20.7.1603, 5.12.1607, 4.11.1612, 8.6.1615. Pellewever houdt zich vanaf 
3.1.616 van het Avondmaal af, om tenslotte op 15.9.1619 remonstrant genoemd te 
worden. 
252 Kerkenraadsnotulen Edam, 26.11.1597 (financiele problemen, poging tot 
echtscheiding; handgemeen, vloeken; geschillen); 17.7.1602 (dronkenschap, vloeken, 
lichtvaardigheden); 20.10.1602 (geschil met Simon Snijder); 19.1.1603 (idem); 
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Het waren kortom de besten niet die kozen voor de remonstranten en het lijkt er op dat 
hun keuze vooral was ingegeven was door het verlangen onder het kerkelijke toezicht 
uit te komen. Een heel concrete interpretatie dus van de remonstrantse uitleg van de 
vrije wil. De kerkenraad bleef de mannen vermanen, maar erg hard liep men daarbij 
niet. Was men ze liever kwijt dan rijk? In ieder geval lezen we in de kerkenraadsnotulen 
na 1621 jarenlang niets meer over lidmaten die voor het remonstrantisme kozen.  
Pas in 1633 komen we weer een verwijzing tegen, als de kerkenraad besluit ‘in stilheijt’ 
te vernemen of van remonstrantse zijde bijeenkomsten werden gehouden in Edam.253 
Daarna verdween het onderwerp weer uit de boeken om er in 1639 nog eenmaal in terug 
te keren, nu in verband met de zorg om een mogelijk verbond tussen socinianen en 
remonstranten. Deze zorg werd door de kerkenraad verwoord in een gravamen in te 
dienen op de classis.254 Noch in de acta van de Edamse kerkenraad noch in die van de 
classis komt het socinianisme verder ter sprake, zodat het met die dreigende komst van 
de socinianen naar Holland waarschijnlijk wel meegevallen zal zijn. Bovendien werden 
er verder geen woorden meer vuil gemaakt aan de remonstranten, zodat het er op lijkt 
dat hun aanwezigheid ook in Edam gewoon gedoogd werd, mits zij zich niet met het 
socinianisme inlieten.255 
 
 
Edamse zorgen om de ‘Incruypende vergaderinge der lutheranen’ 
Net als in Monnickendam dateren ook voor Edam de eerste berichten over lutherse 
bijeenkomsten uit 1634.256 Was het in Monnickendam vooral de vroedschap die zich 
druk maakte over de lutherse opmars en lezen we hier niets over in de acta van de 
kerkenraad, in Edam was de situatie omgekeerd. De Edamse kerkenraad maakte zich, 
vooral tot 1640 wel druk over de opkomst van de lutheranen en is in de 
vroedschapresoluties nauwelijks iets te vinden over de bestrijding ervan.257 Dit is 

                                                                                                                                               
22.1.1606, 6.8.1606, 18.2.1607, 22.4.1607, 6.5.1607, 27.1.1608, 4.5.1608 (niet ter 
kerke, niet ter Avondmaal); 6.3.1611 tot en met 3.11.1613 9 (geschil); 18.7.1617, 
5.8.1617, 22.11.1618 (niet ter kerke, niet ter Avondmaal); 14.2.1619 (lastert gezonde 
leer, kwalijk leven); 20.10.1619 (genoemd als remonstrant). 
253 Kerkenraadsnotulen Edam, 6.2.1633. 
254 Kerkenraadsnotulen Edam, 19.6.1639, 26.6.1639; cl. Acta 27.6.1639, 25.7.1639; de 
eerste waarschuwing tegen de mogelijke komst van socinianen, verbannen vanuit Polen, 
werd kort daarvoor door Samuel Bartholdi in de classis ingebracht. Hij sloot daarmee 
aan bij een soortgelijke waarschuwing die door de Zuid-Hollandse synode aan de Staten 
van Holland was overgebracht. Een ieder werd opgeroepen waakzaam te zijn en 
bevestigingen van dit gerucht onmiddellijk te melden. Acta van de classis Edam, 
6.6.1639. Voor een korte schets van het socinianisme en de pertinente afwijzing van de 
Drieënigheid door deze stroming, zie: Selderhuis, Handboek Nederlandse 
Kerkgeschiedenis, pp. 484-486.  
255 Zie daarover ook: Frijhoff, ‘Religious toleration’, pp. 35-37. 
256 Kerkenraadsnotulen Edam over het weren van de lutheranen: 10.8.1634, 13.8.1634, 
3.9.1634, 8.8.1638, 3.9.1638, 6.5.1640, 3.6.1646. Vanaf 1640 liep de kerkenraad niet 
meer zo hard in het bij de overheid aanhangig maken van de lutherse bijeenkomsten en 
het pleiten voor de verhindering daarvan. 
257 Enige verwijzing: vroedschapsnotulen Edam 5.6.1646: op verzoek van de kerkenraad 
wordt bij meerderheid van stemmen besloten om te zoeken naar de beste manier om te 
komen tot ‘stuytinge vande stoutheyt ende genoechsaem publycke bijeencomsten vande 
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opvallend omdat kerkenraad en overheid in deze stad nauwer gelieerd waren dan in 
Monnickendam het geval was en de burgemeesters volgens de kerkenraadsnotulen in 
1634 ook toezegden maatregelen tegen de ‘incruypende vergaderinge der lutheranen’ te 
nemen.258 In de studie van Estié lezen we hoe Pieter van Engelen ook in Edam preekte 
in de jaren 1636-1640 en dat in 1647 de officiële stichting van de lutherse gemeente 
alhier plaatsvond. Erg voorspoedig verliep dit in de beginjaren niet. Door financiële 
nood gedwongen, vertrok de eerste predikant Thomas Fugenius in 1652 en moest men 
in datzelfde jaar zelfs het kerkgebouw verkopen. Enkele jaren jaar later was de 
financiële situatie enigszins verbeterd en kon een nieuw gebouw worden betrokken en 
een nieuwe voorganger beroepen.259 
Het kan zijn dat de vroedschap wel degelijk maatregelen nam om de verdere opkomst 
van het lutheranisme te verhinderen, het kan ook zijn dat men van deze nieuwkomer 
met zijn geringe aanhang260, geen echt gevaar duchtte: de kaarten waren geschud en 
Edam beschouwde zich als een ‘gereformeerde stad’ zoals Claes Boom te verstaan werd 
gegeven in 1648. Omdat hij op verschillende momenten in het bijzijn van velen ‘seer 
schandelyck [..] lasterlyck ende onbetaemelijck te spreecken ende schelden opde 
gereformeerde regligie, de ledematen ende leere vandien (..) dat der Geusen leeren 
valsch was ende dat de luyden vandien verdoemt waren, dat de Geusen behoorden 
gebrant te worden, dat D. Hernicus Schalckenius een schelige duyvel ende valsche 
leeraer was, wenschende als deselfve opde stoel clom de beenen brack’. Een dergelijke 
scheldkanonnade werd niet getolereerd en kwam Claes op verbanning te staan.261  
 
 
Remonstranten in Purmerend? 
In Purmerend bleef de leerstellige onrust beperkt tot een enkele beschuldiging van Dirck 
Pietersz schoolmeester aan het adres van ds. Carolus Petri Agricola in 1617. Hij hield 
hem weliswaar niet voor een ‘onzuiver leeraer’, maar had er wel moeite mee dat de 
predikant zich ‘niet genoech en distingweerde (van) die nieuwicheden ende tgevoelen 
der kercken’. Het liep met een sisser af, waarna de kerkenraad besloot de boel verder 

                                                                                                                                               
luytersche gesinden’. 
258 Kerkenraadsnotulen Edam, 3.9.1634. Enkele maanden daarvoor hadden Edamse 
lutheranen, samen met die van Monnickendam en Purmerend een delegatie naar de 
lutherse kerkenraad van Amsterdam gestuurd met het verzoek om voor deze drie steden 
samen één predikant beschikbaar te stellen en die mede te financieren. De Amsterdamse 
kerkenraad was positief, maar die predikant kwam er nog niet. Mogelijk omdat de 
gemeenten onvoldoende middelen hadden om het traktement aan te vullen, mogelijk 
ook als gevolg van die gereformeerde protesten, aldus Estié, Geschiedenis van de 
evangelisch-lutherse gemeente te Edam, p. 11. 
259 Estié, Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam, pp. 12-22. Het 
archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente Edam bevindt zich in het 
Waterlandsarchief te Purmerend. De oudste stukken dateren uit 1649.  
260 Rond 1630 zou het om enkele tientallen lutheranen gaan, voornamelijk Duitse 
immigranten. In 1660 namen 24 leden deel aan het Avondmaal, in 1661 waren dat er 
40. De meeste leden verdienden weinig, zodat het geld voor predikant en kerkgebouw 
door ca. 10-11 leden werd opgebracht, aangevuld met steun vanuit Amsterdam. Estié, 
Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam, pp. 11, 24, 29-30. 
261 Oud Archief Edam, inv.nr. 66c: memorieboeken van de burgemeesters, 19.6.1648. 
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binnenskamers te houden en de voorgenomen afkondiging over de kwestie achterwege 
te laten.262  
Toch zijn er ook in Purmerend mogelijk wat remonstranten geweest, gezien een 
terloopse verwijzing in de vroedschapsnotulen in 1627. Naar aanleiding van een oproep 
vanuit de Staten van Holland nam de vroedschap zich voor, er extra op te letten dat de 
‘religie sulcx die publickelijck geleert wert’ zuiver gehouden werd. Niet alleen de 
conventikelen van de katholieken, maar ook die van de remonstranten dienden daarom 
aangepakt te worden via een vernieuwing van de plakkaten.263 Het is echter even goed 
voorstelbaar dat men in dit verband vooral in algemene zin sprak over de remonstrantse 
bijeenkomsten, mede gelet op het feit dat in de kerkenraadsacta de remonstranten niet 
ter sprake komen. 
 
 
Lutherse conventikelen in Purmerend 
De kerkenraad had meer aandacht voor het opkomende lutheranisme ter plaatse, ook 
hier vanaf 1634. Direct nadat de lutheranen voor het eerst hun eigen dienst hadden 
gehouden, overlegde men met de classis hoe hierin te handelen. De classis constateerde 
dat het probleem zich niet alleen in Purmerend voordeed, maar ook elders in de regio, 
zodat het hoog tijd was er bij de ‘christelijcke overicheijt’ op aan te dringen deze sekte 
te weren.264 De Purmerender kerkenraad besloot tot een tussenstap: eerst maar eens de 
leidinggevenden onder de lutheranen aanspreken en hun dringend verzoeken af te zien 
van verdere bijeenkomsten ‘opdat alle onheylen mochten werden gekeert’. Pas als dat 
niets uithaalde, zou men de zaak aan de magistraat voorleggen ‘ten eynde wat goets 
daerin mochte vercregen worden, gelijck dan bij die van Monnickendam hare 
vergaderinge alreets verboden is’. De lutherse voormannen namen het advies in dank 
aan, waarna het drie jaar stil bleef.  
In 1637 merkte de kerkenraad tot zijn verontwaardiging dat ‘de luyterschen wederom 
beginnen haere conventiculen te houden, hoewel het haer vande burgemeesteren 
expresselijck verboden is’. De overheid had zich er dus ook in Purmerend wel degelijk 
mee bemoeid, hoewel hierover in de vroedschapresoluties niets te lezen valt.265 Uit de 
rapportage in de classis weten we dat de kerkenraad in 1634, na enige aandrang vanuit 
de classis, inderdaad en met succes met de magistraat had gesproken over het verbieden 
van die lutherse bijeenkomsten.266 Het feit dat de lutheranen hun diensten drie jaar 

                                                 
262 kerkenraadsnotulen Purmerend, 2.9.1617, 14.11.1617, 23.11.1617, 27.11.1617, 
14.12.1617. Ook aangehaald door Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 294. 
263 Vroedschapsnotulen Purmerend, 24.3.1627. In 1625 had de vroedschap er geen 
moeite mee om de stadsbeurs toe te kennen aan de zoon van de afgezette remonstrant 
ds. Wallesius uit Hoorn (zie paragraaf 5.3). 
264 Acta van de classis Edam, 7.8.1634. Een maand later werd de kerkenraad van 
Purmerend nogmaals vermaand de lokale overheid hierop aan te spreken. Tevens werd 
Purmerend gelast te overleggen met Edam en Monnickendam (acta 4.9.1634). Op 2 
oktober kon de kerkenraad van Purmerend melden dat men een positief antwoord van 
de magistraat had ontvangen (acta 2.10.1634). De kerkenraden van Edam en 
Monnickendam lieten zich hier niet op een voor ons zichtbare manier over horen in de 
classis. 
265 Mogelijk stond hierover wel het een en ander in de burgemeestersboeken, maar deze 
zijn voor Purmerend niet bewaard gebleven. 
266 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 30.7.1634, 10.8.1634, 20.8.1634, 8.11.1637. 
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opschortten, was dus niet primair te danken aan hun inschikkelijkheid, maar veeleer aan 
dat verbod van overheidswege.  
In 1637 en in 1638 volgde een nieuwe reeks vermaningen aan het adres van de 
magistraat om op te treden tegen de lutherse conventikelen, maar dit maal waren alle 
verzoeken tevergeefs. Weliswaar beloofden de burgemeesters keer op keer op de zaak te 
letten, maar daar bleef het bij, zodat ‘de luyterse paep (die) hier door de stadt omloopt 
om aenhank te maecken’ geen strobreed in de weg gelegd werd.267 Uit het keurboek 
kennen we nog wel een verbod op het houden en bezoeken van lutherse bijeenkomsten, 
gedateerd op 2 maart 1644. Onder deze keur staat echter genoteerd dat deze niet is 
gepubliceerd op last van de kastelein.268 De opkomst van het lutheranisme was voor de 
kastelein geen issue van betekenis, wat in een iets eerder stadium ook voor de 
magistraat, de kerkenraad en de classis gold.  
In de classicale acta komen de lutheranen in 1634 ter sprake in verband met de vragen 
daarover vanuit Purmerend en daarna nog even in 1637 naar aanleiding van een 
particuliere kwestie uit Enkhuizen.269 Over lutherse diensten in Purmerend in dat zelfde 
jaar wordt in de acta niet gerept.  
Overigens waren er al eerder lutheranen in Purmerend gesignaleerd, want al in 1616 
vroeg men van hieruit aan de classis of lutheranen tot het Avondmaal toegelaten 
mochten worden. Dit mocht, na onderwijzing in de gereformeerde leer.270 Deze 
gelovigen vonden hun weg toen nog binnen de gereformeerde kerk. Pas een kleine 
twintig jaar later was voor het eerst sprake een afzonderlijke lutherse 
geloofsgemeenschap, wier opkomst dus alleen tijdelijk kon worden gestuit. Daarna zal 
het hier wellicht zo zijn gegaan als in Monnickendam waar Aeltjen Jans in 1650 werd 
vermaand ‘niet (te) hincken op beide zijden’, omdat zij wel genegen was naar het 
Avondmaal te komen, hoewel ze meermalen met haar man was gesignaleerd bij de 
lutherse bijeenkomsten.271 Liever een duidelijke keuze, dan ergernis te geven door beide 
geloofsopvattingen te combineren. Verder lijkt het er op dat men van het kleine cohort 
lutheranen geen serieuze concurrentie duchtte, ook niet in de jaren waarin naar een 
verbod op hun bijeenkomsten werd gestreefd. De summiere verwijzingen naar het 
lutheranisme in de classicale acta wijzen in diezelfde richting, net als het nagenoeg 
ontbreken van dit thema in de synodale acta.  
 
 
Afronding 
Alle hierboven aangehaalde remonstrantse woelingen haalden de classicale acta niet. 
Wel werd vanuit Broek in Waterland in classisverband een enkele maal geattendeerd op 

                                                 
267 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 8.11.1637, 28.11.1637, 29.11.1637, 20.12.1637, 
10.1.1638, 31.1.1638, 11.6.1638, 4.7.1638, 8.8.1638, 22.8.1638, 3.9.1638. In het artikel 
van Tromp en Fafié over de lutheranen in Purmerend lezen we dat Pieter van Engelen 
ook hier diensten leidde, in de jaren 1636-1640. Het eerste huiskerkje zou pas in 1670 in 
Purmerend zijn opgericht, volgens dezelfde auteurs, die zich vooral op oudere literatuur 
en niet op bronnen lijken te baseren. Tromp, Fafié, ‘Purmerend’, pp. 218-219. De 
oudste stukken in het archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Purmerend, in 
het Waterlandsarchief dateren pas uit 1795. 
268 Oud Archief Purmerend, inv. nr 84, keurboek van Purmerend, 27.2.1644. 
269 Acta van de classis Edam, 13.7.1637. 
270 Acta van de classis Edam, 13.6.1616. 
271 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 20.2.1650, 24.2.1650. 
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de aanwezigheid van remonstrantsgezinden. Men gebruikte dit als argument om een 
dreigend vertrek van een predikant af te wenden. Zo wilde men in 1619 ds. Samuel 
Hendricksz Vossel graag behouden omdat er ‘noch al stoute Arminiaensche 
wederspreeckers tot Broeck’ waren. De classis schatte dat risico blijkbaar wat lager in, 
want men liet hem gaan, al mocht Hendricksz pas vertrekken nadat Broek was voorzien 
van een andere predikant. 272  
Daarna horen we pas in 1632 weer iets over een mogelijke remonstrantse opkomst in 
deze gemeente, ook nu in verband met een naderend vertrek van de predikant en 
wederom honoreerde de classis dit protest niet.273 In de lokale Broeker bronnen, voor 
zover bewaard, vinden we niets over remonstrantse woelingen, zodat dit gevaar niet erg 
groot geweest kan zijn. Desondanks is het natuurlijk goed mogelijk dat in Broek, gezien 
het optreden van Aemilius en de ligging van deze gemeente dicht bij Monnickendam, 
wel enige remonstrantsgezinden te vinden waren. Echte dreiging zal noch van de 
remonstranten, noch van de lutheranen zijn uitgegaan binnen de classis Edam. Daarvoor 
was de aanhang van beide stromingen waarschijnlijk te klein. Bovendien was de kou 
voor wat betreft de remonstranten na 1630 al grotendeels uit de lucht in Holland. 
 
De strijd tegen de andere stromingen werd dus op verschillende manieren en met 
verschillende intensiteit gevoerd door met name de Noord-Hollandse synode en de 
classis. De meeste aandacht ging daarbij uit naar het herlevende katholicisme. Deze 
strijd werd ondanks alle inspanningen niet gewonnen, maar ook niet verloren binnen de 
classis Edam. De langdurige gaten in de katholieke zielzorg hadden hun tol geeist en het 
katholicisme kon binnen de classis Edam niet uitgroeien tot een geduchte concurrent 
van de gereformeerde kerk. 
Het mennisme, het remonstrantisme en het lutheranisme wisten evenmin grote aantallen 
gelovigen aan zich te binden. Mede hierdoor onstond in ieder geval op stedelijk niveau 
inderdaad een soort ‘omgangsoecumene’. Zowel van overheids- als van kerkelijke zijde 
werd aan die stromingen de ruimte gegund voor de uitoefening van de eigen godsdienst. 
Met enige lokale variatie gold dit voor de doopsgezinden al vanaf het eind van de 16e 
eeuw en voor de katholieken, remonstranten en lutheranen vanaf de tweede helft van de 
jaren ’30. De doorgaande bestrijding in woord en geschrift van het katholicisme en in 
mindere mate van het mennisme, en daarmee de afbakening van de eigen leer liet men 
daarbij over aan synode en classis.  
Dat de niet-gereformeerde stromingen in praktijk ruimte voor zichzelf wisten te 
verwerven, wil overigens niet zeggen dat de aanhangers van deze stromingen ook 
gerespecteerd werden. In gemengde huwelijken bleek het vaak moeilijk voor de 
vrouwen om aan de eigen geloofsopvattingen vast te houden. De voor de Spanjaarden 
juichende katholieken in Purmerend in 1625 voedden het wantrouwen tegen deze 
plaatsgenoten. Dat zij gedoogd werden hing mede samen met de recognitiegelden die 
aan de kastelein werden betaald.  
Sommige lidmaten die voor het remonstrantisme of het doperdom kozen, gaven aan dat 
ze bij een mildere behandeling van henzelf of hun partners die stap mogelijk niet 
hadden gezet. En in de catechesepreken die in steeds meer plaatsen op de zondagmiddag 
werden gehouden, zal bij de behandeling van artikel 18 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis274 uitgehaald zijn naar de doopsgezinden en bij die van zondag 

                                                 
272 Acta van de classis Edam, 25.11.1619. 
273 Acta van de classis Edam, 19.4.1632. 
274 Artikel 18 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis handelt over de menswording van 
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XXX 275 naar de katholieken. Het zijn maar kleine signalen in de lokale bronnen, waarin 
vaker niet dan wel over de bestrijding van het katholicisme, het mennisme, het 
remonstrantisme en het lutheranisme werd gesproken. Toch duiden ze erop dat ook toen 
het verzet tegen de aanwezigheid van niet-gereformeerde stromingen plaatsmaakte voor 
berusting en gedogen, er niet gesproken kan worden van tolerantie en respect voor 
elkaars opvattingen.276 

                                                                                                                                               
Christus. Daarbij wordt uitgehaald naar de wederdopers, die de menswording van 
Christus zouden loochenen. 
275 Zondag XXX handelt over het onderscheid tussen het Avondmaal en de katholieke 
mis. Artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis handelt over het onderscheid 
tussen de ware en de valse kerk. 
276 Vergelijkbare bevindingen deed bijvoorbeeld Van Deursen voor Graft, Een dorp in 
de polder, pp. 95-98. 
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Hoofdstuk 8:  

Reformatie van het openbare leven? 
 
In het verlengde van de bestrijding van de andere geloofsovertuigingen, maakten synode 
en classis en in hun voetsporen ook de lokale kerkenraden, zich hard voor het uitdragen 
van de eigen waarden en normen buiten de kring van de eigen lidmaten en daarmee 
voor de reformatie van het openbare leven. Om welke waarden en normen ging het 
daarbij primair? Welke accenten werden gelegd, wat wist men te bereiken en welke 
verschuivingen in de tijd zijn zichtbaar? Vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen. 
 
Bij de Noord-Hollandse synode is ook op dit terrein een omslag zichtbaar in 1586. Tot 
die tijd ging de meeste aandacht uit naar de interne reformatie en de reformatie van 
voormalige pastoors. Van 1586 werd de blik meer naar buiten gericht. De aandacht ging 
daarbij niet alleen uit naar de zo ongewenste wederopstanding van het katholicisme, 
maar ook naar de vele gewoonten en gebruiken die niet strookten met de gereformeerde 
leer en de daarbij horende waarden en normen. Een lange lijst instructies werd 
meegegeven aan de gecommitteerden afgevaardigd naar de nationale Synode die kort na 
deze Noord-Hollandse vergadering gehouden zou worden in Den Haag.  
Naast de al genoemde klachten over de katholieken, lezen we over ‘groote ende 
afgryselycke misbruycken des huwelycken staets’, over ‘allerley geesten (die) haer 
onderwinden scholen te houden tot corruptie van de jonge jeucht’, waarbij het zelfs 
gebeurde dat schoolmeesters als lesmateriaal gebruik maakten van ‘heydenscher ende 
scriftuerlycken commedien’. Voorts stelde men het ‘superstitiose luyden over die 
doden’, het drukken en verkopen van ergerlijke boeken, de ontheiliging van de 
zondagsrust, het ‘nachtelyck ommeloopen lancx de straeten der jongeluyden’ en het 
spelen van ‘lichtveerdige ende weereltlycke gesangen op klocken ende orgelen’ aan de 
kaak.1 Voor die tijd ontbraken dergelijke opsommingen in de acta van de Noord-
Hollandse synode. Alleen in de acta van de Provinciale synode van Holland, zoals 
gehouden in 1582 te Haarlem komen we klachten tegen over ‘hoerhuysen ende 
bordeelen, ontschaken der dochteren, ontheyliginge des Sabbaths etc’, met daarbij de 
wens dat de ‘goede ordeningen, by den heren Staten gemaect, int werck mogen gestelt 
worden’.2 
 
Regels maken was één ding, letten op de naleving ervan een heel andere, zo blijkt uit de 
vele herhalingen die nadien de acta vulden. Op het gebied van de openbare orde maakte 
de Noord-Hollandse synode zich vooral zorgen over de ontoereikendheid van de 
huwelijkswetgeving en over de verstoringen van de zondagsrust. Daarnaast komen we 
in de jaren tot 1625 vragen en klachten tegen over volksgebruiken en verspreid over de 
gehele periode een enkele vraag over toneelspelen en over het ‘pardonneren’ van 
doodslagers. De strijd tegen vloeken en lasteren werd pas vanaf de jaren ‘20 van de 17e 
eeuw ter hand genomen.  
 

                                                 
1 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.6.1586, art. XI (gravamen nr. 8 vanuit de classis Haarlem). 
2 Acta van de provinciale Synode van Holland, 13.3.1582 ( uitgave Reitsma, Van Veen, p. 102). In 1580 
hadden de Staten van Holland een politieke ordonnantie uitgevaardigd die 18 artikelen bevatte die 
betrekking hadden op het huwelijksrecht. Zie: Van der Heijden, Huwelijk in Holland, pp. 45-50. 
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8.1. ‘’t Stuck vant huwelyck’ 
 
Vragen rond huwelijkscases, voorhuwelijkse seks, echtscheiding en echtmijding en over 
de mate waarin de kerkelijke huwelijkssluiting ruimhartig of strikt toegestaan diende te 
worden, vormen vanaf het eerste begin tot ongeveer 1630 een vast agendapunt op de 
synodale vergaderingen.3 De vele vragen over huwelijkse kwesties kwamen al in aan de 
orde in de paragrafen 2.3 en vooral 4.3. In deze laatste paragraaf is ook beschreven 
welke inspanningen synode en classis zich getroostten om de kerkelijke opvattingen 
rond huwelijk en huwelijkssluiting via de overheden alom aanvaard te krijgen. 
Inspanningen die uiteindelijk toch niet leidden tot een aparte huwelijksordonnantie, zo 
lieten de Staten van Holland in 1647 weten: de politieke ordonnantie uit 1580 moest 
voorlopig voldoen.4  
Daar bleef het, in de hier onderzochte periode bij voor wat betreft de bovenlokale 
overheden. Op lokaal niveau zijn wel enkele nadere bepalingen uitgevaardigd en deze 
lokale initiatieven staan in deze paragraaf centraal. Wie namen in de drie stadjes het 
voortouw en wat werd er bereikt?  
  
 
Kerkelijke successen in Edam 
De Edamse vroedschap bepaalde in 1589 dat een ieder die zich bezwaard voelde om in 
de gereformeerde kerk te trouwen, dat op het stadhuis mocht doen. Dit onder verwijzing 
naar ongeregeldheden, die zich hadden voorgedaan. In Edam was de keuze tussen 
stadhuis en kerk voor de huwelijkssluiting tot die tijd dus niet vanzelfsprekend. Toch 
noteerde men in 1581 in de acta dat de nieuwe ordonnantie van justitie, zoals door de 
Staten van Holland vastgesteld op 1 april 1580, zou worden ingevoerd. In de Edamse 
vroedschapsnotulen werden in verband daarmee drie bepalingen genoteerd: dat een 
ieder zich zal laten trouwen in de kerk of op het stadhuis, dat de boete op 
voorhuwelijkse seks werd gesteld op 12 gulden en hoe de gang van zaken rond het 
trouwen op het stadhuis diende te zijn.5 
In 1614 besloot de vroedschap om de boete van zes gulden op voorhuwelijkse seks 
voortaan alleen op te leggen aan personen die dit konden betalen. De opbrengst van 
deze boetes kwam ten goede van de kerk.6 Het bedrag was dus niet alleen veel lager dan 
in 1580 was vastgesteld, maar werd ook niet langer zonder aanziens des persoons 
opgelegd. Deze relatieve mildheid was al in 1607 door de lokale kerkenraad bepleit: 
door de hoogte van de boete op de voorhuwelijkse seks, konden minderbedeelde 
burgers niet alsnog trouwen. Zij bleven daardoor ongehuwd samenwonen of gingen 
uiteen, met alle opspraak en lastering onder de burgerij van dien, zo noteerde de 
kerkenraad zorgelijk.7  
Zes jaar eerder pleitte de kerkenraad al bij de burgemeesters voor het aanstellen van 
commissarissen belast met huwelijkse zaken. Een verzoek dat in 1609 met klem werd 
herhaald.8 In de memorieboeken van de burgemeesters lezen we niets over een dergelijk 
verzoek, maar uit de kerkenraadsacta weten we dat de aanhoudende verzoeken van 
kerkelijke zijde uiteindelijk effect sorteerden. In 1613 diende de kerkenraad uitgewerkte 
                                                 
3 Voor een analyse van de toelichtingen op het zevende gebod (huwelijk en seksualiteit) door 17e eeuwse 
uitleggers van de catechismus, zie: Van Deursen, Rust niet voordat gy ze van buiten kunt, pp. 156-177. 
4 Zie: Van der Heyden, Huwelijk in Holland, pp. 56-58. 
5 Vroedschapsnotulen Edam, 1.2.1581, 31.1.1589. 
6 Vroedschapsnotulen Edam, 24.5.1614. 
7 Kerkenraadsnotulen Edam, 6.5.1607. 
8 Kerkenraadsnotulen Edam, 11.3.1601, 18.3.1601, 25.3.1601, 1.1.1609. 
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voorstellen in, om betere afspraken te maken over het aantekenen van de voorgenomen 
huwelijken. Voorstellen die door de burgemeesters werden overgenomen en na enige 
kerkelijke aandrang ook uitgevoerd. Uit de kerkenraadsacta van 1618 valt verder op te 
maken dat er inderdaad commissarissen zijn aangesteld en dat één van deze 
commissarissen door de kerkenraad werd aangewezen.9  
Nauwelijks enkele maanden later, in februari 1619 later wendde de kerkenraad zich 
opnieuw tot de burgemeesters om te vragen om verdere orde op zaken te stellen 
betreffende het luidruchtig feestvieren door bruiloftsgasten, lopende ‘over straet met 
snarenspel’. Een praktijk waar ook kinderen van lidmaten zich schuldig aan maakten, 
zodat hun ouders in één moeite door gemaand werden te verhoeden ‘het dansen ende 
springen ende daerna de gelegentheden tot dien so veel mogelijck is, wech neme’, dat 
zij voorts ‘verhoede(n) dat de gehoude  niet over straet loopen met de ander 
bruiloftgasten met snarenspel, noch geen nae bruiloft houde ofte laeten niet de 
nieugehoude daer tegenwoordich sijn’.10  
Lidmaten en zeker kerkenraadsleden zouden beter moeten weten, want rond 1601 was 
al besloten dat lidmaten geen ‘vendelen etc. op bruijloften’ mochten uitsteken.11 Dit 
teken aan de wand lokte namelijk extra gasten naar de feestelijkheden met alle kans op 
losbandigheden. Dat dit niet direct gemeengoed was geworden, blijkt uit een vermaning 
aan het adres van ouderling Jan Heijnsz Jan Knecht in 160812 en uit bovenstaand 
verzoek aan de burgemeesters, gedaan in 1619. Hierna vinden we in de kerkenraadsacta 
alleen nog in 1634 een verwijzing naar onregelmatigheden.  
Namens de kerkenraad werd vanaf 1618 dus steeds een afgevaardigde benoemd als 
commissaris van huwelijkse zaken om samen met zijn overheidscollega’s alle mogelijke 
problemen het hoofd te bieden. Het was in Edam aldus de kerkenraad die met succes het 
initiatief nam om problemen rond huwelijkse zaken gemeentebreed aan te pakken.  
 
 
Monnickendam terughoudend 
Het nadeel van een boete op voorhuwelijkse seks werd ook in Monnickendam al vroeg 
onderkend. Paren die zich binnen één maand na deze overtreding alsnog in de echt 
begaven, wenste men hier vanaf 1593 niet te beboeten.13 Verder maakte deze lokale 
overheid zich pas in 1638 weer zorgen over ongeregeldheden rond de huwelijkssluiting 
en vooral rond het aantekenen van de voorgenomen huwelijken. Via de burgemeesters 
werd in de naburige steden om advies gevraagd, waarna men in Monnickendam de 
Edamse ordonnantie overnam, zonder overigens direct ook commissarissen voor 

                                                 
9 Kerkenraadsnotulen Edam, 26.3.1613, 3.7.1613, 16.10.1613, 29.1.1614, 31.1.1614, 4.2.1615, 14.2.1616, 
11.11.1618. Over commissarissen van huwelijkse zaken, zie Van der Heijden, Huwelijk in Holland, pp. 
37-40: “Deze commissarissen functioneerden als ambtenaren van de burgerlijke stand. Aan hen was de 
taak om de huwelijkse geboden op te tekenen, die vervolgens werden afgekondigd in de kerk of op het 
stadhuis.” In praktijk bleef hun taak daar niet toe beperkt, maar hielden zij zich ook “bezig met 
rechtszaken rond het huwelijk (..) want zij waren de specialisten op het gebied van het huwelijksrecht.” In 
deze studie wordt overigens alleen gesproken over commissarissen aangesteld door de stedelijke 
overheden en is nergens sprake van de mogelijkheid dat een van die functionarissen namens de 
kerkenraad werd benoemd, zoals in Edam gebeurde. 
10 Kerkenraadsnotulen Edam, 3.2.1619, 1.3.1620. Ook aangehaald door Van Deursen, Mensen van klein 
vermogen, p. 154. 
11 Kerkenraadsnotulen Edam, 19.10.1608: in de tekst wordt verwezen naar een regeling op dit punt die 
zes of zeven jaar tevoren was vastgesteld. 
12 Kerkenraadsnotulen Edam, 19.10.1608. 
13 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 30.5.1593, als kanttekening bij de bepalingen van de Staten van 
Holland aangaande de huwelijkswetgeving. 
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huwelijkse zaken aan te stellen.14 Indirect werden zo voorstellen van de Edamse 
kerkenraad uit 1613, ook van kracht in Monnickendam, zonder zichtbare bemoeienis 
van de Monnickendamse kerkenraad hierbij.  
Deze raad kwam vijf jaar later, in december 1643 wel in actie. Bezorgd werd 
geconstateerd dat menig jongere geen enkele moeite bleek te hebben met de ‘ontijdige 
bijslaep’. Door dit onheil waren al vele ouders van hun kinderen beroofd, zo stelde de 
kerkenraad. Blijkbaar gebruikten Monnickendamse jongeren de voorhuwelijkse seks als 
methode om buiten de goedkeuring van hun ouders om hun levensgezel te kiezen.15 De 
oplossing zag de kerkenraad in het aanstellen van commissarissen voor huwelijkse 
zaken om deze misstanden te weren. De overheid was inzake de huwelijkswetgeving 
‘voor desen soo wel begonnen’, maar door het niet naar behoren bestraffen van dat 
‘onbehoorlijcke beddeloopen van jonge ende oude lieden’ zonder eerst hun huwelijkse 
geboden te hebben gehad en zonder bevestiging van het huwelijk, bleef dit kwaad 
bestaan. De kerkenraadspleidooien vonden een willig oor bij de vroedschap: 
burgemeesters, schout en schepenen werd opgedragen hierover een keur te maken, 
terwijl nu ook tot het aanstellen van commissarissen voor huwelijkse zaken werd 
overgegaan. Het kostte overigens nog ruim twee jaar en enkele kerkelijke aanmaningen, 
voordat de zaak in 1646 echt rond was.16  
 
Anders dan in Edam was het hier dus de vroedschap die het initiatief nam om te komen 
tot een betere regelgeving, waarna de kerkenraad erop aandrong die regelgeving uit te 
breiden om de misstanden ook echt te lijf te kunnen gaan. De kerkenraad beraadde zich 
voorts nog over een voorstel om personen die zich voortijdig in het bed van hun 
aanstaande partner hadden laten vinden, alleen in de kerk te trouwen na een 
schuldbekentenis. Het lijkt erop dat men zover niet heeft willen gaan: het voorstel werd 
in advies gehouden en keerde daarna niet meer in de acta terug.17 Woog de angst voor 
het ongehuwd samenwonen van de niet schuldbewuste overtreders zwaarder, dan het 
zuiver houden van de kerkelijke huwelijkssluiting of waren de door de overheid 
genomen maatregelen effectief genoeg om voorhuwelijkse seks voortaan uit te bannen? 
Dat laatste zou wijzen op een successtory zonder weerga en lijkt me daarom erg niet 
aannemelijk. Waarom zou in Monnickendam lukken, wat elders niet lukte, gezien 
bijvoorbeeld de zorgen die juist op dit punt werden uitgesproken in de Noord-Hollandse 
synode in 1649. Zo riep de classis Enkhuizen op ‘de lichtvaerdige weereltse manieren 
van leven, meer ende meer oock inde kercke Godts inbreeckende, oncuysche ende 
ontijdige bijlegginge ondertroude personen (te weren) ten eijnde eenmael de kercke 
Godts daervan eenige verlichtinge mochte becomen.’ Iedere classis en kerkenraad werd 

                                                 
14 Vroedschapsnotulen Monnickendam, 21.3.1638, 14.12.1638. Dat er geen commissarissen werden 
aangesteld blijkt uit een pleidooi om dit alsnog te doen in de kerkenraadsnotulen van Monnickendam, 
30.12.1643. In de jaren ’30 werden de teugels wel al aangehaald, getuige de verbanningen van Schobben 
Ael en Mary Coyers, de eerste in verband met hoererij (gemeenschap tussen twee ongebonden personen. 
Van Deursen, Rust niet voordat gy ze van buiten kunt, p. 169), de tweede met overspel (9.4.1630, 
17.5.1630, 20.4.1630). Op 14.1.1634 werd gemeld dat Schobben Ael inmiddels twee onechte kinderen 
heeft gebaard. Een zelfde lot trof Ruyge Welmoet (23.2.1632) en de ongehuwd zwangere Neeltje Harens 
en Aeltgen Frans in 1632 (28.2.1632), samen met de mannen waar zij zwanger van waren. In 1634 werd 
geprocedeerd tegen Lobberich Claes die ‘in onecht een kint’ had gebaard (14.1.1634). 
15 Over de uitleg van het vijfde gebod (eert uw vader en uw moeder) en de gehoorzaamheid die van de 
kinderen werd verwacht, ook ten aanzien van de ouderlijke bemoeienis met de keuze van een 
huwelijkspartner, zie van Deursen, Rust niet voordat gy ze van buiten kunt, pp. 122-125, 169-170. 
16 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 30.12.1643, 5.5.1644, 5.1.1645, 15.1.1646, 18.2.1646; 
Vroedschapsnotulen Monnickendam, 16.1.1644, 3.2.1646. 
17 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 15.1.1646. 



 

 hoofdstuk 8/ pag. 397 
  

daarop door de synode vermaand dit punt toch vooral onder de aandacht van de lokale 
overheden te brengen.18 
 
De Monnickendamse kerkenraad wendde zich dus pas in 1643 tot de lokale overheid 
om te pleiten voor betere orde rond de huwelijkssluiting, om zo ontijdige en/ of door 
ouders ongewenste huwelijken te voorkomen. In de jaren daarvoor hield men zich ook 
wel bezig met zaken als voorhuwelijkse seks19, verbroken huwelijksbeloften20, 
‘jongesellen ende jongedochteren, lidmaet vande gemeynte’ die zich op een 
bruiloftsfeest niet zouden hebben gedragen als christenen betaamt21 zoals zingen en 
dansen22 of te diep in het glaasje kijken.23 Maar bij al deze kwesties ging het om de 
eigen lidmaten die via de tucht tot de orde geroepen werden. En dit was ook het geval 
als de kerkenraad sprak over zaken als huwen met een ongedoopte of met iemand van 
bijvoorbeeld doopsgezinde huize of bij huwelijksproblemen.  
Zo had Jan Gerritsz Wever in 1609 in een dronken bui ‘sijn vrouwe geslaghen (..) also 
dat sy beswijmde.’ Erg veel hielpen de vermaningen aan zijn adres niet, zodat men hem 
een jaar later weer ernstig bestrafte over zijn ‘onrustigen ende twistich leven met syn 
wijff’, in 1612 gevolgd door verdere vermaningen en nieuwe afhoudingen van het 
Avondmaal. Dat Wever moeite bleef houden om van de drank af te blijven, deed zijn 
huwelijk geen goed.24 Uiteindelijk zou zijn vrouw hem in 1621 en opnieuw in 1626 
verlaten om pas na langdurige kerkenraadbemiddeling weer bij hem terug te keren.25 
Het is maar een voorbeeld uit vele en ook vanuit Edam en Purmerend zijn veel van 
dergelijke tuchtgevallen bekend.26 Zaken die laten zien hoe de kerkenraden ook inzake 
het huwelijk zich inspanden om binnen de eigen gelederen alle aanstootgevende 
gedragingen te voorkomen of te corrigeren.27 Maar pas in het laatste decennium van de 
hier onderzochte periode trad de Monnickendammer kerkenraad naar buiten, om via de 
overheid ook buiten de eigen kring te strijden tegen misstanden in het bijzonder rondom 
de huwelijkssluiting. 
 
                                                 
18 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.8.1649. Deze oproep lijkt te passen in de toenemende 
belangstelling rond het midden van de 17e eeuw voor de (hervorming van) de jeugd, als onderdeel van de 
Nadere Reformatie. Zie Groenendijk, ‘Jeugd en deugd’, pp. 95-115. 
19 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 15.2.1604, 10.2.1608, 27.1.1621, 22.8.1621, 28.3.1638. 
20 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 28.2.1602, 13.7.1608, 23.2.1638. 
21 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 6.5.1607, 13.5.1607. 
22 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 14.5.1623, 8.2.1637. 
23 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 2.11.1636, 15.3.1637, 7.1.1638. 
24 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 25.1.1609, 1.2.1609, 9.8.1609, 1.11.1609, 24.1.1610, 29.1.1612, 
12.2.1612. 
25 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 27.1.1621-19.2.1622. Na langdurige bemiddeling wist de 
kerkenraad hen in 1622 te verzoenen, waarna beiden op 8.2.1626 weer in de acta terug keren omdat zij 
liever vandaag dan morgen van hem wilde scheiden ‘seyde dat sy hem sonder liefde hadde genomen ende 
oock noch niet lief hadde ende door geen redenen haer wilde bewegen ofte vermerruwen laeten’. 
Uiteindelijk zette zij ook nu, onder sterke kerkenraaddruk de echtscheiding nu niet door ( 8.2.1626-
21.5.1626). 
26 Zo vermaande de Edammer kerkenraad al in 1598 alle trouwlustige lidmaten om ‘gene speelluijden tot 
wulpschen speelen ende ten dansen te speelen aen te neemen’. Lidmaten die ten bruiloft werden genood 
dienden matig te zijn met eten en drinken en te vertrekken zodra er gedanst werd, na eerst ‘tesamen ofte 
alleen bij haer selven heymelijcken Godt gedanckt hebbende’, zodat zij niet door hun aanwezigheid 
instemden met die wulpsheid. Kerkenraadsnotulen Edam, 17.12.1598. 
27 Of zoals de kerkenraad van Purmerend noteerde in 1632 in verband met de vermaning en bestraffing 
van Tymen Dirckx en Iken Remmerts, over hun onwettige scheiding: ‘om toe te zien dat de luyden de 
mont gestoppet magh worden ende onse gemeente geen vorder opspraeck te gheven’. Kerkenraadsnotulen 
Purmerend, 4.3.1632. 
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Edamse regelingen in Purmerend overgenomen 
Ook in Purmerend maakte de kerkenraad dankbaar gebruik van de Edamse regelingen 
om de burgemeesters te verzoeken orde op zaken te stellen rond het aantekenen van 
voorgenomen huwelijken. Laten zij die zich in het huwelijk willen begeven zich ‘eerst 
(..) vertoonen voor seeckere mannen daer toe  gestelt als commissarissen (..) om te doen 
blijcken dat ze vrijbaere persoonen sijn (..) om so ordentelijck tot haer voorneemen te 
koomen’. Anders dan in Monnickendam wachtte men daar in Purmerend niet mee tot 
1643, maar stelde de kerkenraad dit al in 1620 voor aan de burgemeesters.28 In de 
vroedschapresoluties lezen we alleen dat de voorstellen van de kerkenraad werden 
bestudeerd, niet wat er verder mee gedaan is.29  
De kerkenraadsnotulen vertellen hoe in 1622 werd afgesproken dat ds. De la Cave en 
ouderling Abraham Gerritsz samen met enige magistraatsleden een ordonnantie zouden 
opstellen.30 In de twee jaar daarna probeerde de kerkenraad via onder meer ouderling-
burgemeester Claes Dirckx druk op de ketel te houden door regelmatig te informeren 
naar de stand van zaken met betrekking tot de aanstelling van commissarissen voor 
huwelijkse zaken.31 Het feit dat dit onderwerp daarna verdween uit de 
kerkenraadsnotulen zou erop kunnen wijzen dat de zaak beklonken was. Een 
bevestiging is daarvan echter niet te vinden, noch in de kerkenraadsnotulen, noch in die 
van de vroedschap of in de keurboeken. 
Afdoende waren de maatregelen in ieder geval niet. Zo stelde de vroedschap in 1639 
voor een keur te maken om het wangedrag van jongeren aan banden te leggen. 
Aanleiding hiertoe was een ‘Beemsterlandse’ keur waarin bepaald werd voortaan op te 
treden tegen herbergen die via het uitsteken van de vlag jongelui tot ongeregeldheden 
aanspoorden.32 Dit resulteerde nog in dat zelfde jaar in een uitgebreide keur ‘tegen de 
waerden ende waerdinnen als mede tegen de jongeluijden’, waarin ruim aandacht werd 
besteed aan seksuele losbandigheid.  
Waarden en waardinnen zouden zelfs op zondag ‘de jongeluijden soo vrijers als vrijsters 
in haer huijsen laten comen drincken ende dansen ende soomen t’noempt op de camer 
comen’ met alle ‘vuijlicheeden ende vechterijen’ van dien. Het kwam bovendien voor 
dat de jongeren daar ‘haer belooven ofte troubeloften doen, ja dat de selve jongeluijden 
aldaer een bedde gespreijt wort’. Uiteraard zonder medeweten van de ouders die zo 
geconfronteerd werden met het feit dat hun dochters ‘tot hoeren gemaeckt, ofte de 
ouders gedwongen worden hare kinderen tegens haer danck uijt te houwelicken ofte int 
vuijl begonnen huwelijck te consenteren’. Daar waren de herbergen niet voor bestemd 
en bovendien behoorden dochters zich niet te laten verleiden, maar te ‘wachten tot sij 
versocht worden in haer ouders ende voochden huijsen (..) Gelijck Godt Almachtich in 
sijn heijlich woort de kinderen ende wesen belast heeft hare ouderen ende voochden 
gehoorzaem te sijn, in sonderheijt oock sonder der selver consent niet te trouwen’.  
Vanuit de plicht hun opgelegd door God ‘die alle onkuijsheijt haet ende niet ongestraft 
wil laten’ vaardigden burgemeesters en vroedschappen van Purmerend deze keur uit, 
om niet alleen alle ‘oneerlicheden ende hoerderije (maar) oock (de) verachtinge der 
ouderen ende voochden’ voortaan te weren. In een moeite door werd bepaald dat het 
evenmin was toegestaan aan jongelui om ‘uijt de herbergen ofte uijt de burgers huijsen 

                                                 
28 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 7.5.1620, 7.7.1620, 6.10.1620, 8.12.1620. 
29 Vroedschapsnotulen Purmerend, 16.10.1620. 
30 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 27.1.1622. 
31 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 9.10.1623, 16.2.1624, juni (?) 1624. 
32 Over jongerencultuur bijvoorbeeld in Oost-Brabant: zie Rooijakkers, Rituele repertoires. pp. 298-307. 
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daer bruijloft ofte ander vroolijck geselschap soude mogen sijn, tsij mette vlagge ofte 
speelman off sonder de selve te (..) danssen ende springen langs de straet.’33 
Volgens notities in de marge werd de keur op 28 januari 1643 en 1 februari 1651 
opnieuw ‘gepubliceert na voorgaende clockenslagh’. Dit wijst erop dat de bestaande 
praktijken zich maar moeizaam lieten corrigeren. Uit de bronnen valt niet op te maken 
of de kerkenraad bij de overheid had aangedrongen op deze maatregelen. Uit de 
formuleringen leren we wel dat de Purmerender vroedschap de kerkelijke waarden en 
normen op het gebied van het huwelijk omhelsde, wat door de nauwe banden tussen dit 
stadhuis en deze consistorie niet verrast.  
 
De groeiende zorg in de jaren ’40 van de 17e eeuw, zowel in Purmerend als in 
Monnickendam, maar ook in de synode, over toenemende losbandigheid van de jeugd 
leert ons tevens het volgende. De burgerlijke en kerkelijke elite onderschreven, in ieder 
geval in de drie steden, inmiddels de door de kerk uitgedragen waarden en normen 
aangaande het correct gesloten huwelijk, maar alle inspanningen ten spijt werden deze 
opvattingen nog lang niet door alle burgers gedeeld. Onderlinge beloften, bevestigd in 
het bed, waren ook in de jaren ’40 nog een gangbare manier om een huwelijk te starten. 
Dit was zo in de steden en zal op de dorpen niet anders geweest zijn. We zagen immers 
hoe nog in de jaren ’30 een dorpspredikant, ds. Boucardus van Warder door de classis 
voor zes maanden geschorst werd in verband met zijn ‘ontijtlicke bijslapen’.34 Een straf 
die zijn eigen kerkenraad veel te zwaar vond.  
In de kerkenraadsnotulen van de drie steden, neemt het aantal tuchtzaken rond 
voorhuwelijkse seks geleidelijk aan af. Zo werden door de Edamse kerkenraad tussen 
1594 tot en 1628 11 vrouwen en drie mannen bestraft op dit punt. In de jaren na 1628 
kwam het nog maar twee maal voor dat een lidmaat, in beide gevallen een vrouw, 
hierover vermaand werd. Dit zou kunnen betekenen dat de kerkelijke norm aangaande 
voorhuwelijkse seks in Edam vanaf de jaren ’30 gemeengoed was geworden onder de 
eigen lidmaten. Maar even goed valt te betogen dat de kerkenraad minder zwaar tilde 
aan deze overtreding35 of er in ieder geval minder woorden aan vuil maakte in de acta. 
Zo lezen we in de notulen van 1634 dat de kerkenraad ‘de zake in te gaen tegen ’t 
onordelijcke bedlopen’ in advies hield, zonder verder tot  nadere uitspraken hierover te 
komen.36 
In Monnickendam hield men langer vast aan een strikte hantering van de tucht.37 Daar 
verdween deze overtreding pas na 1642 uit de boeken. Tussen 1600 en 1620 werden 
slechts vijf lidmaten vermaand over hun voortijdige bijslaap, terwijl tussen 1621 en 
1642 dit 23 lidmaten over kwam, waarbij het net als in Edam vooral vrouwen waren die 
hierover vermaand werden.38 De laatste in deze rij waren uitgerekend schout Jan en zijn 
echtgenote Ariaentje Pietersdr.39 Geen wonder dat de Monnickendamse kerkenraad in 
1643 pleitte voor commissarissen voor huwelijkse zaken. Vanaf dat jaar werden er geen 
lidmaten meer bestraft in verband met voorhuwelijkse seks. Liet men dit nu voortaan 
aan de commissarissen voor huwelijkse zaken over, waren alle lidmaten nu eindelijk tot 

                                                 
33 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84: keurboek, 29.11.1639. 
34 Zie paragraaf 5.5. 
35 Anders dan de vrouwen voor haar, hoefde Neel Hermans in 1638 geen schuldbekentenis over haar 
voorhuwelijkse seks af te leggen. Haar werd alleen aangeraden zich eenmaal van het Avondmaal te 
houden. Kerkenraadsnotulen Edam, 25.4.1638, 2.5.1638. 
36 Kerkenraadsnotulen Edam, 3.12.1634, 7.1.1635. 
37 Zie paragraaf 4.2. 
38 Zes mannen en 22 vrouwen werden hierover vermaand, waaronder twee echtparen. 
39 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 19.10.1642, 2.11.1642. 
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kuisheid bereid of was de tuchtoefening zelf veranderd? Een dergelijke acute 
verbetering in de houding der lidmaten lijkt onwaarschijnlijk, zodat de verklaring eerder 
in de eerste of laatste optie gezocht moet worden.  
 
De kerkenraadsnotulen van Purmerend zijn alleen voor de jaren 1611-1640 
overgeleverd, zodat de gegevens over de kerkelijke tucht hier veel minder uitvoerig zijn. 
Wel weten we dat tussen 1628 en 1632 één man, burgemeester Jan Cornelisz, en vier 
vrouwen werden vermaand in verband met hun voortijdige bijslaap. In 1637 volgde nog 
een dergelijke vermaning, opnieuw aan het adres van een vrouwelijk lidmaat. 
Aangezien de predikanten ter plaatse in de jaren tot 1622 ook niet allemaal vrijuit 
gingen, lijkt enige terughoudendheid van de kant van deze kerkenraad wel op zijn 
plaats. Aardig en illustratief is de vermaning uit 1630 aan het adres van Geert Jansdr, 
weduwe van Herman Jansz. Bij het aangaan van haar nieuwe huwelijk had zij ergernis 
gegeven ‘als bij haer man te bedde geloopen sijnde als jongeluijden die tegen d’ordre 
doen, sonder de gebooden uijt te sitten’.40 Bij jongelui was een dergelijke ongeremdheid 
blijkbaar gewoon, waar van oudere lidmaten een beter voorbeeld werd verwacht. Iets 
wat ook in 1637 dus nog niet voor alle lidmaten vanzelfsprekend was. De zo gewenste 
attitudewijziging liet zich dus maar moeilijk tot stand te brengen, ook onder de eigen 
lidmaten. 
 
 
 
8.2. ‘Ontheyliginge des Sabbaths’  
 
Tot aan de Dordtse synode van 1618-1619 propageerden kerk noch overheid een typisch 
puriteinse zondagsrust. De sabbatsrust was voor de Hollanders geen doel op zich maar 
een middel om het ongestoorde verloop van de eredienst te verzekeren. Niet alle arbeid 
behoefde daarom gestaakt te worden op de zondag: werk dat geen uitstel lijden kon, 
mocht gedurende de zondag worden verricht.41 Zowel Van Deursen als Abels en 
Wouters tonen aan dat de zondagswetten geen algemene waardering vonden, hoewel er 
bijvoorbeeld in Delft weinig lidmaten waren die overtuigd hoefden te worden van de 
noodzaak van kerkgang en zondagsheiliging, zo concluderen Abels en Wouters uit het 
geringe aantal tuchtzaken dat betrekking had op overtreding van de zondagswetten.  
De strijd tegen de steeds terugkerende ontduiking van de zondagswetten werd daarom 
niet zo zeer via de tucht gestreden, als wel via de overheden. De grootste vijanden van 
de zondagsrust waren eerder de kroeg en het volksvermaak buiten op de pleinen, dan de 
zondagsarbeid.42 We zagen al in paragraaf 3.2 hoe ook binnen de classis Edam bij de 
instelling van nieuwe predikantsplaatsen, af en toe gewezen werd op de concurrerende 
aanwezigheid van de lokale kroeg. Zeker bij slecht weer viel het niet mee om de 
gelovigen te bewegen de kroeg links te laten liggen en de dienst in het naburige dorp te 
bezoeken. 
Op last van de Dordtse synode werden de middagdiensten op zondag gaandeweg 
algemeen ingevoerd. De middagdienst werd daarbij meer en meer gepropageerd als 
middel om de rust ook op de zondagmiddag te bevorderen43, terwijl daarnaast via de 

                                                 
40 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 7.4.1630. 
41 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 26-27. 
42 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 28-30; Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 2, pp. 167-
172. 
43 En als middel in de strijd tegen het opkomende katholicisme, zie hiervoor paragraaf 7.1. 
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overheden gepleit werd voor uitbreiding van de wetten op de zondagsrust.44 De echte 
strijd om het karakter van de zondagsrust ontbrandde pas in de loop van de jaren ’20 in 
volle hevigheid, aldus Abels en Wouters45 en is daarom door hen niet meer onderzocht 
voor de classis Delft en Delfland. 
Rooijakkers laat in zijn studie Rituele repertoires zien, dat het ijveren voor zondagsrust 
beslist niet exclusief gereformeerd was. Voorbeelden uit Hilvarenbeek uit 1615, 
Helmond uit 1622 en Veghel uit 1649 tonen aan hoe de parochiegeestelijkheid in deze 
plaatsen met succes in de weer kwam om via de overheden te beletten dat op zon- en 
heilige dagen ten tijde van de kerkdiensten waren mochten worden verkocht of geveild. 
Naast schendingen door zondagsarbeid, werd ook in Oost-Brabant door de 
geestelijkheid gestreden tegen verstoring van de zondagrust door herbergbezoek en 
profane volksvermaken. Een lange en moeizame strijd, gezien de vele voorbeelden 
verspreid over de jaren 1571-1739.46  
Desondanks concludeert Rooijakkers dat “de contrareformatorische kerk er, vooral in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw in geslaagd is de heiliging van de zon- en 
feestdagen tot een vanzelfsprekendheid te maken en een zeker maatschappelijk 
draagvlak te geven”, hoewel dit besef geen garantie vormde voor een ongestoord 
verloop van die zon- en feestdagen. Via de pastorale politiek van catechisatie werd het 
besef van een strikt onderscheid tussen sacrale en profane tijden echter in toenemende 
mate wel gemeengoed in de 17e eeuw, zo stelt hij.47 Vervolgens laat Rooijakkers zien 
hoe ook de gereformeerde gemeenten direct na hun vestiging in Oost-Brabant ageerden 
tegen schendingen van de zondagsrust, waarbij ook bij hen net als bij hun katholieke 
collega’s de meeste aandacht uitging naar het handhaven van die rust tijdens de 
kerkdiensten.  
Rooijakkers en Van Deursen beschrijven hoe vooral in de tweede helft van de 17e eeuw, 
binnen het calvinisme grote onenigheid ontstond over de specifieke vormgeving van de 
sabbat. Volgens de puriteinse opvattingen hoorde de gehele zondag geheiligd te worden, 
zodat iedere vorm van werelds vermaak uit den boze was. Absolute zondagsrust dus, 
om volledige concentratie op de zaak van het geloof mogelijk te maken. Een heel wat 
striktere opvatting dan door de Dordtse synode was vastgesteld.48 Deze en andere 
auteurs49 laten zien dat er verschuivingen plaats vonden in de opvattingen rond de 

                                                 
44 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 29. 
45 Abels, Wouters, Nieuw en ongezien, dl 2, p. 171. 
46 Rooijakkers, Rituele repertoires, pp 260-265. 
47 Rooijakkers, idem, pp. 268-269. 
48 Rooijakkers, idem, pp. 272-274. Van Deursen, Rust niet voordat gy ze van buiten kunt, pp. 95-106. De 
Dordtse kerkorde van 1618-1619 wijdde geen afzonderlijk artikel aan de zondagsrust, wel aan de 
zondagmiddagdiensten (art. 68). Pas op de 164e zittingsdag werd over aard van de zondagsrust gesproken, 
naar aanleiding van een vraag vanuit Zeeland. Moet men zich gedurende de hele zondag van alle 
werkzaamheden onthouden, zoals het joodse volk was opgelegd (de ceremoniële visie), of is het 
voldoende als men op een vaste dag, die rust in acht neemt die nodig is voor de godsdienstoefening en de 
overdenking daarvan (de morele visie). De synode stelde vast dat het goed is om de zondag te heiligen en 
dat men op die dag daarom af moest zien van alle niet noodzakelijke werkzaamheden en ontspanning die 
de oefening van de godsdienst belemmerden. Een standpunt dat in ieder geval de Zeeuwen niet ver 
genoeg ging, maar wel in de lijn ligt van de Heidelbergse Catechismus (zondag 38). Zie: Bouwman, 
Gereformeerd Kerkrecht, dl. II, pp. 477-478 en Kuijper, De Post-Acta of nahandelingen, pp. 171-172, 
180-185. De geschillen over de zondagsrust escaleerden in de jaren ’50. Maar al aan het eind van de jaren 
’40 liep de spanning zo hoog op, dat de Staten van Holland in 1650 aan de Zuid-Hollandse synode 
verboden om hier nog uitspraken over te doen. Zie Frijhoff, Spies, 1650. Bevochten eendracht, pp. 366-
368. 
49 Zie bijvoorbeeld de literatuurverwijzingen in de genoemde studies. Het voert te ver om die hele 
discussie hier aan te halen, mede omdat de sabbatsstrijd tussen Gisbertus Voetius en Johannes Coccejus 
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zondagsrust, waarbij de lat door de kerkelijke autoriteiten geleidelijk aan steeds hoger 
werd gelegd. Was de zondagsrust eerst vooral een middel om de eredienst tot zijn recht 
te laten komen, gaandeweg werd zij voor in ieder geval een deel van de kerkelijke 
leiders tot een doel op zich. Dit proces voltrok zich tussen de Dordtse synode en 1650. 
Anders dan in de studie van Abels en Wouters, maken deze jaren wel deel uit van mijn 
onderzoek, waardoor het mogelijk is om te onderzoeken of en wanneer zich in deze 
jaren ook binnen de classis Edam verschuivingen voordeden rond de sabbatsheiliging. 
Slaagde de gereformeerde kerk hier, net als de katholieke kerk in Oost-Brabant er in om 
de heiliging van zon- en feestdagen tot een vanzelfsprekende te maken? Naar wat voor 
soort zondagsrust streefden synode, classis en kerkenraden en welke medewerking 
ondervonden ze daarbij van overheidszijde? 
 
 
De Noord-Hollandse synode en de zondagsrust 
Bij de beschrijving van de strijd tegen het katholicisme is al aangehaald hoe de Noord-
Hollandse synode zich in 1586 opwond over de ontheiliging van de sabbat: de diensten 
werden verstoord en kerkgangers de weg versperd. Ook in de jaren daarna kwam de 
synode vooral in het geweer als de kerkgang werd belemmerd, bijvoorbeeld doordat 
schepenen hun vergaderingen belegden op het tijdstip van de zondagse eredienst50 of 
door bijeenkomsten van verpachters op zondag om hun gelden te innen.51 Bestuurders 
en overheidsdienaren werden vermaand over deze zondagse arbeid.52 In de klachten van 
1589 wordt nadrukkelijk gesproken over vergaderingen onder kerktijd. Vanaf 1595 is 
uit de tekst niet meer op te maken of het bij de klachten over dergelijke verstoringen van 
de zondagsrust, alleen ging over vergaderingen onder kerktijd of over alle zondagse 
vergaderingen door de lokale overheden. Uit het geringe aantal opmerkingen en vragen 
dat tot 1609 aan de schendingen van de zondagsrust werd gewijd, mogen we opmaken 
dat er in deze jaren nog geen sprake was van aanscherping van de visie op de 
zondagsrust als bedoeld voor de gehele zondag. Een dergelijke ommezwaai zou immers 
veel inzet vereist hebben en dat zou zijn weerslag gehad moeten hebben in de acta.  
Vanaf 1618, bij de hervatting van de vergaderingen van de Noord-Hollandse synode 
nam het aantal gravamina gewijd aan de ontheiliging van de sabbat toe. Voortaan 
passeerde het thema op iedere synodevergadering wel één of meer malen de revue, 

                                                                                                                                               
zich vooral in de tweede helft van de 17e eeuw afspeelde. Zie ook de verschillende studies over de Nadere 
Reformatie en haar voormannen, bijvoorbeeld: Brienen, De Nadere Reformatie en Van Lieburg, De 
Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Voor een bondig overzicht over de theologische 
verwerking van de tijdens de Dordtse synode opgestelde leerregels, van de school van Voetius, de Nadere 
reformatie en de strijd tussen coccejanen en voetianen, zie: Selderhuis, Handboek Nederlandse 
kerkgeschiedenis, pp. 466-476. 
50 Acta van de Noord-Hollandse synode, 30.5.1589, naar aanleiding van een vraag vanuit de classis 
Haarlem. 
51 Acta van de Noord-Hollandse synode, 18.6.1601. Vanuit de vergadering werden de synodale 
gedeputeerden belast misbruiken rond de zondagsrust aan de kaak te stellen, zoals het vergaderen ‘der 
magistraten op de Sondagen om lant te verpachten, dycken ende slooten te besteden, item het 
byeencomen der pachteren, op dezelve dagen sittende op het gelt van de imposten in te manen ende te 
ontfangen’. 
52 Tussen 1586 en de Dordtse synode werd slechts zeven maal een vraag of opmerking over schendingen 
van de zondagsrust gemaakt in de Noord-Hollandse synode: acta Noord-Hollandse synode 30.5.1589, 
14.6.1593, 19.6.1595, 17.6.1596, 22.6.1598, 18.6.1601 en 30.5.1606. De synode vergaderde in ieder 
geval in 1582 zelf ook op zondag, zowel ‘des morgens vroech’ als ‘namiddach’. Deze zondag, 25 maart 
was tevens de slotdag van deze synodale vergadering (acta van de Noord-Hollandse synode, 14.3.1582). 
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vooral dankzij de classes Haarlem, Edam en Amsterdam en vanaf 1640 ook dankzij 
Enkhuizen.53  
Bekijken we deze gravamina nader, dan valt op dat de klachten over het niet handhaven 
van de zondagsrust bijna aldoor in één adem genoemd worden met andere misstanden 
die vanuit de kerk keer op keer aan de orde werden gesteld bij de verschillende 
overheden. Dit betrof de strijd tegen het opkomende katholicisme, tegen misbruiken 
rondom de huwelijkssluiting en tegen vloeken en lasteren, af en toe aangevuld met 
opmerkingen over hoererij en over het lichtvaardig pardonneren van doodslagers. 
Allemaal maatschappelijke misstanden die Gods toorn konden opwekken en voor de 
bestrijding waarvan de kerk was aangewezen op de inzet van de politieke overheden. 
Via de kerkelijke tucht kon men immers alleen de eigen lidmaten bereiken. Toch stak 
men af en toe de hand ook wel in eigen boezem, via pleidooien als die van de classis 
Alkmaar, in het politiek en militair spannende jaar 1625 voor betere oefening van de 
tucht. De classis Edam liet in diezelfde synode aantekenen dat de ontheiliging van de 
sabbat nu ‘soo toeneemt dat men hem schijnt den duijvel te willen heijligen’.54 
 
IJverde de synode daadwerkelijk voor de heiliging van de zondag of was de roep om 
naleving van de zondagswetten vooral onderdeel van een weerkerend refrein? Richtte 
de synode zich steeds opnieuw tot de Staten van Holland om aan te dringen op 
uitbreiding of in ieder geval naleving van de plakkaten? Bleef het daarbij of gingen de 
inspanningen verder? En zijn er vanaf 1620 inderdaad verschuivingen in de opvattingen 
rond de zondagsrust zichtbaar?  
In de jaren ’20 klinkt allereerst de echo van de Dordtse synode door in de formuleringen 
van de gravamina. Onder verwijzing naar wat daar is besloten over de sabbatsheiliging55 
vond tussen 1620 en 1625 een synodaal offensief plaats. Voorbeelden van schendingen 
werden verzameld, de Staten van Holland gealarmeerd en via hen werden de 
gerechtsdienaren gemaand op te treden. De ingediende voorbeelden werden daartoe 
schriftelijk aan deze officieren doorgegeven.56 Deze gezamenlijke inspanning was echter 
van korte duur. Afgaande op de synodale acta was de angel er daarna uit gedurende de 
jaren 1626-1634. In de gravamina werd wel nog steeds gehamerd op het afdoen van de 
oude gravamina, zoals die over de papisten en de zondagsrust, maar daar bleef het 
verder bij. Deze gravamina vormden meer een soort verzuchtingen, dan concrete 
actiepunten waar de synodale gedeputeerden mee aan de slag gingen. Rapportages 
daarover zijn schaars in deze jaren.57  
 

                                                 
53 Tussen 1618 en 1650 dienden Haarlem en Amsterdam ieder 15, Edam 11, Enkhuizen acht, Hoorn zes 
en Alkmaar drie gravamina in over de zondagsrust. 
54 Acta van de Noord-Hollandse synode, 7.8.1625. De Edamse noodkreet was een onderdeel van een 
indringende oproep om alle ‘crijtende sonden’ nu echt te bestrijden omdat de door de Staten van Holland 
uitgeschreven bededag anders vruchteloos zou zijn en Gods toorn onafwendbaar. 
55 Acta van de classis Edam, 17.8.1620, acta van de Noord-Hollandse synode, 25.8.1620 (gravamen nr. 8 
van de classis Haarlem: ‘Alsoo by den synodum nationael is geresolveert ende besloten een sekere acte 
nopende de heyliginge des sabbaths’). Uit de teksten wordt niet duidelijk naar welke acte van de 
Nationale synode hier verwezen wordt. 
56 Acta van de Noord-Hollandse synode, 25.8.1620-6.8.1624. 
57 Alleen in 1632 en 1634 lezen we dat de gedeputeerden werd opgedragen bij de Gecommitteerde Raden 
van de Staten van Holland aan te dringen op het afdoen van die oude gravamina, waarbij het accent meer 
gelegd wordt op het weren van de paapse stoutigheden, dan op de handhaving van de zondagsrust. Acta 
van de Noord-Hollandse synode, 17.8.1632, 14.8.1634, art. 28. In 1635 werd door hen gerapporteerd dat 
de inspanningen niet zonder vrucht waren en dat bij de Gecommitteerde Raden is aangedrongen op 
naleving van de plakkaten (acta 14.8.1635, art. 35).  
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Vanaf 1635 nam het aantal gravamina weer toe, waarin met naam en toenaam allerlei 
overtredingen aan de kaak gesteld worden. In het verlengde daarvan is te zien hoe de 
gedachten over bijvoorbeeld noodzakelijke zondagsarbeid nader vorm kregen. Het 
startsein voor dit hernieuwde offensief kwam indirect vanuit de Zuid-Hollandse synode. 
Daar werd in 1634 een uitgebreide resolutie aangenomen om het ‘vloecken en sweeren 
so openbaerlijck tot ontheijliginge van Gods H. Naem’ een halt toe te roepen, nu die 
‘dagelijcks op schuijten en wagens, selfs bij de kinderen gehoort werden’. Enerzijds 
werd in deze resolutie, met grote instemming aangehaald in de Noord-Hollandse acta 
opgeroepen tot vernieuwing van de plakkaten. Anderzijds werden de kerken 
aangespoord om in hun gemeenten te attenderen op die plakkaten, ‘ten eijnde de 
gelovige merckende den ijver van den overheijt om dese faute te remedieren inde 
werelt, naerder op hem selven letten mochten’. Voorts droeg men de predikanten op om 
in prediking en gebed op te wekken tot ‘behoorlijck gebruijck van de name Gods (en 
zo) tot uijtwortelinge van dat quaedt’.De kerkenraden werden vermaand dit kwaad niet 
langer oogluikend toe te staan, maar via de tucht en via vermaningen aan het adres van 
‘schoolmeesteren, huijsvaderen ende allen die over andere gestelt syn’ een halt toe te 
roepen. Predikanten die zelf Gods naam ijdel gebruikten, konden op een ernstige 
vermaning en eventueel zelfs ontslag rekenen.  
De toon werd zo gezet vanuit Zuid-Holland en overgenomen door de Noord-Hollandse 
synode. Deze laatste voegde aan dit pleidooi toe dat de synodale gedeputeerden bij de 
Gecommitteerde Raden niet alleen moesten aandringen op maatregelen tegen de 
‘verachtingen ende misbruijckingen vanden eeden bij de name Godts (..) (maar ook) 
tegen de grote prophanatie des sabbaths allomme’. De plakkaten daartegen waren nu 
weliswaar ‘vercregen ende overal uijtgesonden (..) maer sonder behoorlijck effect’.58 
Vloeken en zweren was dus niet alleen schering en inslag bij de niet-lidmaten, maar ook 
lidmaten en zelfs predikanten gingen niet vrijuit, zodat dit kwaad nu zowel intern als via 
de overheden aangepakt werd. Voor diezelfde gecombineerde aanpak pleitte de classis 
Edam in 1636 bij de bestrijding van de ‘exorbitante insolentien der papisten, de factie 
der Remonstranten, de ontheijliginghe der sabbaths ende andere diergelijcke’. Vanuit 
Haarlem werd op diezelfde vergadering de vraag voorgelegd in hoeverre ‘het sluijten 
vande sluijsen ende boomen’ en het ‘bleijcken’ als noodzakelijke en dus op zondag 
toegestane arbeid aangemerkt kon worden. Het laatste werd niet toegestaan, het eerste 
wel.59 
 
Uit het relatief ontbreken van aandacht voor schendingen van de zondagsrust in de jaren 
1626-1634 mag dus niet geconcludeerd worden dat er in deze jaren weinig te klagen 
viel. Het gezamenlijke offensief van synode en Staten in de jaren 1620-1625 had niet 
geleid tot betere naleving van de zondagswetten. Waarom anders nieuwe plakkaten 
uitgevaardigd rond 1634? Maar ook daarna bleef het gewenste effect uit: de klachten 
vanuit de classes namen toe, wellicht omdat men meer van de nieuwe regels verwachtte 
dan in praktijk gerealiseerd werd. Het laken bleken op zondag ging gewoon door60, net 
als de jaarmarkten en kermissen, de koop en verkoop van allerhande waren, terwijl ook 
steeds meer bedrijven als vol- en papiermolens op zondag doordraaiden. Als 
voornaamste reden om dat niet toe te staan, gold nog steeds de verhindering van de 
eredienst: knechten en meiden die op zondag moesten werken konden niet naar de 

                                                 
58 Acta van de Noord-Hollandse synode, 14.8.1634, art. 51 
59 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.9.1636, art. 37 en 38; acta van de classis Edam, 25.8.1636. 
60 Acta van de Noord-Hollandse synode, 1.8.1639, art. 38 (gravamen vanuit de classis Haarlem). 
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kerk.61 De synodale aandrang bij de Staten van Holland om hier paal en perk aan te 
stellen, had geen resultaat.  
Toch duurde het tot 1641 voor de synode, in navolging van opnieuw Zuid-Holland, het 
over een tweede boeg gooide. Niet langer werd alleen de overheid gemaand, ook alle 
predikanten werden nu opgeroepen om overal op zondagmiddag catechesepreken te 
doen en hierin niet langer nalatig te zijn.62 Dit stimuleren van catechesepreken was niet 
nieuw, de gaandeweg veranderende argumentatie daarbij wel. Zo beklemtoonde de 
Noord-Hollandse synode vanaf 1618 het belang van deze preken als wapen in de strijd 
tegen de remonstrantse dwalingen.63  
In al deze pleidooien werd echter, anders dan Van Deursen aangeeft met citaten vanuit 
de classis Dordrecht64, tot 1641 geen direct verband gelegd tussen de zondagsrust en de 
middagdiensten als middel om ook de zondagmiddag op een God welgevallige manier 
in te vullen. Als we de synodale acta volgen blijkt dat in 1627 de catechesepreken bijna 
overal zijn ingevoerd. Het lukt echter niet om ook de laatste achterblijvende gemeenten 
en predikanten over de streep te trekken.65 Vanaf 1631 ontbreekt het thema in de acta, 
om er pas in 1641 weer in terug te keren, nu nadrukkelijk in verband met de heiliging 
van de zondag en als middel om het steeds sterker opkomend katholicisme het hoofd te 
bieden.66 
Een jaar tevoren, in 1640 had de synode al opgeroepen om via prediking en tucht de 
schendingen van de zondagsrust aan de orde te stellen. ‘Niet alleen door onnodig kopen 
ende verkopen, maer oock door plegen ende frequenteren van maeltijden ende andere 
ongeregeltheden. Ende dat men die gene, die na sodanige gedane vermaningen, evenwel 
in sodanigen publ. scandael ergerlijk voortgaen, oock kerckelijk (doch met alle discretie 
ende voorsichtheijt) censurere’.67 De omzichtige formulering laat zien dat het zeker niet 
de minste lidmaten waren die zich niet aan de zondagswetten hielden.  
 
In de jaren daarna veranderde er verder niet zoveel. De classes bleven via hun 
gravamina attenderen op de ontheiliging van de zondag, niet alleen door de 
zondagsarbeid, maar ook door kermissen, jaarmarkten en herbergbezoek. De synode 
bleef via haar gedeputeerden aandacht voor deze zaak vragen bij de Staten van Holland, 
maar veel resultaten werden niet geboekt langs die weg. Eerder wijzen de gravamina 
erop dat er meer soorten zondagsarbeid bijkwamen. Zo maakte de classis Edam zich in 
1644 zorgen over ‘de profanatie des H. Sabbaths met hoijen ende maijen, vliegende 
levreijen in de herbergen uijt te steecken etc’.68 Een jaar later aangevuld met klachten 

                                                 
61 acta Noord-Hollandse synode 1.8.1639, art 42 (gravamen van Enkhuizen over markten op zondag); 
21.8.1640, art. 45 (gravamen van Amsterdam over koop en verkoop op zondag), art. 51 (idem van 
Haarlem over blekerijen); 13.8.1641, art. 37 (verwijzing naar jaarmarkten en kermissen).  
62 Acta van de Noord-Hollandse synode, 13.8.1641, art. 36. 
63 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.10.1618, art. 1 (‘ende elck eenen belast in zyn classe de 
catechismus-predicatien te bevorderen te meer omdat de tegenwoordige gelegentheyt des tyts dezelve opt 
hoochste vereyscht’). 
64 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, pp. 29-30. 
65 Acta van de Noord-Hollandse synode, 11.8.1627 (de catechismuspreken zijn nu bijna overal ingevoerd, 
de achterblijvende gemeenten zullen worden vermaand); 15.8.1628 (de catechismus wordt nu overal, 
zoveel als mogelijk is, gepreekt); 20.8.1629 (idem); 5.10.1630 (met betrekking tot de catechismuspreken: 
situatie als te voren).  
66 In 1642 kon worden gerapporteerd dat de middagpredikatie overal werd ingevoerd. De woordkeuze 
wijst er op dat daar blijkbaar de klad ingekomen was ergens tussen 1631 en 1642. 
67 Acta van de Noord-Hollandse synode, 21.8.1640, naar aanleiding van het gravamen van Amsterdam, 
over de handel op zondag. 
68 Acta van de Noord-Hollandse synode, 16.8.1644, art. 51; acta van de classis Edam, 13.6.1644. 



 

 hoofdstuk 8/ pag. 406 
  

over ‘het houden ende insonderheijt van nieuws invoeren van de kermissen op plaetsen 
daer se voor desen niet geweest sijn, malen van olij, vol ende houtslagers molen etc.’ 
Gelijktijdig verbaasde Edam zich over het feit dat in diverse plattelandsgemeenten ‘de 
uijtschrijvinge der danckdagen over verkregen victorijen’ achterwege was gebleven. 
Zodat op ‘veele ende aensienlijcke plaetsen op soodanige (..) dagen geen predicatien en 
geschieden’.69 
Niet alleen de overheden lieten het er dus bij zitten, ook de verschillende kerkenraden 
zouden wel wat harder mogen lopen na het oordeel van de Edamse classis. Dat dit niet 
gebeurde kan samenhangen met de economisch slechtere tijden, aan het eind van de 
jaren ’30.70 Maar in Edamse ogen vormde dat juist een extra stimulans om aan te 
dringen op boetvaardigheid: ‘Of men niet uyt de tegenwoordige gelegenheyd van onzen 
stad, daar in God de Heere zynen Toorn over onse zonden zoo merkelijk doet blyken, 
oorzake behoort te nemen, om niet alleen by alle gelegenheyt de Gemeynte tot ware 
boetveerdigheyd des levens ende afstand van zonden te vermanen. Maar ook om op (..) 
nieuwe by hunne Ed. Groot Mog. (..) met alle naerstigheyt aen te houden, dat tegen de 
grove krijtende zonden ende grouwelen die inden lande regneren, met goede wetten 
mochten voorsien ende de lang versochte ordre tot weyringe der zelver in effecte 
gebracht werden opdat den toorn des Heeren niet swaarder over ons ontsteken ende wy 
geheel verdorven worden.’71 
Van de kant van de Staten en het Hof van Holland bleef de respons zeer beperkt in deze 
jaren: men had de handen vol aan de langdurige vredesonderhandelingen.72 Dat dit geen 
loos argument was, bleek in 1649. De Staten van Holland lieten toen weten, dat er orde 
gesteld zal worden op het misbruik van ‘Godts heijligen rustdach’ en ‘tegen het 
vloecken, sweeren ende andere krijtende sonden’ en allerlei ‘wereltsche 
lichtveerdicheden’ zoals ‘comedien ende tragedien, danserijen ende mommerijen ende 
diergelijcke meer’. De synodale gedeputeerden bleven belast een vinger aan de pols te 
houden, terwijl de kerkenraden via de classes werden gemaand hun magistraten hierover 
aan te spreken, met name bij ‘aenstaende jaermercten of kermissen’.73  
 
Er zijn dus inderdaad verschuivingen zichtbaar in de hier onderzochte periode. In de 
jaren direct na de Dordtse synode vond een kortstondig synodaal offensief plaats om 
betere naleving van de zondagswetten af te dwingen. Daarna ebde de aandacht wat weg 
om pas aan het eind van de jaren ’30 weer op te komen, na aanzetten daartoe vanuit 
Zuid-Holland en mede ingegeven door het dan steeds sterker opkomende katholicisme, 
terwijl ook de remonstranten zich in deze jaren steeds beter organiseerden.  
Pas vanaf begin jaren ’40 werden de middagdiensten niet alleen omarmd als middel in 
de strijd andere de stromingen, maar ook als middel bij het streven naar een betere 
besteding van Gods heilige rustdag. In die zelfde jaren nam het aantal klachten over 
                                                 
69 Acta van de Noord-Hollandse synode, 8.8.1645, art. 50; acta van de classis Edam, 3.7.1645. De 
formulering en het ontbreken van vermaningen in eigen kring lijken erop te wijzen dat men vooral kritiek 
had op kerkenraden elders in Noord-Holland. 
70Zo verwijst de classis Amsterdam in 1641 naar de dure tijden en pleit in dat verband voor verbetering 
van de traktementen van de predikanten in de kleine steden en op het platteland. Acta 13.8.1641, art. 56. 
Zie verder paragraaf 6.3 (het gedeelte over de classis als doorgeefluik). 
71 Acta van de Noord-Hollandse synode 16.8.1638, art. 35. 
72 Dit werd als argument gebruikt in 1643 en in 1648. Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.8.1643 en 
11.8.1648. Die naderende vrede was voor diverse classes in 1648 juist reden om extra aan te dringen op 
maatregelen tegen het katholicisme, tegen bedelaars en landlopers, tegen vloeken, zweren, dansen en 
tegen de ontheiliging van de zondag. 
73 Acta van de Noord-Hollandse synode, 9.8.1649. Rapportage naar aanleiding van de ingediende 
gravamina waarin opnieuw werd aangedrongen op het afdoen van de oude, nog openstaande gravamina.  
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zondagsarbeid toe, incidenteel aangevuld met opmerkingen over herbergbezoek, 
dronkenschap, dansen, komedie spelen en kermissen.  
Natuurlijk zorgde de uitbreiding van het aantal diensten op zondag ervoor dat allerlei 
vormen van ontspanning en vermaak en van zondagsarbeid nu ook in de middaguren 
voor verstoring van de eredienst en dus voor een toename van de klachten zorgden. 
Anderzijds vormden deze middagdiensten voor de synode juist een handvat in het 
streven om in ieder geval de lidmaten te doordringen van het belang van een God 
welgevallige invulling van de hele zondag. Een standpunt dat door de classis Edam van 
harte werd gedeeld. De aandacht voor het heiligen van de gehele zondag nam dus toe, 
maar van een felle polemiek hierover was binnen de Noord-Hollandse synode geen 
sprake. 
 
 
Classicale inzet voor de zondagsheiliging? 
Hoe lag dit binnen de classis Edam? We zagen al dat de Edamse classis zich via tal van 
gravamina sterk maakte voor naleving van de zondagswetten en het terugdringen van de 
zondagsarbeid. Het is de vraag of men zich hierbij vooral zorgen maakte over 
schendingen elders in Noord-Holland of dat ook men ook moeite had om binnen de 
eigen regio de zo gewenste rust af te dwingen. Over de gehele periode bezien komt de 
kwestie van de zondagsrust in de classis Edam bijna alleen aan de orde in verband met 
de vergaderingen van de Noord-Hollandse synode. In ruim 80% van de gevallen betreft 
dit de bespreking van de gravamina over dit onderwerp.74  
Naar aanleiding van een synodale oproep werd in 1623 gevraagd naar voorbeelden van 
schendingen van de zondagsrust.75 In de classicale acta lezen we wel dat dit verzoek, 
overgebracht door Samuel Bartholi vier maanden later nog eens herhaald werd, niet of 
het ook iets opleverde.76 In Edam zelf is de vraag in de kerkenraad besproken, wat 
resulteerde in enige voorbeelden van ontheiliging van de zondag. Bij de lokale 
magistraat werd dit aanhangig gemaakt77, maar in de classis verder niet genoemd. Ook 
in Purmerend werd gesproken over dit synodale verzoek. Door deze kerkenraad werden 
voorbeelden van ontheiliging van de sabbat en vooral van de grote vrijheden die de 
katholieken zich in deze stad konden permitteren ‘opt pampier’ gezet werden en via 
Bartholdi aan de synodale gedeputeerden overhandigd.78 In de Monnickendamse acta 
lezen we niets over dit synodale verzoek. Dat was misschien ook niet nodig: Bartholdi 
kende de Monnickendamse situatie zelf immers als geen ander.  
In 1626 wees de classis, bij lezing van de acta van de kort daarvoor gehouden Noord-
Hollandse synode op de regels die door de Nationale Synode van Dordrecht waren 
opgesteld met betrekking tot het onderhouden van de sabbat en op het tekortschieten 

                                                 
74 In de acta van de classis Edam komt tussen 1592 en 1650 de zondagsrust 59 keer ter sprake: 48 keer in 
verband met de bespreking van een gravamen, negen maal naar aanleiding van synodale oproepen of 
opdrachten en één maal in verband met vragen vanuit een van de kerkenraden. Vanuit de classis Edam 
werden negen gravamina gewijd aan de zondagsrust. Drie daarvan werden ingediend in de eerste helft 
van de jaren ’20, de andere zes tussen 1636 en 1645. In het totaal werden 59 (deel)gravamina aan dit 
thema gewijd. De classis Edam besprak 48 van die 59 gravamina in de eigen vergaderingen. Zie paragraaf 
6.2. 
75 In een adem door werd gevraagd om voorbeelden van waarzeggerij, ‘duijveljagers’, van opkomend 
katholicisme en van onordelijkheden rond de huwelijkssluiting. Acta van de classis Edam, 16.10.1623. 
76 Acta van de classis Edam, 5.2.1624. De aangedragen voorbeelden zijn waarschijnlijk direct aan 
Bartholdi gestuurd en via hem bij de andere synodale gedeputeerden ingebracht. 
77 Kerkenraadsnotulen Edam, 15.11.1623. Niet genoteerd staat om wat voor soort schendingen het ging 
en op welk moment van de zondag die plaatsvonden. 
78 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 2.11.1623. 
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daarin.79 Daar bleef het voorlopig bij. Pas begin jaren ’40 kwam ook de classis echt in 
actie, opnieuw in het verlengde van synodale oproepen daartoe. Bij herlezing van de 
synodale acta van 1640, drong de classis er in mei 1641 op aan om via magistraten en 
officieren, de markten en verdere handel op zondag te verbieden. Een jaar later 
aangevuld met de oproep om op te treden tegen kermissen op zondag, terwijl in één 
adem door ook gewezen werd op het belang van het preken van de catechismus op 
zondag na de middag. 80 In 1643 herhaalde men deze oproepen nogmaals, waarna de 
Edamse classis op haar beurt de schendingen van de zondagsrust in de jaren 1644 en 
1645 via de hiervoor aangehaalde gravamina onder de synodale aandacht bracht.  
 
In al deze jaren werd slechts eenmaal vanuit een van de dorpen een vraag over 
schendingen van de zondagsrust gesteld. In 1636 wilde Landsmeer weten hoe te 
handelen met een lidmaat, vrachtvaarder, die alleen ’s winters ter kerke kwam. De 
classis adviseerde de man ernstig te vermanen voortaan de sabbat te heiligen.81 In alle 
andere gevallen kwam de classis alleen in actie bij de voorbereiding op of naar 
aanleiding van een synodevergadering: uitsluitend als doorgeefluik dus. Dat roept de 
vraag op naar de situatie in de dorpen en steden binnen de classis. Hoe ging men daar 
om met de zondagsrust en werd die rust gaandeweg bepleit als bedoeld voor de gehele 
zondag? Werkten kerkenraad en overheden hierbij samen of juist niet? Waar kwamen 
de voorbeelden vandaan die werden aangehaald in de Edamse gravamina? Het was 
namelijk juist de Edamse classis die vooral in de eerste helft van de jaren ’40, maar ook 
daarvoor al via haar gravamina de aandacht vestigde op schendingen van de 
zondagswetten.  
 
 
Geleidelijke uitbreiding van de zondagswetten in Edam 
In de kerkenraadsnotulen van de stad Edam komen we enkele vermaningen tegen aan 
het adres van twee lidmaten die op zondag aan het werk waren. De een schonk als 
herbergier op zaterdagavond zoveel brandewijn aan zijn gasten, dat zij op 
zondagmorgen nog dronken in zijn herberg te vinden waren.82 De ander veroorzaakte 
ergernis door op zondag niet ter kerke te gaan, maar ‘te sitten neyen ende arbeiden in 
synen huyse’.83  
Beide gevallen dateren uit de jaren vóór de Dordtse synode. Jaren waarin deze 
kerkenraad een vrij pragmatische houding aan de dag legde. Zo werd in 1599 de viering 
van het Avondmaal een week uitgesteld, om te voorkomen dat vele lidmaten zich 
zouden afhouden om naar de Amsterdamse kermis te kunnen gaan. Een soortgelijk 
uitstel werd in 1612 bepleit, nu om te voorkomen dat het Avondmaal zou samenvallen 

                                                 
79 Acta van de classis Edam, 7.9.1626. In het totaal werden zes artikelen aangehaald, waaronder die over 
de zondagsrust. 
80 Acta van de classis Edam, 3.12.1640 (synodale opmerkingen over de zondagsrust werden wel genoemd 
in de classis, maar verder heeft men geen voor ons zichtbare actie hierop ondernomen); 6.5.1641 
(synodale acta van 1640 herlezen en nu wel tot actie overgegaan); 13.10.1642 (naar aanleiding van art. 38 
van de synodale acta van 12.8.1642: het weren van kermissen op zondag en het pleidooi voor 
middagpredicaties werden eruit gelicht. Het pleidooi tegen ‘afgodische’ feesten op vastenavond en St. 
Nicolaasavond werd niet aangehaald in de classicale acta). 
81 Acta van de classis Edam, 6.10.1636. 
82 Kerkenraadsnotulen Edam, 20.1.1608, 10.2.1608, 10.1.1611, 27.2.1611, 4.4.1611, 29.5.1614, 
13.3.1616: Het viel voor Wouter Jansz, lidmaat en herbergier niet mee om alle ergernis te voorkomen, 
zonder dat zijn nering eronder leed. 
83 Kerkenraadsnotulen Edam, 27.11.1605. 
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met de lokale jaarmarkt.84 Uit die zelfde jaren vóór de Dordtse synode dateren ook de 
volgende voorbeelden. In 1598 werd een lidmaat aangesproken om zijn absentie bij het 
Avondmaal in verband met een bezoek aan de Amsterdamse kermis, in 1618 een ander 
omdat hij naar de varkensmarkt was gegaan. Beide kwamen er zonder verdere 
vermaning vanaf.85 
In 1620 werd de toon iets anders. Nu pleitte men ervoor om de gewoonlijke stilstand 
van de zondagse diensten ten tijde van de hooitijd maar liever te weren tot meerder 
heiliging van de sabbat. De kerkenraad besloot dit als een gravamen via de classis aan 
de synode voor te leggen, maar in de classicale acta komt dit voorstel niet voor. 
Blijkbaar heeft deze vergadering het niet overgenomen.86  
Heel veel zorgen maakte de Edamse kerkenraad zich niet over de verstoringen van de 
zondagsrust, want pas in 1631 kwam het punt weer aan de orde. Op aandrang van de 
kerkenraad vernieuwden de burgemeesters de oude keuren tegen de ontheiliging van de 
zondag. Waarschijnlijk refereerde men hierbij aan de al aangehaalde keur uit 1614 of 
1615 ‘tegen de ontheijliginge van den sondagen ende biddagen ende verscheijden grove 
sonden’, zoals te vinden in het Edamse overheidsarchief.87  
De tekst laat zien hoe de overheid hechtte aan handhaving van de zondagsrust, in ieder 
geval tijdens de predikatie, en zich zorgen maakte over de toenemende verstoring 
daarvan. Daarnaast bevat deze keur ook een uitgebreide opsomming van ander 
ongewenst en voortaan strafbaar gedrag als ‘sweeren, vloecken, het gebruijck van 
duijvelsche besweringen, waersegginge ende segenen’, het verkleed lopen en van 
‘caetsen ende danserien’ op zondag, onder ‘de predicatie van Godts H. Woort’. Voorts 
verbood men het verspreiden van onbehoorlijke liederen, tot oneer van Gods Naam en 
verstoring van de rust en het spelen met ‘caerten, dobbelsteenen, troeffspeelen (en) 
cruijssemunten’, terwijl ook niemand op zondag ‘moet zijn handtwerck doen’.  
Op 18 februari 1631 werd deze keur dus vernieuwd en uitgebreid ‘tegen prophanatie 
vanden Sabbath ende andere feest ofte vierdagen’. Zo werd nu ook paal en perk gesteld 
aan volksspelen als ‘kloot te schieten, te kaetsen (en) balslaen’ en aan allerlei soorten 
van handel en aan het tappen op ‘sondags smorgens, voor ende onder de predicatie van 
Godes H. woort’. Ook kwamen de zondagse markten aan bod, die ‘totten aenvanck 
vanden voorsz. predicatie ende langer wert gecontineert, alles streckende tot 
prophanatie ende ontheijliginge vanden Sabbath ende veroorsaeckende bij vele een 
verhunderinge ende beletsel van haer ter kercke tot het gehoor van Godes H. woort te 
vervoegen’.  
De spelen werden verboden, alle nering tot drie uur ‘s middags stilgelegd en de 
herbergen mochten niet langer op zaterdagavond of -nacht drank schenken of tabak 
verkopen. Ook de herbergbezoekers konden voortaan op een boete rekenen. Van alle 
markten werd alleen ‘die (van) vis uitte noortzee (..) ten drie uijren namiddach (..) 
toegelaten’.88  

                                                 
84 Kerkenraadsnotulen Edam, 28.8.1599, 5.9.1599 (uitstel in verband met de Amsterdamse kermis), ook 
aangehaald door Van Deursen, Mensen van klein vermogen, p. 129; kerkenraadsnotulen Edam, 11.3.1612 
(uitstel in verband met de jaarmarkt).  
85 Kerkenraadsnotulen Edam 27.9.1598, 5.8.1618. 
86 Kerkenraadsnotulen Edam 26.7.1620, Cl. Acta 27.7.1620, 17.8.1620. In het verlengde van de classicale 
acta is dit punt ook in de synodale acta niet terug te vinden. Acta Noord-Hollandse synode 25.8.1620.  
87 Oud Archief Edam, inv. nr. 43, f. 41v – 43. 
88 Kerkenraadsnotulen Edam, 9.2.1631, Oud Archief Edam, inv. nr. 44A. De bepalingen uit 1614-1615 
gewijd aan de daar genoemde ‘grove zonden’, keren niet terug in deze latere keur. Stoorde men zich nu 
minder aan deze gedragingen dan tijdens de Bestandstwisten, of waren die eerdere bepalingen zo effectief 
geweest dan herhaling overbodig was? 
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De keur uit 1631 werd herhaald in 163889, waarna voor de overheid de kous af was tot 
aan het eind van de jaren ’50. Pas in 1658 en ‘59 werden de regels verder uitgebreid. 
Vanaf die tijd mocht er op zondag ‘offte soodanige andere dagen alsser namiddachs in 
de gereformeerde kercke wert gepredickt’ niet meer begraven worden, aangezien de 
open graven in de kerk de kerkgang ernstig belemmerden. Bovendien was het voortaan 
niet alleen tot drie uur ’s middags maar de gehele zondag verboden om enige waren te 
kopen of te verkopen, terwijl het de herbergiers niet langer werd toegestaan om op 
zondagen te schenken. Regels die ook van kracht waren op ‘heilichdagen ende 
biddagen’, in een andere keur vervangen door ‘hooghtijden ofte biddagen’. De inwoners 
van vooral de dorpen Volendam en Katwoude werden in één moeite door gewezen op 
‘Godes rechtvaerdigen toorn ende straffe’ als niet onmiddellijk alle schendingen van de 
zondagsrust gestaakt zou worden. Blijkens de tekst waren vissen en herbergbezoek hier 
op zondag populaire tijdsbestedingen.90  
 
Het duurde in Edam dus tot 1659 voordat van overheidswege de hele zondag tot rustdag 
werd uitgeroepen. Tot die tijd lag het accent op handhaving van de zondagsrust tijdens 
de erediensten. Afgaande op de kerkenraadsnotulen was die strijd ook met de 
uitvaardiging van de keur van 1631 nog niet geheel gestreden. Tussen 1631 en 1647 
boog de kerkenraad zich 14 keer over het thema van de zondagsrust, meestal met het 
oog op of naar aanleiding van een classis of synodevergadering. Zo werd de magistraat 
in 1639 gevraagd om geen jaarmarkten op zondag toe te staan 91 en in 1642 om 
maatregelen tegen het ontheiligen van de zondag door kermissen en zondagsarbeid, 
bijvoorbeeld door schoenmakers en ‘snijders’. Oproepen die in de jaren daarna met 
enige regelmaat werden herhaald, vaak in combinatie met verzoeken om ‘paepsche 
stoutigheden’ te weren.92  
De vrij lage frequentie in combinatie met het feit dat het onderwerp van de 
zondagsheiliging vooral ter sprake kwam met het oog op een classisvergadering, wijst 
er mijns inziens op dat het thema in Edam zelf geen hoge prioriteit had. Wat weer zou 
kunnen duiden op een vrij brede acceptatie van de zondagswetten hier ter plaatse. Dat 
dit in de omringende dorpen wat anders lag, blijkt uit de al aangehaalde keur uit 1659 en 
uit een keur uit 1665. Hierin worden de inwoners van achtereenvolgens Volendam, 
Katwoude, Warder, Middelie, Axwijk en Kwadijk gemaand de zondag beter te 
onderhouden en te respecteren. Zij lieten zich op zondag nog steeds liever in de kroeg 
dan in de kerk vinden.93  
  
 
Magistraat neemt het voortouw in Purmerend 
In de kerkenraad van Purmerend kwam het thema van de zondagsrust maar zeer 
incidenteel ter sprake: vier maal naar aanleiding van door andere classes ingediende 
gravamina, een maal in verband met Allebert Jansz94 en vier maal in verband met 

                                                 
89 Oud Archief Edam, inv. nr. 43, 18.2.1631. Volgens een notitie in de marge werd deze keur opnieuw 
gepubliceerd op 20.5.1638.  
90 Oud Archief Edam, inv. nr. 44A, 18.6.1658 (over begraven op zondag); 8.4.1659 en 10.6.1659 (over 
zondagsarbeid). In de keur van 10.6.1659 werd tevens een verbod afgevaardigd op allerlei spelen 
‘waermee gesocht wert de jeucht haer gelt afhandich te maken’. 
91 Kerkenraadsnotulen Edam, 9 en 11.10.1639.  
92 Kerkenraadsnotulen Edam, 9.11.1642, 4.11.1643, 6.3.1644, 4.3.1646. 
93 Oud Archief Edam, inv. nr. 44A, 8.4.1659, 15.4.1655. 
94 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 19.8.1612: Jansz werd aangesproken over zijn wegblijven uit de 
predikatie, waarop hij antwoordde het op zondag daarvoor te druk te hebben. Ook aangehaald door Van 
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schuitvaarder Jacob Martsz en zijn vrouw. Deze laatste twee lidmaten kwamen niet ter 
Avondmaal in 1627 omdat zij een deel van hun kleding hadden beleend bij de lommerd, 
‘so datse sonder mantel ende huijck inde kercke niet darfte comen.’ De kerkenraad 
besloot hen 12 gulden toe te leggen om hun goed te kunnen lossen.95 In 1636 was het 
weer raak en waren beiden ‘bij gebreck van haer clederen inde lombard verset’ niet 
gezind ter kerke en naar het Avondmaal te komen. Zij wilden liever werken op zondag 
om zo hun kleding weer te kunnen lossen. Het waren al klanten van de diaconie, maar 
de kerkenraad besloot hen ditmaal pas extra te steunen als zij beterschap beloofden en 
weer naar de kerk kwamen. Met name op zondag, zo staat erbij in de acta. Bovendien 
was Jacob spelend en drinkend in de herberg aangetroffen en ook dat zal hun 
inkomenspositie niet hebben verbeterd.96 
Deze zaak leert ons niet alleen iets over de noodzaak van zondagsarbeid voor deze 
armlastige gemeenteleden, maar laat ook zien dat men in 1627 hechtte aan bepaalde 
kleding voor de kerkgang. Voor Rooijakkers vormt dit een van de bewijzen dat het 
besef van onderscheid tussen sacrale en profane tijden in toenemende mate gemeengoed 
werd in de 17e eeuw.97 In de Edamse kerkenraadsnotulen vinden we al in 1602 een 
voorbeeld van een zuster van de gemeente die niet naar de kerk kwam omdat haar huik 
bij de lommerd lag. De kerkenraad besloot haar daarop financieel bij te staan.98 Zonder 
huik of mantel durfde men zich dus niet in de kerk te vertonen en al helemaal niet aan 
de Tafel des Heren. Het is echter de vraag of men zo niet voor de Heer durfde te 
verschijnen, of dat men vooral beducht was voor de misprijzende blikken van de 
medekerkgangers. Dat dit laatste een grote rol speelde, bewijzen de 
vroedschapsresoluties van Monnickendam. Op voorstel van de weesvaders aldaar 
kregen de jongens vanaf 1635 bij hun vertrek uit het weeshuis twee pakken en een 
mantel mee en de meisjes twee rokken en een huik. Tot die tijd was men gewoon om de 
jongens drie pakken en de meisjes drie rokken mee te geven. Zij bleken echter, zonder 
mantel of huik, ‘schreumachtich te syn des sondachs de kercke daerinne se opgevoedet 
werden te frequenteren ende haer bij de menisten, papisten ende anderen te 
vervoegen’.99 Het was dus vooral in de gereformeerde kerk gebruik om gekleed met 
mantel of huik de diensten te bezoeken. Het dragen van deze kleding op zondag zegt 
dus mijns inziens meer over de rangen en standen binnen de verschillende kerkelijke 
stromingen, dan over een toenemend besef van sacrale tijden.  
 
Keren we terug naar de kerkenraad van Purmerend. Deze maakte zich dus niet op een 
voor ons zichtbare wijze al te druk over schendingen van de zondagsrust, in de jaren 
1611-1640.100 Dat was ook niet nodig omdat de magistraat, met wie de kerkenraad nauw 
gelieerd was de kerkelijke belangen in deze goed behartigde. Zo werd in 1620 bepaald 

                                                                                                                                               
Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, p. 28. 
95 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 22.8.1627. Een huik is een lange mantel met kap (in de woorden van 
het Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal, uitgave Wolters-Noordhoff, Groningen, 1985). 
96 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 3.2.1636  t/m 15.6.1636 (verlopen in dronkenschap en spel, uitlopend 
in bereidheid tot schuldbekentenis); 15.6.1636 (kleding in de lommerd beleend) t/m 26.10.1636 (tenslotte 
weer ter Avondmaal na schuldbekentenis).   
97 Rooijakkers, Rituele repertoires, p. 269. Zijn vroegste voorbeelden uit Oost-Brabant van specifiek 
zondagse kleding stammen uit de tweede helft van de 17e eeuw. Voorbeelden uit de eerste helft van de 
17e eeuw vond hij wel in artikel van Cloet, ‘het gelovige volk in de 17e eeuw’, pp. 393-417. Die 
voorbeelden komen uit Antwerpen in 1618. 
98 Kerkenraadsnotulen Edam, 9.2.1603. 
99 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 4, resolutien van de vroedschap van Monnickendam, 1635-1642, 
15.10.1635. 
100 Dit zijn, zoals al gezegd, de jaren waarvan de kerkenraadsnotulen bewaard zijn gebleven. 
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dat niemand op zondag enige ‘wterlijcke hantwarcken’ mocht verrichten, omdat deze 
dag naar Gods gebod geheiligd behoort te worden. Koop en verkoop werden alleen 
tijdens de diensten verboden, net als het schenken van wijn, brandewijn en bier in de 
herbergen.101  
Het waren dezelfde voorschriften die al vanaf in ieder geval 1605 golden op de 
bededagen. Regels die in 1608 werden uitgebreid met de bepaling dat ook ‘niemant sal 
mogen kaetsen, kolven, clootschieten ofte eenige andere spelen doen’.102 Alleen in de 
afkondiging van de bededag gedaan op 12 september 1637 is sprake van onthouding 
van alle handwerken alleen gedurende de predikatie.103 In alle andere bepalingen 
ontbreekt deze inperking. In 1645 werd nadrukkelijk bepaald dat een ieder zich tot 
‘snachts ten xii uijren incluijs van alle uijterlijcke handtwerck’diende te onthouden.104 In 
dat zelfde jaar werd ook, op verzoek van de kerkenraad105 afgekondigd dat de winkeliers 
en andere verkopers binnen Purmerend voortaan gedurende de gehele zondag hun 
vensters en deuren gesloten moesten houden en ook niemand meer met koopwaar langs 
de straten mocht gaan op zondag.106  
In Purmerend werd dus heel wat jaren eerder dan in Edam de gehele zondag tot rustdag 
verklaard. Dit wil niet zeggen dat alle inwoners zich hier direct aan conformeerden. Zo 
lezen we in een nadere afkondiging van de zondagswetten uit 1649, dat de plaatselijke 
overheid ‘lange soo meer bevindende dat voorgaende keuren tegen t’ontheijligen ende 
prophaneren vanden sondach (..) niet achtervolcht noch naergecomen (..) maer seer 
schandelijck misbruijckt ende overgetreden werden’.107 Reden om de regels nogmaals 
nadrukkelijk te herhalen. Deze keur werd in 1653 opnieuw gepubliceerd en vanaf 1659 
bijna jaarlijks vernieuwd tot in ieder geval 1672 toe. De Purmerenders hadden dus heel 
wat vermaningen nodig voordat deze zondagswetten echt gemeengoed werden. 
 
De inwoners van Purmerend waren een roerig volkje, gezien de vele keuren op het 
gebied van de openbare orde.108 Zo moest tussen 1609 en 1643 keer op keer 
afgekondigd worden dat ‘niemant sal mogen wandelen, clappen, messen slijpen ofte 
eenich quaet gelaet inde kercke alhier bedrijven onder den dienst vande predicatie’. In 
één adem door werden ook andere bepalingen die de rust in en rond de kerk en op het 
kerkhof beoogden, steeds opnieuw herhaald. Het viel blijkbaar niet mee om de jeugd 
ervan te doordringen dat het niet gepast was stenen naar de kerkramen te gooien109, in of 

                                                 
101 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 94, resolutien van Burgemeesters en vroedschappen, 21.6.1620. 
102 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 1.5.1605, Oud Archief Pumerend, inv. nr. 102, ingekomen 
brieven van de burgemeesters, -.12.1605; Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 6.1.1608. De oudste 
overgeleverde bepaling ten aanzien van het uitschrijven van een bededag dateert van 3.8.1599 en ook 
hierin lezen we dat iedereen zich op deze dag dient te onthouden van ‘alle hantwerck’. De andere 
bepalingen over koop en verkoop en over het sluiten van herbergen zijn in deze tekst niet opgenomen. 
Oud Archief Purmerend, inv. nr. 102, 3.8.1599. 
103 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 12.9.1637 (als aanvulling bij de keur van 25.11.1636). 
104 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 1.2.1645. 
105 Dat de kerkenraad hierom verzocht, blijkt uit de vroedschapsresoluties: Oud Archief Purmerend, inv. 
nr. 94, 2.9.1645. 
106 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 9.9.1645. 
107 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 17.4.1649. 
108 Zie ook de volgende subparagraaf daarover. 
109 Ook in eerder jaren was waren al verbodsbepalingen op dit punt uitgevaardigd. De eerste dateert uit 
1584. Oud Archief Purmerend, inv. nr. 94, 10.6.1584: het is niemand toegestaan met ‘bogen (..) ofte met 
steenen ofte andere harde materije (te) schieten ofte werpen aen om ofte op die kercke ofte enige andere 
huijsen binnen deeser steede Purmerendt’. 
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rond de kerk te kaatsen, ‘clootschieten, balslaen, tollen ofte andere ongeregeltheden’ te 
begaan ‘tsy onder de predicatie ofte anders’.110  
Voorts waren bepalingen nodig om het beschadigen van kerkbanken, kerkpilaren en 
ander houtwerk in de kerk te voorkomen. Hoezeer de kerk als het verlengde van de 
openbare weg gold, blijkt uit de verordening dat niemand ‘tot eenichten tijde vanden 
dage ofte des savonts eeniche (..) nooten, appelen, peeren ofte eeniche andere fruijten te 
eeten inde voors. kerck ende die schillen, doppen ofte vuijlicheden daer van commende 
opte kerckevloer ofte elders inde selve te smacken ofte werpen’. Eerbied voor het 
gereformeerde kerkgebouw was dus nog ver te zoeken in de jaren tot in ieder geval 
1643 in Purmerend.111 
Gelet op de vele andere keuren op het gebied van de openbare orde, waren de 
schendingen van de rust rond de kerk en het kerkhof deels baldadig gedrag van 
jongeren, en dat is iets van alle tijden. Voorts maakte men zich in 1612 zorgen over het 
vele losse volk dat werkzaam was bij de bedijkingen van de Beemster.112 Het lijkt me 
daarnaast niet uitgesloten dat in het kerkelijk verdeelde Purmerend, respect voor het nu 
gereformeerd geworden kerkgebouw in deze jaren lang niet door iedereen gedeeld werd. 
Vernielzuchtig bleven de jongeren en niet alleen zij ook na 1643 nog wel, maar de 
gereformeerde kerk was daarbij niet meer het voornaamste doelwit.113 Mogelijk zorgde 
de toenemende vrijheden voor de katholieken in Purmerend ervoor dat de frustraties niet 

                                                 
110 Dat deze tekst voor wat betreft de zondagsrust nog niet afdoende was, bleek in 1636. Toen wilde men 
diverse personen beboeten in verband met het kaatsen onder kerktijd. In de betreffende keuren op de 
zondagsrust bleek dit nog niet uitdrukkelijk verboden te zijn, zodat de betrokkenen er met een vermaning 
van afkwamen en de keur werd aangepast. Aldus een notitie in de vroedschapsresoluties, Oud Archief 
Purmerend, inv. nr. 94, 20.6.1636. 
111 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 27.5.1609, 30.1.1611, 12.6.1611, 1.6.1620, 11.7.1621. Deze 
laatste is nogmaals gepubliceerd op 20.5.1626 en 3.3.1628. Op 2.6.1634 werd deze ‘generale keure vande 
stadt’ opnieuw gepubliceerd. De tekst van deze editie wijkt nauwelijks af van die van 11.7.1621. Volgens 
de toevoegingen onderaan is deze laatste editie tussen 1634 en 1643 nog vijf maal gepubliceerd. Ook uit 
Edam en Monnickendam kennen we dergelijke keuren, maar deze zijn niet zo uitvoerig als de 
Purmerendse gewijd aan vandalisme in en rond het kerkgebouw. Oud Archief Edam, inv. nr. 43, f15: over 
het kerkhof (volgens dateringen in de marge gepubliceerd op 14 maart 1615 en opnieuw op 20.5.1638); 
f34v-36, over kerk en kerkhof (ongedateerd); f37 over klootschieten etc. langs de straten (gepubliceerd op 
14.11.1615, met herhalingen op 1.3.1616, 15.6.1626, 17.1.1648) en f62v, over kaatsen, balslaan etc in het 
armenhuis, op de Prinsenhof, in de kerkstraat en op de dam (gedateerd 1.7.1621); Oud Archief 
Monnickendam, inv. nr 62, willekeurboeck der stede Monickedam, 1639-1668 (oudere keurboeken zijn 
niet bewaard gebleven), f. 97-101. Deze keuren, ongedateerd, waarschijnlijk uit 1639, verbieden het 
ingooien van ramen en het krassen of snijden in muren of banken, niet zozeer in de kerk, maar van 
publieke plaatsen als sluizen, bruggen en overheidsgebouwen als het stadhuis en de beurs. Pas in tweede 
instantie werd ook het aanrichten van schade aan kerk en kerkhof verboden. 
112 Oud Archief Purmerend, inv. nr 94, 4.5.1612, 29.5.1612, 11.7.1621. Deze laatste keur is volgens 
notities in de marge opnieuw afgekondigd op 20.5.1626 en op 3.3.1628. 
113 Zo werd in 1645 een uitgebreide keur gepubliceerd om de ‘groote ongeregeltheijt bijde jonge jeucht’ 
aan de kaak te stellen. In deze keur vinden we nog steeds een hele opsomming van ongewenst gedrag, 
zoals het gooien van sneeuwballen, stenen en kluiten naar ‘eenige persoonen’ of naar gebouwen als de 
kerk, het stadhuis, het weeshuis, de school, de pastorie of andere huizen, maar de andere bepalingen ter 
bevordering van de rust tijdens de diensten en ter bescherming van het interieur van de kerk ontbreken. 
Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 17.1.1645. Later in dat zelfde jaar werd een keur uitgevaardigd om 
vernielingen te voorkomen, zoals die zich blijkbaar voor die tijd hadden voorgedaan ‘bij occasie dat 
teijkenen van blijtschap sijn ghetoont, over de victorie die Godt Almachtich aenden Staet deser Landen 
hadden verleent’. Voortaan was het verboden ‘moedtwillichleijck ijemandts heijningen, schutten, hecken, 
tonnen, vaten, tobbens, emmers, boomen, ofte ijetwes anders (..) te raseren, breecken off int minste te 
beschadigen, veel weijnigher wech te sleepen off verbranden, sonder speciael consent vande eijgenaers 
vandien’. Aldus hoopte men vernielingen en vreugdevuren in de kiem te smoren. Oud Archief 
Purmerend, inv. nr 84, 22.11.1645. 
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langer vooral tegen het gereformeerde kerkgebouw en de gereformeerde eredienst 
waren gericht.  
 
 
Kerkenraad van Monnickendam pas laat in actie  
De kerkenraad van Monnickendam wendde zich pas in de jaren ’40 tot de lokale 
overheid met het verzoek om schendingen van de zondagsrust door markten en 
kermissen te weren.114 Net zoals op het gebied van de huwelijkssluiting trad de 
Monnickendammer kerkenraad dus laat naar buiten, om via de overheid ook buiten de 
eigen kring te strijden voor betere handhaving van de zondagsrust. Dit gebeurde in de 
jaren 1642-1649 drie keer, steeds naar aanleiding van oproepen daartoe vanuit de 
Noord-Hollandse synode.115  
Het zou natuurlijk kunnen dat ds. Bartholdi zich in de jaren tot 1640, als 
synodegedeputeerde, steeds rechtstreeks tot de lokale overheid heeft gewend om 
bepaalde misstanden aan de kaak te stellen, maar daarvan zijn geen signalen te vinden 
in de vroedschapsresoluties. Het zal ook in Monnickendam in ieder geval gebruik zijn 
geweest om tijdens de diensten alle niet noodzakelijke arbeid te verbieden, zoals 
bepaald werd ten aanzien van een dankdienst in 1629, de vroegste bepaling die ik 
daarover heb kunnen vinden in de vroedschapresoluties.116 
Drie maal wendde de kerkenraad zich dus tot de overheid, om te pleiten voor betere 
handhaving van de zondagsrust maar alleen in 1649 is hierop een reactie te lezen in de 
vroedschapresoluties. Besloten werd toen om ‘opt verzoek van die vanden classis’ de 
burgemeesters op te dragen om tijdens de kermis het spelen van ‘commedien en 
diergelijcke’ te verbieden. Verder wilde men niet gaan, want ‘nopende vorder van mede 
te verbieden topenen vande cramen opden sondach vande kermis ende de danscamers, is 
verstaen dewijle tselve aende Staten van Hollant sal versocht werden, daer op 
d’uijtcomste te verwachten’.117  
Afgaande op de vroedschapresoluties liep deze overheid niet erg hard om de heiliging 
van de gehele zondag te bevorderen. Helaas zijn de keurboeken pas vanaf 1639 bewaard 
gebleven, zodat tot de jaren ‘40 dit beeld niet langs die weg gecorrigeerd kan worden.118 
Het ‘Willekeurboeck der stede Monickedam’ van de jaren 1639-1668 opent met een 
reeks bepalingen, allen in één hand uit 22 april 1639, waarin onder meer de rust op 
zondagen en ‘hooghtijden ende beeddagen’ wordt geregeld. Er waren dus ook in 
Monnickendam duidelijke regels uitgevaardigd van het soort dat inmiddels vertrouwd in 
de oren klinkt. Niet schenken in de herbergen voor 12 uur ’s morgens, behalve voor ‘de 
reijsende man’, niet ‘arbeijden ofte eenich hantwerk te doen’. Molenaars mogen niet 
tijdens de predikatie malen of met hun wagens langs de straat rijden. ‘Backers ende 
cramers’ mogen na acht uur ’s morgens niet meer venten vanuit hun geopende venster 
                                                 
114 Voor een algemeen overzicht zie: Appel, ‘De kermis en de tappersneringe’, pp. 35-53. 
115 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 16.10.1642 (m.n. gericht tegen schendingen van de zondagsrust 
door markten); 11.10.1643 (verzoeken om de kermissen op zondag af te schaffen); 22.8.1649 (eveneens 
in verband met misstanden tijdens de kermis: dat de ‘cramen den geheelen dach mochten gesloten blijven 
(..) op den sabbath wanneer het kermis is’. 
116 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 2: resolutieboek der stede Monickendam, 1623-1630, 24.8.1629. 
117 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 5; vroedschapsresolutien 1643-1650, 24.8.1649. Blijkens de acta 
van de Noord-Hollandse synode, 9.8.1649, hadden de Staten van Holland inderdaad kort daarvoor 
maatregelen beloofd om de zondagsrust te bevorderen. Zie hiervoor in het gedeelte over de inspanningen 
van de Noord-Hollandse synode voor betere handhaving van de zondagsrust.  
118 Ook de burgemeestersboeken zijn van later datum. Het oudste nog overgeleverde deel start vanaf 
12.8.1695. Oud Archief Monnickendam, inv. nrs. 33-39: ‘memoriaal van de Heeren Burgemrs. des stadts 
Monnickedam’.  
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of langs de straten en op zondag mag er voortaan niet meer gekaatst worden ‘voor ende 
naer de middagh’.  
Ergens tussen 1639 en 1650 zijn deze regels door de overheid steeds verder aangehaald, 
zichtbaar als doorhalingen in de tekst of als toevoegingen in de marge. Zo is in de 
bepaling over de molenaars het tekstgedeelte ‘te malen ofte’ met andere inkt 
doorgehaald. Met wagens rijden mocht nog wel, malen onder de predikatie niet meer. 
Bij het gedeelte over de bakkers en de winkeliers zijn de woorden ‘nae acht uren’ 
eveneens later doorgestreept, mogelijk in 1643, maar misschien ook pas in 1648, terwijl 
ook de vis- en graanverkopers vanaf dat moment op zondag niet meer mochten 
‘marcten’, terwijl dat eerst nog tot acht uur ’s morgens was toegestaan.  
De verschuivingen in de opvattingen over de zondagsrust worden het mooist 
geïllustreerd in de marginalia bij de regels voor waarden en waardinnen. Mochten zij in 
1639 nog ’s middags na 12 uur tappen, later, mogelijk in 1643 werd dit vervangen door 
‘voort dat des namiddaghs predicatie gedaen sal wesen’. Waarna een tweede correctie 
dit veranderde in ‘soo lange als den sabbath duert (twelck verstaen wert tot snachts ten 
xii uijren te geduijren)’. Deze correctie lijkt uit 1648 te stammen.119 
Als er in Monnickendam regels werden uitgevaardigd om zondagsarbeid in te perken, 
dan gebeurde dat eerder omdat daar vanuit een bepaalde beroepsgroep om gevraagd 
werd, dan op verzoek van de kerkenraad. Zo stond men in 1640 de veerlui toe om op 
bededagen slechts met één schuit op Amsterdam te varen. Zeven jaar later werd het de 
dienstdoende veerlui toegestaan om op zondag hun dienst met een ander te ruilen als zij 
op die dag ter Avondmaal wilden gaan.120 Niet alle veerlui waren dus lid van de zelfde 
kerk, anders viel er niets te ruilen op de Avondmaalszondagen. In 1641 verzocht het 
bakkersgilde of men voortaan het bakken op zondag zou mogen nalaten. Het verzoek 
werd aanvankelijk afgewezen en pas bij herhaling in 1649 gehonoreerd.121  
Deze vier meldingen dateren alle uit de jaren ’40 en laten zien dat er in die jaren dus in 
ieder geval bij delen van de Monnickendamse bevolking een groeiend belang gehecht 
werd aan de zondagsheiliging en dat de overheid daarin volgde. Het is het zelfde 
decennium waarin ook de kerkenraad meer aandacht vroeg voor de zondagsrust, maar 
helemaal gelijk op ging dat dus niet. De veerlui en de bakkers trokken iets eerder aan de 
bel bij de vroedschap dan de kerkenraad. Via de tucht had de kerkenraad in de jaren 
1600-1635 wel vier lidmaten vermaand over hun zondagsarbeid, twee maal in 

                                                 
119 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 62, Willekeurboeck der stede Monickedam, 1639-1668, f.9-f.12. 
De doorhalingen zijn steeds in andere inkt en daarom waarschijnlijk van later datum. In de tekst op f.10 
zijn twee gedateerde marginalia te vinden: 12 april 1643 en 25 april 1648. Het lijkt erop dat de eerste 
aanvulling op de tekst op f.11 eveneens uit 1643 dateert en de tweede uit 1648, maar helemaal zeker is dat 
niet, daarvoor lijken beide handschriften teveel op elkaar. Mogelijk ook dateert die tweede aanvulling van 
18 augustus 1648, net als een andere bepaling uit de jaar, zoals te vinden op f.12. Enkele aanvullingen uit 
1650 in een ander gedeelte eveneens op f.11 zijn wel in een duidelijk ander handschrift geschreven. Dit 
maakt het aannemelijk dat de geciteerde correcties inderdaad uit 1643 en /of 1648 dateren. Appel citeert 
uit inv. nr. 63 (aanvullingen op de keur van 17.1.1643, gedateerd op 28.8.1647). Hierin werd de 
winkeliers opgelegd hun ‘creamen ofte winckels des Zondaechs gedurende de predicatie zoo voor als nae 
de middach’ gesloten te houden. Appel, ’De kermis en de tappersneringe’, pp.42-44. 
120 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 4: resolutieboek der stede Monickendam, 1635-1642, 19.5.1640, 
id. nr. 5: resolutieboek der stede Monickendam, 1643-1650, 9.3.1647. 
121 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 4: resolutieboek der stede Monickendam, 1635-1642, 
21.12.1641, id. nr. 5: resolutieboek der stede Monickendam, 1643-1650, 10.7.1649. Als bepaling terug te 
vinden in het Willekeurboeck der stede Monickedam, 1639-1668, f.55, 31.7.1649: ‘geene backers noch 
haer knechts en sullen vermogen des sondaechs, zijnde den sabbath des Heeren, te backen nochte met 
eenich broot omloopen ofte te brengen in eenige huijsen’. Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 62. 
Ondanks die eerdere bepalingen was het blijkbaar nodig om ook het verkopen op zondag weer te 
verbieden. 
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combinatie met andere overtredingen als dronkenschap. 122 Jan de Hondslager en 
Hillegond Jansdr Woudes lieten beide weten de zondagse verdiensten niet te kunnen 
missen.123 Ook hier was het aantal lidmaten dat moeite had met de zondagswetten dus 
gering, net als in Edam en Purmerend en als in de classis Delft en Delfland. Op dit punt 
wijken de uitkomsten niet af. 
 
 
Afronding 
De ontwikkelingen in de drie steden gingen dus niet helemaal gelijk op, maar ze laten 
wel zien dat tussen 1645 (Purmerend) en 1658 (Edam) de regels voor de zondagsrust 
door de lokale magistraat werden uitgebreid van rust tijdens de diensten, uitlopend tot 
drie uur ’s middags, naar rust gedurende de gehele zondag. Niet alleen alle niet-
noodzakelijke arbeid, maar ook koop en verkoop waren voortaan verboden, herbergen 
bleven dicht en allerlei vertier werd aan strikte banden gelegd. Dit zelfde lot trof de 
jaarmarkten en de kermissen. Het feit dat deze bepalingen met regelmaat moesten 
worden herhaald, laat zien dat de acceptatie van deze uitgebreide zondagswetten, buiten 
de kring van de lidmaten beslist niet zonder slag of stoot verliep.  
 
Zoals aangetoond maakten de Noord-Hollandse synode en in het verlengde daarvan de 
classis Edam zich vanaf het midden van de jaren ’30 en vooral in de jaren ’40 sterk voor 
een betere naleving van de zondagswetten. Op een kort offensief in de jaren 1619-1625 
na, ontbrandde de strijd om de zondagsrust hier dus heel wat later dan Abels en Wouters 
in hun studie veronderstelden.124 Geageerd werd daarbij vooral tegen nieuwe vormen 
van zondagsarbeid en tegen de toename van het aantal jaarmarkten en kermissen op 
zondag, veelal in één adem genoemd met andere ‘crijtende zonden’ als vloeken en 
voorhuwelijkse seks en met het opkomende katholicisme. 
Uit de acta blijkt dat synode en classis zich gaandeweg sterker maakten voor een meer 
puriteinse heiliging van gehele zondag, zonder dat hier een felle polemiek over gevoerd 
werd. De classis fungeerde hierbij vooral als doorgeefluik tussen synode en 
kerkenraden. De door de classis Edam in 1644 en 1645 aangehaalde voorbeelden van 
ongewenste zondagsarbeid als maaien en hooien en het in bedrijf zijn van oliemolens, 
volmolens en houtzagerijen, zijn niet in de kerkenraadsnotulen van de drie steden terug 
te vinden. Dit geldt wel voor de kermissen en jaarmarkten waar de classis ook een vuist 
tegen gemaakt wilde zien. Het kan zijn dat deze voorbeelden uit de dorpen behorende 
bij de classis Edam kwamen, maar even zo goed maakte men zich vanuit de classis 
vooral druk over schendingen elders in Noord-Holland en wellicht ook over de 
oneerlijke economische concurrentie die daar het gevolg van was. 
 
De synode en in haar voetspoor de classis ageerden langer en vaker, dan de lokale 
kerkenraden tegen de ontheiliging van de zondag, waarbij zij hun hoop vooral vestigden 
op de Staten van Holland. Toch werd op lokaal niveau het meeste bereikt via nauwe 
samenwerking tussen kerkenraad en magistraat. In Purmerend verliep de samenwerking 

                                                 
122 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 25.6.1600, 21.12.1608. 
123 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 31.5.1632, 19.8.1635. 
124 Abels, Wouters, Nieuw en Ongezien, dl. 2, p. 171. Ook de Friese synode maakte zich sterk tegen de 
ontheiliging van de sabbat, zo laat Bergsma met verschillende voorbeelden zien. Hij gaat niet in op de 
vraag of er verschuivingen in de tijd en in de opvattingen rond de zondagrust te zien zijn. Bergsma, 
Tussen Gideonsbende en publieke kerk, pp. 363-364, 538, 541. 
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tussen kerkenraad en magistraat daarbij het soepelste. In Monnickendam werden de 
regels mede op verzoek van bepaalde beroepsgroepen steeds verder uitgebreid.  
Net als ten aanzien van de huwelijkswetgeving geldt ook ten aanzien van de 
zondagswetten dat beide elites in ieder geval tot op zekere hoogte dezelfde waarden en 
normen deelden en was het lang niet altijd de kerkenraad die als eerste met initiatieven 
kwam om deze waarden en normen via wetgeving ook buiten eigen kring op te leggen. 
Dat beide elites in de hier onderzochte steden een zelfde mentaliteit deelden, stemt 
overeen met het beeld zoals geschetst door Schutte. In zijn oratie Het Calvinistisch 
Nederland benadrukte hij dat kerkenraad en magistraat uit dezelfde maatschappelijke 
bovenlaag werden gerekruteerd en dat beide het er wezenlijk over eens waren dat ruwe 
volkszeden en opvattingen en gebruiken van de volkscultuur zich niet verhielden met de 
normen en waarden voor een geordende, christelijke samenleving.125 Deze 
puritanisering van de levenswandel was overigens niet exclusief gereformeerd, maar 
vertegenwoordigde een veel algemenere, Europese cultuurtrend en 
mentaliteitsverandering, zoals bijvoorbeeld Cameron heeft laten zien.126  
Dat die puritanisering in de hier onderzochte stadjes niet zonder problemen verliep, 
tonen de herhaalde publicaties van die keuren op de zondagsrust. Erg breed zal het 
maatschappelijke draagvlak voor deze maatregelen dus nog niet geweest zijn in de jaren 
’50, buiten de kring van de leden van de verschillende religieuze stromingen.127 Dit gold 
voor de steden en waarschijnlijk nog sterker voor de dorpen. Op dit laatste wijst een 
herhaalde Edamse keur uit 1665 gericht tegen de ontheiliging van de zondagen en 
bededagen in de dorpen Warder, Middelie, Axwijk en Kwadijk.128  
 
 
 
8.3. De strijd tegen volksgebruiken 
 
In de voorgaande gedeelten is al diverse malen aangehaald hoe via keuren de losbandige 
en vernielzuchtige jeugd tot de orde werd geroepen, bijvoorbeeld in verband met het 
oprichten van grote vreugdevuren en hoe allerlei vertier als dobbelen, kaatsen, 
klootschieten en kaartspelen aan banden werd gelegd, zeker als daarbij om geld 
gespeeld werd. Overtredingen waar ook lidmaten zich aan schuldig maakten, hoewel het 
aantal vermaningen hieraan gewijd gering is.129 Daarnaast blijken tal van vooral 
katholieke volksgebruiken een taai en hardnekkig leven te leiden. Alle reden om tot 

                                                 
125 Schutte, Het Calvinistisch Nederland, pp. 18-21. Het is wel de vraag of dit zo algemeen gesteld kan 
worden voor iedere magistraat. Vergelijk de kanttekeningen die Frijhoff plaatste bij het vroegmoderne 
kersteningsoffensief, zoals weergegeven in paragraaf I van de inleiding. 
126 Dit thema is bijvoorbeeld uitgewerkt door Cameron, The European Reformation, pp. 400-410. 
127 Rooijakkers heeft Oost-Brabant laten zien dat de zondagsheiliging geen exclusief gereformeerd 
streven was. Ik ga er daarom vanuit dat ook binnen de classis Edam, niet alleen de gereformeerde 
lidmaten maar ook de overtuigde katholieken en doopsgezinden de zondagswetten naleefden. Bewijzen 
hiervoor leveren de door mij gebruikte bronnen echter niet. Rooijakker, Rituele repertoires, pp. 260-265. 
128 Oud Archief Edam, inv. nr. 46, register van het keurboek van de stad Edam, f.71, 15.4.1665. 
129 Kerkenraadsnotulen Purmerend, 12.7.1626 (enkele lidmaten werden vermaand omdat ze gekaatst 
hadden); kerkenraadsnotulen Monnickendam, 18.2.1624 (mr. David vermaand in verband met 
‘ticktacken’); idem: 26.2.1637 (Willem Mes vermaand in verband met kolven op het ijs. Mes gaf dit toe, 
‘niet weetende dat hij daermede yedt misdede, also hij te dier selver tijt sach vele anderen die 
medeledematen waren, mede kolven’); kerkenraadsnotulen Edam, 9.5.1621 (Gijsbert de Leertouwer 
vermaand in verband met ‘troefspelen’). Over allerlei soorten vertier en volksfeesten, zie: Van Deursen, 
Mensen van klein vermogen, pp. 106-107, 121-132. 
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besluit van dit hoofdstuk over de reformatie van het openbare leven ook hier aandacht 
aan te besteden. 
 
 
Classis en synode zwijgzaam over volksgebruiken 
In de acta van de Noord-Hollandse synode komen we, naast de al besproken 
opmerkingen over katholieke gebruiken rond de dood en verwerpelijke vergrijpen als 
dansen op straat, niet veel verwijzingen naar volksgebruiken tegen. In 1622 maakte de 
classis Haarlem zich grote zorgen over een waarzegster te Leiderdorp, waarop via de 
synodegedeputeerden met succes om maatregelen werd gevraagd bij de Staten van 
Holland. De classes werden aansluitend gevraagd om nieuwe voorvallen te melden, wat 
verder niets opleverde, hoewel de synodegedeputeerden zeker waren van ‘omlopende 
heidens130 die rechte toevenaers ende waerseggers sijn’. De synode drong er vervolgens 
bij de classes op aan via de magistraten te letten op het weren van ‘zulck een monster 
ende dergelijcke’.131  
Ook in de classis Edam werden geen voorbeelden genoemd van waarzeggers of 
duivelstoejagers132, hoewel die wel in de kerkenraadsnotulen van Monnickendam en 
Edam te vinden zijn. Zo werd Neeltge Jacobsdr uit Monnickendam in 1624 vermaand 
omdat zij ‘bij de heydens is geweest om haer in de handt te laten sien’. Neeltge 
ontkende en uit het verdere verslag van het onderhoud dat de ouderlingen met haar 
hadden blijkt dat zij niet zozeer haar hand had laten lezen, maar veeleer als prostituée 
aan de slag was geweest.133  
Twee jaar later ging haar naamgenoot Neeltje Claes wel echt op bezoek bij een 
waarzegster om zo te proberen enkele verloren geraakte of gestolen goederen te 
achterhalen. Het kwam haar op een ernstige vermaning te staan. Ze werd pas na een 
schuldbekentenis weer tot het Avondmaal toegelaten. Haar naam werd niet genoemd, 
haar overtreding wel tot waarschuwing van allen.134 Uit diezelfde tijd dateert een 
voorval uit Edam. Palm Jacobsz en zijn vrouw werden van het Avondmaal afgehouden 
nadat zij ‘onbehoorlijcke middelen van belesing ende besweeringe tot haerder 
genesinge’ hadden aangewend. Het kostte menige vermaning voordat beiden zich weer 
ter kerke begaven en ten slotte bereid waren tot een schuldbekentenis.135 
Al deze voorvallen werden dus lokaal opgelost via de tuchtoefening en ze dateren allen 
uit de jaren kort nadat in synode en classis extra aandacht aan deze praktijken was 
besteed. Alleen vanuit Edam kennen we een soortgelijk geval uit 1598.136 Men was er 

                                                 
130 Met heidenen werden doorgaans zigeuners bedoeld (met dank aan dr. P. Abels voor deze aanvulling). 
131 Acta van de Noord-Hollandse synode, 2.8.1622, 8.8.1623, 6.8.1624. Zie hierover ook: De Waardt, 
Toverij en samenleving, pp. 167-170. Over de toverij, waarzeggerij en bijgeloof en de opvattingen van de 
verschillende catechismusverklaringen daarover: Van Deursen, Rust niet voordat gy ze van buiten kent, 
pp. 24-39. 
132 Acta van de classis Edam, 16.10.1623, 5.5.1625. Wel werd in 1602 vanuit Ransdorp advies gevraagd 
inzake de tuchtoefening met betrekking tot een vrouwelijk lidmaat. Zij kwam al zes of zeven jaar niet 
meer naar de kerk, hield er een kroeg op na en raadpleegde duivelsbezweerders in verband met de ziekte 
van haar man. Op classisadvies werd ze nu met naam en toenaam genoemd, aangezien eerdere 
voorstellingen zonder naam niets hadden uitgericht. Maar erg veel hielp ook dit niet. Acta van de classis 
Edam, 22.3.1601, 15.7.1602. 
133 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 26.5.1624, 2.6.1624. 
134 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 21.6.1626, 5.7.1626, 2.8.1626. 
135 Kerkenraadsnotulen Edam, 7.2.1627. De vermaningen lopen door tot en met 4.5.1631. 
136 Kerkenraadsnotulen Edam, 1.3.1598, 8.1.1598: Syke Juriaens bezocht een waarzegger in verband met 
haar verloren huik en beleed in tranen haar schuld hierover voor de kerkenraad. Het aantal tuchtgevallen 
in verband met toverij was in de hier onderzochte steden heel wat lager dan bijvoorbeeld in Amsterdam, 
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dus alert op, maar hoefde in eigen kring de gelovigen niet te overtuigen van de 
onchristelijkheid van dergelijke praktijken.  
Niet alleen door de kerkenraden, maar ook van overheidswege werd hard opgetreden 
tegen waarzeggers. Zo werd Rins Ettes in 1632 voor 10 jaar uit Monnickendam 
verbannen, onder meer omdat ze aan een waarzegster onderdak geboden had.137 Zoals al 
genoemd in het gedeelte over de zondagsrust, werd in Edam al in 1614 of 1615 een keur 
uitgevaardigd waarin onder meer korte metten werd gemaakt met duivelse bezweringen, 
waarzeggen en zegenen.138  
Dat daarmee dergelijk bijgeloof niet direct was uitgeroeid, lezen we in de 
kerkenraadsnotulen 1635 van opnieuw Monnickendam. Drie lidmaten werden daar 
ernstig vermaand omdat zij een kind en een vrouw ‘diemen seyde betovert te weesen’ 
hadden laten zegenen door Lysbet Jans, blijkbaar in een poging om zo de betovering te 
verbreken. Uit de tekst blijkt niet duidelijk of Lysbet Jans ook degene was die de 
betovering uit gesproken zou hebben, wel dat men haar dwong de vrouw en het kind 
van Jan Jacobsz te zegenen. In ieder geval behoorde Lysbet Jans niet tot de lidmaten die 
werden bestraft.139 Zij was dus of geen lid, of werd door de kerkenraad als slachtoffer 
beschouwd in deze affaire. 
 
 
Lokale wetgeving om excessen te bestrijden 
Synode en classis maakten nauwelijks woorden vuil aan allerhande volksfeesten, 
hoewel die er beslist waren en deels weer opnieuw opbloeiden in het verlengde van de 
toenemende vrijheden voor katholieken. Alleen in 1625 spraken zowel de classis 
Amsterdam als de classis Edam over excessen op katholieke feestdagen ‘ende 
vastelavonden’ als ‘gansen trecken en andersins’.140 Het is goed mogelijk dat men ook 
op deze en andere katholieke feesten duidde, bij al die andere keren wanneer sprake was 
van ‘paepsche superstitien’ die door men liever vandaag dan morgen verboden zag door 
de Staten van Holland. Maar genoemd werden die verfoeide feesten verder niet door 
classis en synode. Om er meer over te weten te komen, zijn we daarom aangewezen op 
de lokale bronnen. 
 
In Edam werd Brecht Jans in 1606 door haar kerkenraad vermaand omdat zij vermomd 
in manskleren liep.141 Een vergrijp dat enkele jaren later via een keur in heel Edam werd 
verboden, waarbij direct ook ‘t’reijen danssen142, luijde tieren, t’gaen met vermomde 

                                                                                                                                               
waar Roodenburg 91 tuchtgevallen rond toverij in de kerkenraadsnotulen aantrof tussen 1580-1697. 
Roodenburg, ‘Een soorte van duivelsche afgoderije’, pp. 80-94. 
137 Vroedschapresoluties Monnickendam, 28.2.1632. 
138 Oud Archief Edam, inv. nr. 43, f.41v. 
139 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 3.2.1635, 4.2.1635, 4.2.1635, 1.2.1635, 18.2.1635. 
140 Acta van de Noord-Hollandse synode 7.8.1625, acta van de classis Edam, 19.7.1625. In de classicale 
acta is de tekst van het eigen Edamse gravamen iets uitgebreider dan in de synodale acta. In de classicale 
acta wordt gesproken over ‘danscamers (..) Bachusfeesten (en) vastelavondspelen’, in de synodale acta is 
dit teruggebracht tot ‘danscamers, Bachusfeesten etc’.  
141 Kerkenraadsnotulen Edam, 8.11.1606. 
142 Voor afbeeldingen van reidansen, waarbij lachende en musicerende duivels al dansend de zondaars ter 
helle voeren, zie bijv. Rooijakkers, Rituele repertoires, pp. 301, 340. In de tekst van het betreffende 
hoofdstuk, gewijd aan de jongerencultuur, pp. 299-379 gaat Rooijakkers verder niet in op deze religieuze 
volksprenten. Dit komt pas aan de orde in het daarop volgende hoofdstuk, waarin onder meer aandacht 
geschonken wordt aan de kerkelijke strijd tegen het dansen, pp. 379-395.  
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kleedinge, pijpen, veelen ofte vendelen langs sheeren wegen ofte straeten’ door groepen 
jongeren aan de kaak werd gesteld.143 
In de lange reeks keuren waar het keurboek van Monnickendam van 1639 mee opent, 
wordt eveneens het zich vermommen, te weten ‘mans personen in vrouwe cleederen 
ende vrous personen in mannen clederen ofte hoe ende op wat maniere ’t selve soude 
mogen sijn, om daer mede bij der straeten te loopen ofte ongeregeltheijt te bedrijven (..) 
tot enigen tijde des jaers’ verboden.144 De Purmerender keurboeken, toch vrij uitgebreid 
wanneer het gaat om elementen uit de jeugdcultuur, reppen niet over dit gedrag. Op 
genoemde vindplaatsen is verder niet te lezen bij welke gelegenheden men verkleed 
ging en ook de dateringen helpen niet veel verder. Het lijkt niet te ver gezocht om 
hierbij in de eerste plaats te denken aan carnavalske feesten.145  
In de kerkenraadsnotulen van de drie steden komen verder geen verwijzingen naar 
volksgebruiken voor, behalve de al aangehaalde rond bruiloftsfeesten en begrafenissen 
en een enkele vermaning aan in verband met het zingend langs de deuren gaan op 
Nieuwjaarsdag.146 In praktijk een verkapte vorm van bedelen. Het zijn vooral de 
keurboeken die ons verder helpen. 
 
Allereerst over het nieuwjaarzingen. Via een keur uit 1637 maakte de Edamse 
vroedschap een einde aan de ongeregeldheden die ontstonden ‘bij d’nieuwe jaer singers 
(.. die bij die) occasie voor de deuren vande huijsen der burgerije alhier werden 
bedreven’. 147 Het was voortaan alleen nog aan de weeskinderen uit het weeshuis en het 
armenhuis toegestaan om langs de deuren te gaan om dan, als men ze binnenliet te 
mogen zingen. Blijkbaar wilde men deze kinderen de zo in te zamelen gelden niet 
ontzeggen. Soortgelijke keuren uit diezelfde tijd uit Purmerend en Monnickendam 
maken die uitzondering niet.148 
Purmerend maakte in diezelfde keur uit 1635 korte metten met andere volksgebruiken 
als het lopen met ‘sterren omtrent derthienendach’149 en het rondgaan van ‘sotten met 
bellen, ruijspotten ende bommen omtrent vastelavont’. Lichtvaardigheden die riekten 
naar ‘superstitie ende streckende tot oneere ende misbruijck vande hoochweerdigen 
name Gods, die niet anders dan met sonderlinge eerbiedicheijt bij een ijgel. moet 
gebruijckt worden’, 150 aldus de motivatie van de lokale magistraat.  
Drie jaar later vaardigde men in Purmerend ook een verbod uit op het Blasiusrijden. De 
eerste verwijzing naar dit feest op Blasiusdag, 3 februari151, komt eveneens uit deze stad 

                                                 
143 Oud Archief Edam, inv. nr. 43, f. 51v-52, gepubliceerd op 30.10.1614 en herhaald 20.4.1655. 
144 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 62, f.112. 
145 Mannen mochten geen vrouwenkleren dragen en omgekeerd vrouwen geen mannenkleren, opdat er 
geen verwarring tussen man en vrouw ontstaat en geen aanleiding tot onnatuurlijke zonden. Aldus een 
van de uitleggers van de catechismus, aangehaald door Van Deursen, Rust niet voordat gy ze van buiten 
kent, pp. 163-164. “Desondanks was die omkering van rollen (..) een tamelijk gangbare praktijk bij 
feestelijke gelegenheden, ook onder christenen.” 
146 Kerkenraadsnotulen Monnickendam,1.2.1626 (de weduwe Bely Hendriksdr) en 20.2.1628 (blinde Jan 
Symonsz). 
147 Oud Archief Edam, inv. nr. 43, f. 85, 30.12,1637. 
148 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 31.12.1635, opnieuw gepubliceerd op 29.12.1636 en 30.12.1661; 
Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 62, f. 112 (uit de reeks keuren waarmee dit keurboek opent en die 
alle in één handschrift zijn opgeschreven, gedateerd op 22.4.1639). 
149 Dat wil zeggen op 6 januari, het feest van Drie Koningen, 13 dagen na kerstmis. De Glopper-
Zuijderland, In de tijd gemeten, p. 80. 
150 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 1.2.1630. Uit de tekst valt op te maken dat dit feest pas het jaar 
daarvoor voor het eerst of opnieuw na langere tijd was gevierd (‘Alsoo den verleden jare, etc.). 
151 De Glopper-Zuijderland, In de tijd gemeten, p. 79. 
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en wel uit 1630. In dat jaar zou Blasiusdag op een zondag vallen en werd het te paard 
door de stad rijden door de jongelui om die reden verboden. Acht jaar later was men 
stelliger en verbood het hele feest. Niet alleen omdat er zeer onstuimig werd gereden 
met alle gevaren van dien, maar ook omdat het feest geoordeeld werd niets anders te 
zijn dan een ‘lichtveerdich overblijffsel vande superstitien des pausdoms, vermengt met 
een misbruijck vande creaturen Gods’.152  
In de beoordeling van dit volksfeest deed zich dus een duidelijke verschuiving voor. 
Was het vermaak aanvankelijk nog toegestaan, naarmate de jaren vorderden werd het 
als een katholiek en dus ongewenst volksfeest verboden. Het kan zijn dat de katholieke 
leiders in Purmerend in dit feest een middel zagen om het katholicisme op een openlijke 
en luchtige manier aan de man te brengen, in combinatie met de bloeiende veehandel ter 
plaatse. Maar ook als dat niet zo was, werd in ieder geval de lokale magistraat zich meer 
en meer bewust van de katholieke herkomst van dit feest. 
In Edam en Monnickendam heeft de magistraat zich nooit op voor ons zichtbare wijze 
over het Blasiusfeest gebogen. Het lijkt er op dat dit dus vooral in Purmerend speelde. 
Wel maakte men zich zowel in Monnickendam als in Purmerend druk over het ‘gansen, 
visschen ofte andere gedierten te trecken (of) te werpen’, zoals de Monnickendamse 
keur het in 1639 verwoordde. In de keur wordt geen verband gelegd met vastenavond en 
lijkt het vooral te gaan om ongewenste ‘malligheden’ door jongelui bedreven.153  
In Purmerend legde men deze link in 1624 wel. Uit de tekst van die keur kunnen we 
opmaken dat dit ‘quaet gebruijck van ‘tknuppelen van gansen, hanen, woerden ofte 
andere diergel. creatueren ende schepselen Godts van jaer tot jare, principaelijck 
omtrent vastelavont binnen dese selver stede continueert’. Dit misbruik van dieren werd 
verboden, mede omdat passanten en ‘andere naebueren’ de stad en haar magistraat 
hierover ‘ten hoochsten lasteren’.154 De goede naam en faam van Purmerend stonden 
dus op het spel omdat juist hier dit katholieke volksfeest in opmars was. Het verbod 
dateert uit 1624. In een vorige paragraaf zagen we al hoe rond 1623/1624 in de houding 
van de lokale magistraat jegens het opkomend katholicisme ter plaatse een omslag te 
zien was. Die zelfde omslag zorgde er dus voor dat ook met het ganstrekken afgerekend 
werd. Overigens werd er daarnaast ook druk gefeest, gedronken en gedanst op 
vastenavond. Vermaak waar in ieder geval in Monnickendam door de jaren heen enkele 
lidmaten om werden vermaand. 155 

                                                 
152 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 3.2.1638, opnieuw gepubliceerd op 1.2.1650 en 2.2.1651. In de 
generale keur van 2.6.1634 werd het Blasiusrijden ook verboden, maar dit staat niet in de tekst uit 1634, 
maar in een notitie in de marge die uit 15.6.1641 dateert. Deze datum vinden we onder aan de keur bij de 
opmerking ‘de bovens. keure is op den 15 junij 1641 alslucx geamplieert als in margine te sien is’. Over 
St. Blasius, als beschermheilige van (onder meer) de veehouderij, zie bijv: www.knaw.meertens.nl. Juist 
in Purmerend bracht de veehouderij in de nieuwe polders de lokale kaas- wol- en veemarkten tot grote 
bloei. Was men hier daarom zo gecharmeerd van St. Blasius vanaf in ieder geval de jaren ’30? 
153 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 62, f. 114 (uit de al vaker genoemde reeks keuren waarmee dit 
keurboek opent en die alle in één handschrift zijn opgeschreven, gedateerd op 22.4.1639. Helaas weten 
we dus niet of dit gebruik ook in de jaren daarvoor al verboden was in Monnickendam). Over deze 
gebruiken en de moeizame bestrijding daarvan, zie ook: Rooijakkers, Rituele repertoires, pp. 406-416. 
154 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 16.2.1624. 
155 Kerkenraadsnotulen Monnickendam, 8.3.1615, 15.3.1615: Claes Ariaensz zou zich verlopen hebben 
op vastenavond met dronkenschap en ‘lichtvaerdich danssen bijde jongeluijden inde herberghe’. Claes 
ontkende, hij was wel in de herberg om enig werk te besteden aan de metselaar, maar had zich niet 
misdragen. Ditmaal werd hij op eigen beproeving toegelaten tot het Avondmaal, hoewel hij wel een 
slechte reputatie had waar het ging om herbergbezoek. Idem, 28.2.1636: Jan te Meeuwes werd vermaand 
omdat hij op vastenavond in de herberg was geweest en zich daar had bedronken en had gespeeld. Ook 
Jan ontkende de beschuldigingen, al wilde ook hij wel toegeven in de herberg geweest te zijn. 
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Vastenavond was en bleef dus een feest dat zich niet echt liet verbieden, al werden de 
excessen wel door de overheden bestreden, in Purmerend al in 1624, in Monnickendam 
in ieder geval rond 1639.  
 
Als we op de keuren afgaan, kwamen allerlei volksgebruiken rond Pinksteren pas in de 
jaren ’30 en ’40 opnieuw of voor het eerst naar boven. Zo verbood men in Purmerend in 
1636 het ‘mette pincxterbloem gaen ofte singen langs de straten’ en twee jaar later het 
‘luijelacken (..) tegen pincxteravont noch te geenenl. tijde vanden jaere’. Beide 
bepalingen zijn als latere toevoegingen te vinden in een keur van 1634. 156 In geen 
enkele eerdere keur vinden we dergelijke verwijzingen naar Pinkstergebruiken.  
In Monnickendam was het gaan met de Pinksterbloem in ieder geval vanaf 1639 
verboden en als laatste in deze rij kwam Edam met een verbod in 1646. Het ging hierbij 
om het ’behangen vande kinderen met gout, zilverwerck ende andere versierselen ende 
’t omdragen ende omleijden vande jonge kinderen mettet selve’.157 Zo lezen we in de 
Edamse keur. Monnickendam voegde daar nog het dragen van ‘kransen, kroonhoeden 
ofte andere diergelijcke mallicheden’ aan toe.158 Ook verbood Monnickendam aan de 
huwbare jongeren om in de nacht voor Pinksteren te ‘comen ten huijse van haer 
meesters ofte vrous nochte aen eenige huijsen omme malcanderen op te wecken ofte 
cloppen’ voor ’s morgens 4 uur.159 Luilakken lijkt zo op een vorm van nachtvrijen, zoals 
ook het rondgaan met de Pinksterbloem of Pinksterbruid alles te maken had met 
vruchtbaarheidsrituelen. Zo zijn het heden ten dage in het Twentse Borne nog steeds de 
mooiste meisjes die worden omhangen met bloemenkransen en versierselen om zo langs 
de huizen geleid te worden door de andere kinderen. Al zingend en dansend wordt geld, 
snoep en fruit opgehaald.160  
Deze vormen van jeugdcultuur werden door de overheden van achtereenvolgens 
Purmerend, Monnickendam en Edam verboden. Dit gebeurde vooral vanwege hun 
losbandige en ordeverstorende karakter, maar mogelijk ook om de katholieke en zelfs 
deels heidense oorsprong van deze gebruiken. In de verschillende kerkelijke bronnen 
vinden we geen verwijzingen naar deze Pinksterrituelen, tenzij ook op deze gebruiken 
werden geduid wanneer men sprak over katholieke ‘superstitiën’. 
Andere volksgebruiken komen maar sporadisch aan de orde, zodat het te ver gaat om 
daar uitgebreid op in te gaan. Het beeld is inmiddels duidelijk: het waren vooral de 
lokale overheden die via het uitvaardigen van keuren bepaalde volksgebruiken aan 
banden legden. Het ging daarbij vooral om volksgebruiken met een katholieke inslag 
die in de jaren ’30 en ’40 opnieuw of voor het eerst opkwamen, samen met het 
hernieuwd ontluiken van het katholicisme. Niet toevallig was het Purmerend dat de 
eerste en meest uitgebreide maatregelen nam, vanaf 1624, terwijl juist ook in de 
Purmerendse keuren bij de argumentatie de meeste verwijzingen naar Gods geboden te 
vinden zijn. Edam en Monnickendam lag de nadruk veeleer op het ordeverstorend 
karakter van de gebruiken. 
 
 

                                                 
156 Oud Archief Purmerend, inv. nr. 84, 2.6.1634. 
157 Oud Archief Edam, inv. nr 44A, 19.5.1646. 
158 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 62, f. 114. 
159 Oud Archief Monnickendam, inv. nr. 62, f. 113. 
160 Een beschrijving van dit ritueel in Borne is o.m. te vinden in de Kids Gids Nederland, p. 292. Zie ook 
www.katholieknederland.nl. 
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Tot besluit 
Afrondend kan geconcludeerd worden dat het maar ten dele aan de classicale 
inspanningen te danken was, dat de gereformeerde waarden en normen door de 
tijdgenoten werden overgenomen in de hier onderzochte periode. Synode en classis 
maakten zich vooral in de jaren ’20 en ’30 tevergeefs sterk voor een betere ordonnantie 
aangaande de huwelijkse zaken, maar wisten zo wel te bereiken dat de in eigen kring de 
regels beter bekend en gaandeweg ook beter nageleefd werden. Dankzij de 
inspanningen van de lokale kerkenraden en de aan hen gelieerde overheden werden deze 
regels omgezet in stedelijke keuren en zo voor iedere burger maatgevend. De Edamse 
kerkenraad vervulde daarbij al vanaf het begin van d 17e eeuw een voortrekkersrol.  
De groeiende onrust in de jaren ’40 over de seksuele losbandigheid van de jeugd wijst 
er enerzijds op dat die regels toen nog lang niet door iedereen werden onderschreven en 
anderzijds op verzet van de kant van de jeugd tegen dit strakkere normatieve keurslijf. 
De gezamenlijke strijd van de politieke en kerkelijke elite om naleving af te dwingen 
van het zevende gebod en de uitleg daarvan in de Heidelbergse catechismus161, was dus 
nog lang niet gestreden rond 1650. 
 
In de strijd tegen de schendingen van de zondagsrust waren het vooral de synode en in 
haar voetsporen de classis Edam, die zich sterk maakten voor een betere naleving van 
de zondagswetten. Vooral in de jaren ’40 pleitten beide kerkelijke organen voor 
krachtiger maatregelen van de kant van de overheden en voor een uitbreiding van de 
zondagsrust tot de gehele zondag. In de drie steden werden deze oproepen door de 
magistraten tussen 1645 en 1660 vertaald in keuren die alle niet noodzakelijke arbeid en 
alle vermaak gedurende de hele zondag verboden. Deze keuren werden met regelmaat 
vernieuwd wat wijst op een trage acceptatie van deze regelgeving, waarschijnlijk mede 
vanuit economische motieven.  
Anders dan bij de huwelijkswetgeving, was op dit gebied geen inbreng vanuit de lokale 
kerkenraden zichtbaar. Dit zelfde kan gezegd worden over de strijd tegen de 
volksgebruiken en de volksfeesten. Op dit terrein was het geheel te danken aan de 
lokale wetgevers dat er maatregelen werden genomen om deze, grotendeels katholieke 
uitingen terug te dringen. Synode, classis noch kerkenraden hebben zich hier expliciet 
over uitgelaten. Toch moet deze bestrijding, die aansloot bij de doorgaande synodale en 
classicale strijd tegen het opbloeiende katholicisme, de warme kerkelijke instemming 
hebben gehad.

                                                 
161 Zondag 41, vraag 108: Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord: dat alle onkuisheid van God 
vervloekt is en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de 
heilige huwelijke staat of daarbuiten. Tekst zoals weergegeven bij Van Deursen, Rust niet voordat gy ze 
van buiten kunt, p. 156. 
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Conclusies 
 
 
In 1527 werd de Monnickendamse Wendelmoet Claesdr in Den Haag verbrand omdat 
zij zich fel afzette tegen katholieke geloofsopvattingen. Ruim 120 jaar later, in 1648, 
werd Claes Boom verbannen uit Edam, nadat hij in een bittere scheldkanonnade de 
geuzen naar de brandstapel en alle gereformeerde lidmaten en hun predikanten naar de 
hel had verwenst. In de jaren tussen deze beide vonnissen zijn de religieuze 
verhoudingen in Holland en dus in de classis Edam grondig gewijzigd, wat juist deze 
periode tot onderwerp van mijn onderzoek maakte. 
De vroege dissidenten schudden vanaf ongeveer 1520 aan de toen nog stevige 
gewortelde eenheid van katholieke kerk en samenleving en zorgden voor de eerste 
scheurtjes. Wanneer de religieuze onvrede werd versterkt door bestuurlijke verdeeldheid 
en economische malaise, konden plotseling grote groepen gelovigen tijdelijk in de ban 
van de apocalyptische prediking van de dopers geraken. Ontwikkelingen die zich in 
Monnickendam en in mindere mate Purmerend en delen van het Waterland voordeden 
in de jaren 1530-1535. Met harde hand is gepoogd de eenheid tussen kerk en 
samenleving te herstellen, maar echt uitroeien kon men de nieuwe religieuze 
opvattingen en het antiklerikalisme niet meer. Een kleine minderheid bleek echt 
gegrepen door de hervormingsgezinde beweging en bleef daar tegen alle verdrukking in 
trouw aan. 
De diepte van de scheuren verschilde per stad en dorp, zodat de steden en de dorpen 
binnen de hier onderzochte regio ieder hun eigen ontwikkeling doormaakten in de 16e 
en later ook in de 17e eeuw. De doperse richtingen vonden hun aanhang aanvankelijk 
vooral in Monnickendam, Purmerend en in dorpen als Ransdorp, Landsmeer, 
Zunderdorp en Middelie. In de jaren ’60 waren het vooral gelovigen uit Edam die het 
voortouw namen om de gereformeerde leer te verbreiden onder plaatsgenoten en in de 
omliggende dorpen en steden. Ook nu was de mate van succes afhankelijk van de 
overtuigingskracht van de nieuwe predikers en hun volgelingen in wisselwerking met de 
inspiratie of het gebrek daaraan van de kant van de katholieke kerk. Anders dan in de 
jaren ’30 werd de onvrede met het katholicisme nu niet in één richting gekanaliseerd: 
het doperdom vormde een geduchte concurrent voor het gereformeerde protestantisme. 
De positiekeuze van de lokale overheid speelde in deze jaren geen rol van betekenis in 
de hier onderzochte plaatsen. 
De politieke omwenteling van 1572 zorgde ervoor dat in Holland en Zeeland de eenheid 
tussen kerk en samenleving voorgoed verbroken werd. Alle religieuze groeperingen 
moesten hun plek (her)vinden in relatie tot de nieuwe politieke verhoudingen en tot 
elkaar. Zij konden daarbij voortbouwen op het eigen confessionaliseringsproces, zoals 
dat vooral vanaf de tweede helft van de 16e eeuw meer en meer vorm kreeg. 
 
In deze studie is vooral in beeld gebracht hoe het gereformeerde 
confessionaliseringsproces verliep binnen de classis Edam en welke rol de classicale 
vergadering daarbij speelde. Centraal stond daarbij de vraag in hoeverre de 
gereformeerden binnen de classis Edam het ideaal van een gezuiverde, gereformeerde 
kerk en samenleving overnamen, zoals verwoord door de ballingen op het convent van 
Wezel (1568) en de synode van Emden (1571) en in hoeverre men er in slaagde dit 
ideaal vorm te geven. Deelvragen die daarbij aan de orde kwamen zijn: wat betekenden 
de nieuwe politieke en religieuze verhoudingen in Holland voor de positie en ambities 
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van de gereformeerde kerk in deze provincie? Welke plek wist die kerk zich hier te 
verwerven naast en deels ten koste van de andere religieuze richtingen? Hoe verliepen 
het interne en externe confessionaliseringsproces en welke aandeel had de classis 
daarin, in wisselwerking met synode en kerkenraden? Welke fasen laten zich daarbij 
onderscheiden? Volgens Frijhoff en Spies raakte de confessionele verhoudingen met de 
Vrede van Munster (1648) en, vooral, de Grote Vergadering (1651) gefixeerd. “Steeds 
meer werd de eigen christelijke identiteit verbonden aan het lidmaatschap van een 
bepaalde kerk en aan een specifieke – protestantse, rooms-katholieke, doperse 
enzovoort – belevingsvorm van het geloof.”1  
Dit proces van fixeren kan mijns inziens het best bestudeerd worden op lokaal/ 
regionaal niveau. Door de lokale verscheidenheid juist op religieus gebied is zinnig om 
per regio te beoordelen vanaf welk moment de verhoudingen tussen de godsdienstige 
stromingen daar in meer of mindere mate vast kwamen te liggen. Vanaf welk moment 
kan gesproken worden van een fixatie van de religieuze verhoudingen in de door mij 
onderzochte regio? Hoe lang en op welke manieren heeft de gereformeerde kerk hier 
gestreden tegen die confessioneel pluriforme samenleving? En ten slotte: in welke mate 
hebben de tijdgenoten de gereformeerde waarden en normen zich toegeëigend of juist 
afgewezen in de jaren tussen 1572 en 1650 en wat betekende dit voor de omvang en 
groei van de gereformeerde kerk binnen de classis Edam? In de afzonderlijke 
hoofdstukken zijn op deelthema’s al conclusies verwoord, zodat ik me in dit afrondende 
gedeelte zal beperken tot het schetsen van hoofdlijnen en het aangeven van enkele 
thema’s voor mogelijk vervolgonderzoek. 
 
 
 
I.  Faseringen in het gereformeerde confessionaliseringsproces op synodaal niveau 
 
Wat heeft dit onderzoek opgeleverd? Allereerst kunnen zowel voor de Noord-Hollandse 
synode als voor de classis Edam en de steden daarbinnen verschillende fasen in het 
confessionaliseringsproces worden onderscheiden, die deels wel en deels niet met elkaar 
samenvallen. Deze indeling vormt een verfijning op de fasen die Po-Chia Hsia 
onderscheidt in het ontstaan van een religieus pluriforme samenleving binnen de 
Republiek. De jaren 1572-1700 worden door hem in twee perioden ingedeeld, te weten 
1572-1620 en 1620-1700. De eerste fase werd gekenmerkt door “the attainment of 
Calvinist hegemony within the rebellious provinces”, de tweede door het ontstaan van 
een “pragmatic and successful model of a pluriconfessional society”, waarbinnen een 
sterke burgerlijke overheid, vooral in Holland, zorg droeg voor de vrede tussen de 
“hegeomonic Reformed Church and the other religious communities”.2 
Binnen de classis Edam vervulden synode en classis ieder hun eigen kerkordelijke taken 
en hun eigen rol bij de op- en uitbouw van de gereformeerde kerk vanaf 1572. De 
nationale en particuliere synoden zetten de grote lijnen uit, waarna het aan de classis 
was om deze uit te voeren of zo nodig aan te passen aan de praktische omstandigheden 
van alle dag. In de door mij onderscheiden fasen onderging de wisselwerking tussen 
beide organen gedaanteveranderingen. Deze vertaalden zich in een geleidelijke, maar 
niet gelijktijdige verschuiving van de aandacht voor het interne naar het externe 
confessionaliseringsproces.3  

                                                 
1 Frijhoff, Spies, 1650, bevochten eendracht, p. 358.  
2 Po-Chia Hsia, Calvinism and religious toleration, p. 5. 
3 Jelsma, ‘Mentaliteitsbeïnvloeding door meerdere vergaderingen’, p. 168. Ook Bergsma verwerpt de 
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Deze bevindingen leveren geen ondersteuning op voor de stelling van Jelsma dat door 
de nationale synode van Middelburg (1581) werd vastgelegd dat de kerkenraad zich aan 
de classis diende te onderwerpen, de classis aan de particuliere synode en de particuliere 
synode aan de generale. Hierdoor ontstond in de woorden van Jelsma een netwerk van 
kerken die allen onder een centraal gezag werden geplaatst. Deze omschrijving lijkt mij 
strijdig met de antihiërarchische aard van de gereformeerde kerkorganisatie en komt 
niet overeen met de wisselwerking tussen kerkenraden, classis en synode zoals die uit 
mijn onderzoek naar voren gekomen is. 
 
De eerste fase omvat de jaren 1572 tot 1586. Deze fase stond op synodaal niveau vooral 
in het teken van een voorzichtig zoeken naar nieuwe wegen, zonder de niet-
gereformeerden onnodig voor het hoofd te stoten en van zich te vervreemden. Zo 
hanteerde de Noord-Hollandse synode ruimere normen dan de nationale ten aanzien van 
de doopbediening en werd een huwelijk tussen lidmaten en mensen van buiten de 
gemeente en zelfs tussen gedoopten en ongedoopten niet verhinderd. Daarnaast werden 
classicale taken als het opzicht op en het examineren van predikanten en het zoeken 
naar mogelijkheden om nieuwe predikantsplaatsen te creëren in deze jaren nog deels 
door de Noord-Hollandse synode waargenomen. Via deze wegen en met inschakeling 
van hervormingsgezinde ex-pastoors zocht de gereformeerde kerk naar manieren om de 
ruimte die ontstond door het grotendeels wegvallen van de katholieke zielzorg in te 
nemen, als de nieuwe publieke kerk binnen de nieuwe politieke verhoudingen. De 
drempel voor het lidmaatschap werd daarbij echter niet verlaagd. 
 
De politiek-militaire ontwikkelingen enerzijds en leerstellige conflicten binnen de 
gereformeerde kerk anderzijds zorgden in de eerste helft van de jaren ’80 voor een 
andere opstelling van de Noord-Hollandse synode met name ten opzichte van het 
katholicisme en in mindere mate van het mennonisme. Het gereformeerde 
confessionaliseringsproces ging daarmee op dit bovenregionale niveau rond 1586, het 
jaar van de nationale synode van Den Haag, een nieuwe fase in, gericht op een 
scherpere afbakening van de eigen leer en gemeenten tegenover andersgelovigen. In 
deze zelfde periode vroegen leergeschillen om uitspraken om de gereformeerde eenheid 
niet van binnenuit te laten eroderen. Gelijktijdig werd vanaf 1586 vaker en deels 
tevergeefs een beroep gedaan op de Staten van Holland om de verbreiding van 
gereformeerde waarden en normen actief te ondersteunen. 
De oriëntatie van de Noord-Hollandse synode verplaatste zich aldus van de zorg voor de 
concrete praktijk, naar de behartiging van de gereformeerde belangen op provinciaal 
niveau. Deze verschuiving was niet alleen een reactie op de politieke en religieuze 
ontwikkelingen in die jaren, maar was ook het gevolg van een vorm van taakverdeling 
tussen de synode enerzijds en de classes en kerkenraden anderzijds. Er vond immers een 
groei van het aantal kerkelijke gemeenten plaats. In het verlengde daarvan ontwikkelden 
de coetus zich tot volwaardige classes en deze classes konden worden ingezet voor de 
vertaling van het synodale beleid naar de kerkenraden en predikanten toe. In de meeste 
Noord-Hollandse classes was deze ontwikkeling rond 1582 grotendeels voltooid.  
 
Door de Bestandstwisten ging de gereformeerde kerk in 1609 een kritieke fase in, 
waarbij de synodale vergaderingen en sommige classicale door de politiek buitenspel 
werden gezet. Het was diezelfde politiek die uiteindelijk een burgeroorlog wist te 
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voorkomen en de kerk de kans gaf haar interne eenheid te herstellen ten koste van de 
remonstranten. Het pad daartoe werd mede bereid doordat de contraremonstranten of 
calvinisten zich binnen Holland organiseerden via schaduwsynoden. 
De nationale synode van Dordrecht gaf in 1619 een nieuwe impuls aan het interne en 
externe confessionaliseringsproces. Intern werd het opzicht op de predikanten versterkt 
via uitbreiding van de kerkelijke examens en van de tekenplicht. Dit laatste gold ook 
voor de schoolmeesters. De classes werden voorts gemaand om via het instrument van 
de visitatie het opzicht op de lokale gemeenten te vergroten en om overal de 
catechismus te laten bepreken. Naar buiten toe werd via de particuliere synoden 
opnieuw een beroep op de overheden gedaan om het mede dankzij de Bestandstwisten 
weer sterk opgekomen katholicisme aan banden te leggen. In ieder geval de Noord-
Hollandse synode koppelde hier in de jaren ’20 een kort offensief aan vast tegen de 
schendingen van de zondagsrust en huwelijkswetgeving. Men probeerde deze 
schendingen via de Staten van Holland te bestrijden. 
 
In het externe confessionaliseringsproces werden door de Noord-Hollandse synode 
tussen 1620 en 1650 de bakens op verschillende momenten verzet. Zo stond de 
bestrijding van het remonstrantisme vooral in de jaren 1619-1630 hoog op de synodale 
agenda om er vanaf 1633 vrijwel geheel van te verdwijnen, mede als gevolg van de 
verschuivende politieke machtsblokken in Holland. Hierdoor waren geen maatregelen 
van overheidswege meer te verwachten tegen de opkomst van remonstrantse 
gemeenten. De synode beperkte zich daarom voortaan tot de schriftelijke weerlegging 
van de remonstrantse opvattingen. Vanaf 1640 verdween ook dat thema uit de synodale 
acta. In ongeveer diezelfde jaren (1625-1637) hield de schriftelijke weerlegging van de 
doopsgezinde leer, zoals verwoord in een in 1624 gepubliceerde doperse 
geloofsbelijdenis, de synodale gemoederen bezig. Daarna zorgde alleen het heimelijk 
huwen van doopsgezinden nog voor enige opwinding in synodale kring. 
De strijd tegen het katholicisme en alle uiterlijke verschijningsvormen daarvan, werd 
echter gedurende deze hele periode met kracht ter hand genomen door de Noord-
Hollandse synode en in het verlengde daarvan ook door de Edamse classis. 
 
De synodale strijd voor de reformatie van het openbare leven concentreerde zich 
allereerst op de wens om de huwelijkswetgeving door de Staten van Holland uit te laten 
breiden. Dit zorgde voor vele (vergeefse) pleidooien, voornamelijk in de jaren 1620-
1630. Deze strijd had wel tot gevolg dat de kerkelijke visie op het correct gesloten 
huwelijk en op de omgang met huwelijkse misstanden duidelijk werd omschreven en 
via de classes en kerkenraden verder uitgedragen op lokaal niveau.  
Een tweede kernthema betrof de zondagsrust. Vooral na 1640 pleitte de Noord-
Hollandse synode voor uitbreiding van de zondagsrust. Daarbij werd ook in Noord-
Holland de lat gaandeweg hoger gelegd. De Staten van Holland werden keer op keer 
verzocht om de zondagsarbeid en het zondagse vermaak aan banden te leggen. Parallel 
daaraan werd bij de classes aangedrongen op de algehele invoering van middagdiensten 
en op het bestraffen van schendingen via prediking en catechese. De meeste winst werd 
ook op dit terrein geboekt op lokaal niveau via samenwerking tussen de kerkelijke en 
bestuurlijke elite. 
De verschillende classes legden overigens binnen de Noord-Hollandse synode ieder hun 
eigen accenten, zowel ten aanzien van de andere geloofsrichtingen als op het gebied van 
de reformatie van het openbare leven. Deze accenten werden in beeld gebracht via de 
analyse van de ingediende gravamina en begrepen vanuit de politieke en religieuze 
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ontwikkelingen binnen die Noord-Hollandse classes. Door die verschillen was het van 
belang, dat er ruimte was om op classicaal niveau de synodale richtlijnen over te nemen 
of ter zijde te leggen, al na gelang de eigen regionale praktijk. Binnen de classis Edam 
heeft dat in ieder geval zo gewerkt. 
 
 
 
II.  De interne groei van de classis Edam 
 
De classis Edam maakte tussen 1572 en 1650 haar eigen groeiproces door. Als gevolg 
daarvan wist deze classis haar interne eenheid aanzienlijk te vergroten en haar positie 
binnen de Noord-Hollandse synode te versterken.  
In de eerste drie decennia van haar bestaan ging de classicale aandacht vooral uit naar 
de verspreiding van de nieuwe leer via de vestiging van nieuwe predikantsplaatsen en 
naar het opzicht op de predikanten binnen de eigen regio. Het initiatief tot de vestiging 
van een nieuwe predikantsplaats liet de classis daarbij bijna altijd over aan de lokale 
gereformeerde kernen. Pas wanneer daarom gevraagd werd, assisteerde de classis bij de 
zoektocht naar een geschikte voorganger. Door deze kerkordelijk correcte 
antihiërarchische opstelling zijn kansen op een snellere verbreiding van de 
gereformeerde leer binnen de classis Edam gemist.  
De classis heeft vanaf het eerste begin veel werk gemaakt van haar taken inzake het 
opzicht over predikanten. Veel tijd is door de jaren heen besteed aan het examineren 
van aankomende predikanten en vooral vanaf 1626, aan het aanhoren van proefpreken 
van proponenten die zich beroepbaar wilde stellen binnen de classis Edam. Door vanaf 
dat zelfde jaar een lijst van aanbevolen proponenten te hanteren, wist de classis haar 
greep op het beroepingswerk in de kleinere plattelandsgemeenten aanzienlijk te 
versterken. Dat is opvallend, omdat in diezelfde jaren de classis op andere terreinen, 
zoals dat van de tuchtoefening, juist meer aan het eigen oordeel van kerkenraden over 
liet. 
Naast de vergaderingen van predikanten en ouderlingen samen, heeft men in de classis 
Edam lang vastgehouden aan aparte predikantenvergaderingen. In deze bijeenkomsten 
werden de examens afgenomen, de onderlinge proposities gehouden en de proefpreken 
aangehoord. Hierdoor werden de jonge predikanten, maar niet alleen zij, geoefend in het 
preken en het uitdragen van de juist geachte leer. Toch werden deze laatste twee 
instrumenten in praktijk niet ten volle benut. Dit was enerzijds het gevolg van de volle 
classicale agenda en anderzijds van de frequente absentie van een aantal predikanten 
met name uit plattelandsgemeenten gelegen in Waterland. De classicale vergadering 
heeft ondanks boetebepalingen geen echte vuist kunnen maken tegen het absenteïsme. 
Door het groeiende aantal predikantsplaatsen werd dit probleem in de loop van de 17e 
eeuw minder urgent, omdat het werk toen over meer schouders verdeeld kon worden en 
het nemen van besluiten er niet meer door belemmerd werd. Door het verdwijnen van 
de niet-academisch geschoolde predikanten werd het daarnaast minder noodzakelijk om 
jonge voorgangers intern bij te scholen. 
 
Een belangrijke fase in de classicale ontwikkeling vormde de grote leer- en 
tuchtgeschillen in het eerste decennium van de 17e eeuw. Deze geschillen hebben 
gezorgd voor een eensgezinde profilering van de classis in calvinistische richting. Dit 
eensgezinde optreden en deze leerstellige keuze waren tot die tijd niet zondermeer 
vanzelfsprekend. Zo werd de toenmalige nestor van de classis, ds. Wilhelmus Puppius 
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van Edam door zijn Edamse tegenstanders voor libertijn uitgemaakt en zou ds. Laurens 
Jansz van Monnickendam de tuchtoefening verwaarloosd hebben. Serieuze klachten, die 
ondanks de uitgebreide behandeling van deze lokale conflicten door de classis niet zijn 
onderzocht. Beide waren predikanten uit de eerste generatie en net als de meeste van 
hun tijdgenoten nog niet academisch geschoold. Zo duurde het tot 1610 voordat de 
laatste schoolmeester door de classis Edam werd geëxamineerd en tot het ambt van 
predikant werd toegelaten.  
Dat zich juist aan het begin van de 17e eeuw grote conflicten voordeden, hing voorts 
samen met de beperkte slagkracht van de classicale vergadering in de voorgaande 
decennia. Door de toen nog vrij hoge mobiliteit konden lang niet alle gemeenten waar al 
een predikantsplaats gevestigd was, aldoor daadwerkelijk over een eigen voorganger 
beschikken. Klachten over het niveau, gekoppeld aan pleidooien voor hogere 
traktementen klonken vooral in deze jaren. In de jaren ’90 werd al het classicale werk 
daardoor door een kleine kern van actieve predikanten verricht, waarvan sommigen zelf 
onder vuur kwamen te liggen. Ondanks alle goede bedoelingen zal het opzicht op de 
predikanten en gemeenten hierdoor niet tot volle wasdom zijn gekomen, waardoor 
conflicten tot uitbarsting konden komen en een probleempredikant als Petrus Aemilius 
zich kon indringen in Broek in Waterland. 
 
De ongevraagde inmenging van de Noord-Hollandse synode in deze conflicten zette 
relatie tussen classis en synode op scherp, maar heeft de onderlinge verhoudingen op 
termijn goed gedaan. De classis Edam won door deze aanvaringen aan zelfbewustzijn 
en de synode zag voortaan af van ongevraagde interventies. Beide organen groeiden 
hierdoor in hun eigen kerkordelijk vastgelegde functies: de classis als toezichthouder op 
de lokale gemeenten en de eigen predikanten, de synode als zuivere appèlinstantie, 
zonder opzichthoudende taken.  
De classis Edam was er nadien niet langer op gebrand de synodale vergadering op 
afstand te houden. Een houding die mogelijk mede was ingegeven door de 
Amsterdamse dominantie in die vergaderingen. Zo kon deze classis tijdens de 
Bestandstwisten uitgroeien tot een bondgenoot van de contraremonstranten, onder 
leiding van diezelfde Amsterdamse voorgangers. Deze verbeterde relatie betaalde zich 
na hervatting van de synodale vergaderingen in 1618 uit in een grote rol binnen de 
Noord-Hollandse synode voor ds. Bartholdi, namens de classis Edam. In het verlengde 
hiervan liet de classis bovendien haar afwachtende houding in de synodale 
vergaderingen varen en koos haar eigen koers, desnoods tegen de meerderheid in. 
 
 
 
 
 
III.  De inhoudelijke keuzes gemaakt door de classis Edam 
 
Net als de Noord-Hollandse synode koos ook de classis Edam aanvankelijk voor het zo 
laag mogelijk houden van de drempels ten aanzien van de doopbediening en de 
kerkelijke huwelijksbevestiging. Soepeler nog dan de particuliere synode werd aan geen 
enkel kind de doop ontzegd, ook als er geen garanties voor de geloofsopvoeding werd 
gegeven door degenen die het kind ten doop presenteerden. Een soepelheid waar de 
classis in de loop van de jaren ’90 iets van terugkwam, door in bepaalde gevallen wel 
eisen aan het geloofsonderricht te stellen. Op lokaal niveau werd deze nieuwe richtlijn 
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niet of nauwelijks nagevolgd: waarschijnlijk werd tot in de jaren ’40 en mogelijk nog 
langer een zeer ruime dooppraktijk gehanteerd waar het ging om de kinderdoop. Van de 
gereformeerde kerk werd als publieke kerk verwacht dat zij de doop bediende aan ieder 
kind voor wie dat verzocht werd en de lokale kerkenraden hebben hier gehoor aan 
gegeven, langer dan de classis wenste. 
Anders dan de vroegste synoden wilde de nationale synode van Den Haag (1586) 
huwelijken tussen gedoopten en ongedoopten het liefst wettelijk laten verbieden. De 
classis Edam was minder strikt en pleitte pas in 1629 voor een dergelijk verbod, waarbij 
ook toen de onhaalbaarheid daarvan direct werd onderkend. Beter was en bleef het om 
de onwenselijkheid van dergelijke verbintenissen via prediking en huisbezoek te 
onderstrepen. Via diezelfde weg werd het correct gesloten huwelijk uitgedragen en de 
voorhuwelijkse seks afgewezen. Gedurende de hele hier onderzochte periode werd door 
de classis echter tevens vastgehouden aan het standpunt dat voorhuwelijkse seksuele 
omgang een kerkelijke huwelijkssluiting niet uitsloot. 
Door erkenning van deze publieke taken verwierf de gereformeerde kerk zich de 
mogelijkheid om haar normen en waarden op deze terreinen uit te dragen bij een breder 
publiek dan alleen de eigen lidmaten. Gelijktijdig werd van de overheden gevraagd om 
uitbreiding van de huwelijkswetgeving, zodat deze meer in overeenstemming zou zijn 
met de kerkelijke normen op dit gebied. Deze synodale pleidooien bij de Staten van 
Holland werden door de classis Edam van harte ondersteund. Binnen de classis Edam 
werden resultaten op dit terrein echter vooral op lokaal niveau geboekt, waarbij een 
leidende rol was weggelegd voor de Edamse kerkenraad. Zijn voorstellen vonden niet 
alleen gehoor bij de eigen magistraat, maar werden op termijn ook overgenomen door 
die van Purmerend en Monnickendam. 
 
Door de beslechting van de leergeschillen in calvinistische richting hechtte de Edamse 
classis dus gaandeweg ook in andere opzichten meer aan de lijnen zoals uitgezet in 
Emden en de daarop voortbouwende vroegste nationale synoden. Dit blijkt voorts uit de 
pleidooien voor handhaving van kerkordelijk juiste procedures. Het belang hiervan had 
men aan den lijve ondervonden in de jaren 1600-1608. Ongevraagde inmenging door 
meerdere vergaderingen werd met klem afgewezen en aan deze lijn hield de classis zelf 
ook strikt vast ten aanzien van de lokale kerkenraden.  
Evenzo was het juist de classis Edam die tijdens de Bestandstwisten benadrukte dat niet 
een schaduwsynode, maar een nationale synode het geschil tussen remonstranten en 
contraremonstranten diende te beslissen. Binnen de schaduwsynode weigerde de classis 
Edam om die reden de acte van separatie te tekenen. Nadien kwam de classis Edam nog 
enkele malen met andere classes in conflict, omdat men zich sterk maakte voor naleving 
van de kerkorde en zich daarom verzette tegen pogingen van overheden om hun invloed 
op de lokale kerkenraad en de predikantsbenoemingen te vergroten. 
Ten aanzien van de kerkelijke tucht als instrument om de Avondmaalsgemeente zuiver 
te houden, hield de classis Edam vanaf het begin vast aan de bepalingen van de vroegste 
nationale synoden en kerkorden. Deze strikte lijn werd door de classis tot ca. 1635 
consequent uitgedragen. Vanaf de jaren ’30 nam het aantal vragen vanuit de gemeenten 
af over de toepassing van de tucht en werden de classicale antwoorden milder. Gezien 
de ingediende vragen kozen in ieder geval een aantal plattelandsgemeenten en de drie 
stedelijke kerkenraden lange tijd voor diezelfde strikte lijn. Dit veranderde aan het eind 
van de jaren ’20. In de jaren daarna hanteerde alleen de kerkenraad van Monnickendam 
nog de hogere trappen van de tucht. 
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De Edamse classis heeft er niet voor gekozen om haar visie op de tucht dwingend op te 
leggen aan kerkenraden die zich zelden lieten zien of horen in de classicale 
vergaderingen. Evenmin heeft men getracht om via het instrument van de visitatie meer 
controle over deze en de andere kerkenraden uit te oefenen. De classicale invloed op het 
lokale gemeenteleven beperkte zich in hoofdzaak tot de beroepingsprocedures, 
waardoor onbekwame kandidaten zo veel mogelijk buiten de deur werden gehouden en 
tot het opzicht op predikanten en schoolmeesters. Dit laatste was belangrijk omdat de 
schoolmeesters als geloofsopvoeders van de jeugd, mede verantwoordelijk waren voor 
het uitdragen van de gereformeerde leer. Het uitblijven van verdere conflicten lijkt er op 
te duiden, dat deze controle op hoofdpunten voldoende garanties bood voor het naar 
classicale maatstaven goed functioneren van de lokale kerkelijke gemeenten. 
 
 
 
IV.  De classis Edam en het externe confessionaliseringsproces 
 
Pas vanaf in de tweede helft van de jaren ‘20 richtte de classis Edam de blik naar buiten. 
Dat kon, omdat het interne confessionaliseringsproces op dat moment in ieder geval 
voorlopig was voltooid binnen de classis Edam. De calvinistische standpunten ten 
aanzien van de leer en de kerkelijke organisatie werd eensgezind gedeeld en zelfbewust 
verdedigd tijdens en na de Bestandstwisten en in de synodale vergaderingen. Men wist 
binnen de classis Edam waar men voor stond, al bleef het op lokaal niveau schipperen 
tussen de keuze voor een lidmatenkerk en het voldoen aan de verplichtingen van een 
publieke kerk. 
Rond die zelfde tijd waren de plattelandsgemeenten inmiddels allemaal van een 
(gedeelde) predikant voorzien en waren de grote herschikkingen in Waterland 
grotendeels achter de rug. De nieuw benoemde predikanten waren voortaan allemaal 
universitair geschoold, de lokale kerkenraden werden hoger en oordeelsbekwamer 
ingeschat en de Dordtse kerkorde en leerregels gaven houvast en bevestiging in 
organisatorisch en leerstellig opzicht. 
 
De samenleving veranderde tijdens de Bestandstwisten echter in snel tempo, 
bijvoorbeeld inzake de opbloei van het katholicisme, terwijl men op lokaal niveau een 
modus vivendi moest zien te vinden ten opzichte van de remonstranten. Door de 
hervatting van de militaire strijd, gecombineerd met de groeiende zorg over de positie 
van de geloofsgenoten in de Duitse gebieden, namen de religieuze spanningen in eigen 
land verder toe. De angst voor Gods toorn deed de roep om maatregelen tegen andere 
geloofsrichtingen en tegen het zedenverval toenemen. Waar de Noord-Hollandse synode 
al vanaf 1586 haar pijlen op de Staten van Holland richtte, schaarde de classis Edam 
zich pas rond 1625 in dit koor van roependen. Tot die tijd was vrijwel alle Edamse 
aandacht uitgegaan naar de versterking van de gereformeerde kerk in de eigen regio, 
maar nu kon men de inzet voor de confessionalisering van de samenleving niet langer 
geheel aan de synode overlaten.  
De strijd tegen het katholicisme was tot in de jaren ’20 nauwelijks een Edamse strijd 
geweest. De uittocht van katholieke leiders en voorgangers in de beginjaren van de 
Opstand werd in deze regio decennia lang nauwelijks gecompenseerd door de inzet van 
klopjes of rondreizende priesters vanuit Haarlem. Door de doperse en later ook 
gereformeerde predikers was het katholieke monopolie al ruim voor 1572 ondermijnd 
en de felle militaire strijd uit de jaren 1572-1574 had de afkeer van het katholicisme 
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verder vergroot. Pas rond 1623-1624 kon men in Purmerend, als eerste plaats binnen de 
classis Edam, weer structureel beschikken over een katholieke zielzorger. Pas vanaf dat 
moment ageerde de classicale vergadering, daartoe aangezet door de Noord-Hollandse 
synode tegen het opkomende katholicisme in de eigen regio en daarbuiten. 
Op lokaal niveau werd die zorg nauwelijks gedeeld. De katholieken werden in praktijk, 
als minderheid al vanaf de jaren ’30 (tegen betaling) gedoogd door de lokale overheden 
én de kerkenraden. Voor de stedelijke kerkenraden is aangetoond dat zij slechts in actie 
kwamen als zij daartoe werden gemaand door de classis of de Noord-Hollandse synode. 
Wel werd aandacht besteed aan het zuiver houden van het onderwijs en legden de lokale 
overheden al te uitbundige katholieke volksfeesten aan banden.  
 
De aanwezigheid van doopsgezinde kernen en gemeenten was binnen de classis Edam 
al vanaf het eerste begin van de Opstand een vast gegeven. Zij vormden in die 
beginjaren zelfs een geduchte concurrent en werden in Holland van overheidswege 
vanaf 1600 gedoogd. Door zich in woord en geschrift tegen de doperse leer af te zetten, 
kon de gereformeerde kerk haar eigen positie en leer verduidelijken. Het was vooral op 
dat niveau dat de bestrijding van deze medeprotestanten door classis en synode ter hand 
genomen werd. De Noord-Hollandse synode heeft nog wel enkele pogingen 
ondernomen om de verdere verbreiding van de doperse leer via de vestiging van nieuwe 
doopsgezinde gemeenten tegen te gaan. De classis Edam ondersteunde deze pogingen 
niet. Bovendien plaatste de classis al in 1587 kanttekeningen bij het tegen de wil van de 
ouders ten doop presenteren van doopsgezinde of katholieke kinderen. De kerkenraden 
en magistraten van de drie steden binnen de classis legden de doopsgezinden geen 
strobreed in de weg. Dit bevindingen komen niet overeen met de opmerking van Zijlstra 
dat de doopsgezinden gedurende de hele eerste helft van de 17e eeuw geconfronteerd 
werden met een stugge oppositie van de kant van gereformeerde predikanten.4 De 
kerkenraden waakten wel over de zuiverheid van de eigen gemeente. Dat men juist in 
Monnickendam zo lang aan de strikte toepassing van de tucht vasthield, moet mijns 
inziens als de kerkelijke reactie op de sterke doopsgezinde aanwezigheid aldaar worden 
beschouwd. 
Vanaf de jaren ’30 wisten ook de remonstranten en lutheranen zich op bescheiden 
schaal een plaats te verwerven in de drie steden binnen de classis Edam. Beide 
stromingen waren te kleinschalig om geduchte concurrenten te kunnen worden. Het 
lutheranisme vormde daardoor in het geheel geen issue op de classicale agenda, het 
remonstrantisme alleen als de synodale acta daar aanleiding toe gaven. 
 
Ook de niet-gereformeerde geloofsrichtingen wisten dus hun plaats te verwerven of te 
heroveren binnen de steden en binnen diverse dorpen in de classis Edam. De mate 
waarin en het moment waarop dat gebeurde laten zich mede vanuit de 16e eeuwse 
religieuze ontwikkelingen verklaren. De aanhoudende bestrijding van het katholicisme 
en de weerlegging van de doopsgezinde geschriften lieten de kerkenraden over aan de 
classis, die dat op haar beurt vooral verwachtte van de Noord-Hollandse synode. Op dit 
hogere abstractieniveau kon zo de eigen leer steeds opnieuw getoetst en gescherpt 
worden aan die van de andere stromingen, terwijl men elkaar op lokaal niveau gedoogde 
en dus de confessioneel pluriforme samenleving accepteerde.  
Met Kaplan, Frijhoff en andere onderzoekers wil ik benadrukken dat er in de door mij 
onderzochte regio ten aanzien van de katholieken geen sprake was van religieuze 
tolerantie maar, vanaf ca. 1630 van een met tegenzin gedogen van een 
                                                 
4 Zijlstra, ‘Anabatism and tolerance’, pp. 117-119. 
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gemarginaliseerde minderheid in afzonderlijke schuilkerken. De doopsgezinden werden 
mijns inziens niet alleen gedoogd, maar zeker in Monnickendam en in mindere mate 
ook in Purmerend, ook gerespecteerd als gelovige medeburgers.5 Pollmann attendeerde 
op het feit dat gereformeerde lidmaten zich enerzijds lieten kennen als felle bestrijders 
van de andere geloofsrichtingen, terwijl ze anderzijds in de dagelijkse omgang 
verdraagzaam met andersgelovigen omgingen. De medemens wordt daarbij vooral op 
zijn vroomheid beoordeeld. 6 Ik denk dat een groot deel van die bestrijding overgelaten 
werd aan de hogere kerkelijke organen. 
Alleen al te uitbundige manifestaties van het katholicisme konden rekenen op en 
veroordeling of verbod. De naleving van die verboden viel echter lang niet altijd af te 
dwingen als gevolg van de onwil van de gerechtelijke instanties en van die delen van de 
lokale bevolking die zich aangesproken voelden door die manifestaties. 
 
Zo ontstond inderdaad, in de woorden van Van Rooden en later van Van Lieburg en 
Van Eijnatten, een “heel eigen politiek-religieuze hiërarchie”7, die er echter per plaats 
enigszins verschillend kon zijn. Zo is het nog maar de vraag of in Monnickendam de 
gereformeerde kerk inderdaad, om Van Rooden te citeren “een monopolie op de 
publieke uitoefening van godsdienst had.”8 De dopersen werd hier niets in de 
weggelegd. En in Purmerend trok de kerkenraad in de jaren ’30 harder van leer tegen 
het opkomende lutheranisme dan tegen het dan al min of meer gedoogde katholicisme. 
Bovendien wisten de niet-gereformeerde stromingen niet overal (weer) voet aan de 
grond te krijgen, zoals mogelijk het geval was in een tiental dorpen binnen de classis 
Edam.  
 
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 op dit terrein pas 
aan in de jaren na de Dordtse synode, toen de Noord-Hollandse synode nieuwe 
offensieven lanceerde in de strijd tegen seksuele losbandigheid, het vloeken en lasteren 
en de schendingen van de zondagsrust. 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 inderdaad 
vanaf de jaren ’40 gaandeweg meer en meer gereformeerd werd, was vooral te danken 
aan de inspanningen van de kerkenraden en de aan hen gelieerde vroedschappen. Wie 
van beide daarbij het voortouw nam, verschilde per plaats. De acceptatie van de nieuwe 
voorschriften verliep overigens nergens zonder slag of stoot, zodat vele herhalingen 
nodig waren. Dit proces voltrok zich deels na 1650 en het is beslist de moeite waard om 
het verdere verloop ervan in de tweede helft van de 17e eeuw te onderzoeken. 
 
 

                                                 
5 Kaplan,‘‘Dutch’ religious tolerance’, pp. 22-26, Frijhoff, ‘Religious toleration’, pp. 28-38. 
6 Pollmann, ‘The bond of christian piety’, pp. 55-71. 
7 Van Eijnatten, Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, p. 172, Van Rooden, Religieuze regimes, 
p. 25. Aan de top van deze hiërarchie stond de gereformeerde, door de overheid bevoorrechte kerk. Zij 
had het monopolie op de publieke godsdienstuitoefening. Een tree lager stonden de ‘protestantse 
dissenters’ als doopsgezinden, lutheranen en remonstranten. Daaronder kwamen de katholieken, als 
aanhangers van een officieel verboden godsdienst. Op de laagste tree van de ladder bevonden zich de 
joden als niet-christenen.  
8 Van Rooden, Religieuze regimes, p. 25. 
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V.  Verschuivingen in de jaren ‘30 
 
In de jaren 1630-1650 deden zich binnen de classis Edam verschillende verschuivingen 
voor. Zo verdwenen de vragen vanuit de lokale kerkelijke gemeenten over huwelijk en 
doop uit de classicale acta. Dankzij het interne confessionaliseringsproces waren de 
regels nu duidelijk en de kerkenraden wisten hoe zij daarmee om behoorden te gaan, 
ook op het grensvlak tussen lidmaten- en publieke kerk. Door hun academische vorming 
en het nauwlettende toezicht van de classis op de predikanten en op de 
beroepingsprocedures, werd het aantal probleempredikanten steeds kleiner om in de 
jaren ’30 vrijwel geheel uit beeld te verdwijnen. Ook deze ontwikkeling versterkte de 
positie van de gereformeerde kerk op lokaal en classicaal niveau. 
In diezelfde jaren ‘30 nam het aantal tuchtvragen sterk af en hanteerde de classis een 
soepelere tuchtoefening. De classicale vergadering was hierin voorgegaan door de 
Edamse kerkenraad en door tal van plattelandsgemeenten. Purmerend volgde in een 
later stadium. Monnickendam hield echter vast aan de strikte tuchtoefening als bedoeld 
om de gemeente zuiver te houden. Het was ook in deze jaren dat de bestrijding van de 
andere stromingen door de kerkenraden aan de classis en door de classis vooral aan de 
Noord-Hollandse synode werd overgelaten. Omgekeerd werd het uitdragen van de 
gereformeerde waarden en normen, na aanzetten vanuit de Noord-Hollandse synode en 
doorgegeven door de classis, vooral op lokaal niveau ter hand genomen.  
 
In hoofdstuk 4 is met de nodige slagen om de arm aangetoond hoe in Edam de groei van 
de gereformeerde gemeente samenhing met de mildere tuchtoefening en ook in 
Monnickendam nam het aantal Avondmaalsgangers toe in de jaren dat de tucht in ieder 
geval tijdelijk minder streng werd gehanteerd. De vraag is waarom de tuchtoefening op 
een bepaald moment werd versoepeld en of dat moment mede werd bepaald door de 
kracht van andere stromingen ter plaatse. En of de toename van het aantal lidmaten niet 
tevens het gevolg was van een meer algemene acceptatie van de strengere publieke 
waarden en normen. Was de keuze voor het lidmaatschap van de gereformeerde kerk 
hierdoor wellicht een kleinere stap dan in eerdere decennia? Om een antwoord op deze 
vragen te kunnen geven, is het goed om de politiek-religieuze ontwikkelingen binnen de 
drie onderzochte steden met elkaar te vergelijken. 
 
In de stad Edam kwam in 1572 via een wetsverzetting en de daarop volgende uittocht 
van de katholieke elite, de politieke macht in handen van de gereformeerde 
voormannen. Hierdoor was in deze stad vanaf het eerste begin van de Opstand, de band 
tussen kerkenraad en magistraat hecht, terwijl van de niet-gereformeerde stromingen 
weinig te duchten viel. De katholieken waren hun leidslieden kwijt en de doopsgezinden 
hadden in Edam geen al te grote aanhang.  
De nieuwe gereformeerde gemeente kon al vanaf 1574 over twee voorgangers 
beschikken. Deze gemeente groeide van 130 lidmaten in 1572 tot ca. 350 
Avondmaalsgangers in 1595. Dit aantal bleef stabiel tot 1625, om tussen 1625 en 1640 
te groeien naar 500 deelnemers per keer en tussen 1640 en 1650 naar 850. Daarna 
groeide de gemeente minder snel om rond 1660 uit te komen op 900 
Avondmaalsgangers per keer. Voor dit laatste jaar weten we dat de gemeente toen zo’n 
1300 à 1400 lidmaten telde. Dat wil dus zeggen dat ongeveer 30% van hen absent was 
bij het Avondmaal. Tellen we daarom 44%9 op bij de aantallen Avondmaalsgangers, 
                                                 
9 Als van 1300 leden er maar 900 ter Avondmaal gaan, wil dat zeggen dat er 400 leden absent waren 
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dan groeide de gemeente van 130 lidmaten in 1572 naar ca. 500 leden in de jaren 1595-
1625, om vervolgens via 720 leden in 1640 door te groeien naar 1250 in 1650 en naar 
1300 à 1400 in 1660. De sterkste groei deed zich dus voor in de jaren tussen 1626 en 
1650 en vooral tussen 1640 en 1650. Een groei die samenviel met het nagenoeg 
wegvallen van de hogere trappen van de tucht vanaf 1626.  
Deze kerkelijke terugtocht laat zich niet, zoals in Delft, verklaren uit een 
territoriumstrijd tussen kerk en overheid, als gevolg waarvan de gereformeerde kerk 
zich gedwongen zag af te zien van de excommunicatie als uiterste consequentie van de 
kerkelijke tucht.10 In Edam was geen sprake van een dergelijke territoriumstrijd, maar 
veeleer van nauwe samenwerking tussen kerkenraad en magistraat. Hierdoor werd de 
huwelijkse wetgeving ter plaatse in gereformeerde zin aangescherpt rond 1618 en waren 
er weinig problemen met de naleving van de zondagswetten ter plaatse, al werd de 
zondagsrust pas rond 1660 tot de hele zondag uitgebreid. Het lijkt niet onlogisch dat de 
gereformeerde kerk het zich in Edam dankzij deze samenwerking en dankzij het 
ontbreken van sterke concurrenten, kon permitteren om de striktere toepassing van de 
tucht los te laten om zo de drempel tot het lidmaatschap te verlagen.  
Wat betekende dit voor het aandeel van de gereformeerden op de totale Edamse 
bevolking? Om dit aandeel te kunnen berekenen moeten de lidmatencijfers met nog 
eens 40% worden verhoogd, om ook de kinderen van de lidmaten mee te tellen. Helaas 
hebben we alleen voor 1622 gegevens over het totale aantal inwoners, namelijk 5547. 
Dit aantal zal in 1572 lager geweest zijn en in 1660 mogelijk hoger. Bij gebrek aan 
andere gegevens reken ik toch met dit getal. De stad Edam zou dan in de periode 1595-
1625 voor ongeveer 13% uit gereformeerden bestaan hebben. Tussen 1626 en 1640 liep 
dit op naar 18%, en vervolgens naar ongeveer 30% in 1650 en naar ca. 34% in 1660. 
Hoewel het percentage gereformeerden (lidmaten en hun kinderen) in 1648 en de jaren 
daarna niet boven de 30-35% uitkwam, beschouwden de Edamse bestuurders hun stad 
in 1648 als een gereformeerde. Het is daarom goed mogelijk dat de overige Edammers 
zich in meerderheid lieten kennen als liefhebbers van de gereformeerde religie, mede 
omdat de godsdienstige alternatieven in deze stad beperkt waren. 
 
Monnickendam onderscheidde zich op twee punten belangrijk van Edam. Hier was tot 
1619 geen sprake van een hechte samenwerking tussen kerk en overheid. Door de 
wetsverzetting in 1618 veranderde dit en vielen de kerkelijke en politieke elite meer 
samen. Toch was ook daarna nauwelijks sprake van samenwerking gericht op het 
uitdragen van de gereformeerde waarden en normen op het gebied van de 
huwelijkswetgeving en de zondagsrust. Pas in de jaren ’40 kwam hier verandering in. 
 Een tweede verschil tussen Monnickendam en Edam betreft de andere religieuze 
verhoudingen. Waar in Edam de bevolking tot ca. 1630 in hoofdzaak kon kiezen tussen 
actieve of passieve participatie in de gereformeerde kerk, kon men in Monnickendam al 
vanaf het eerste begin ook kiezen voor participatie in de doopsgezinde gemeente. 
In reactie hierop heeft de Monnickendammer kerkenraad zich tot in de jaren ’40 
hoofdzakelijk bezig gehouden met het interne confessionaliseringsproces en met het 
zuiver houden van de eigen gemeente via de tuchtoefening. Langs die weg is men de 
concurrentie met de doopsgezinden aangegaan en langs die weg heeft men afgerekend 
met de remonstrantsgezinden in eigen kring. Wat betekende deze keuze voor de groei 
van de gereformeerde gemeente? 

                                                                                                                                               
(30%). Om omgekeerd van 900 Avondmaalsgangers bij 1300 leden te komen, moet het aantal 
Avondmaalsgangers in dit geval dus met 400 verhoogd worden, dat wil zeggen met 44%.  
10 Abels en Wouters, Nieuw en ongezien, dl 2, pp. 99-104. 
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Voor Monnickendam zijn geen lidmatencijfers overgeleverd, maar heb ik met behulp 
van de collecteopbrengsten getracht toch iets te zeggen over de omvang van de 
gereformeerde gemeente ter plaatse. Voor 1600 zou het kunnen gaan om ongeveer 200 
Avondmaalsgangers, in 1615 om zo’n 350, om tussen 1630 en 1640 op te lopen naar ca. 
600 en vervolgens naar ongeveer 800 rond 1650. Vergelijkbare aantallen dus als voor 
Edam bekend zijn. Als ook in Monnickendam steeds ongeveer 30% van de leden 
afwezig was bij de Avondmaalsvieringen en we vergelijken de aantallen 
gereformeerden met het aantal inwoners van deze stad, zoals berekend voor 1622, dan 
kom ik op de volgende percentages gereformeerden. In 1600 zou het dan gaan om 
ongeveer 10% gereformeerde Monnickendammers. In 1615 is dit percentage opgelopen 
tot ongeveer 15 tot 20%. Pas na 1630 loopt dit percentage weer op om in 1640 uit te 
komen rond 30%. In 1650 zou het kunnen gaan om 35 tot 40% van de bevolking, iets 
hoger dus dan in Edam in 1660, maar met veel meer slagen om de arm. De groeicurve 
kent hier dus een iets ander verloop, maar eindigt opvallend genoeg ondanks de lokale 
verschillen wel het zelfde punt. Het lijkt erop dat de onderlinge concurrentie tussen 
gereformeerden en doopsgezinden zorgde voor duidelijke afbakening van de eigen leer 
en gemeente. Was het juist deze duidelijkheid die er in Monnickendam voor zorgde dat  
passieve participanten (liefhebbers) hier iets eerder een positie kozen?  
 
Ook in Purmerend was in 1572 geen sprake van een wetsverzetting zoals in Edam, maar 
wel van nauwe samenwerking tussen kerkenraad en vroedschap vanaf de jaren ’80. Veel 
sterker dan de beide andere steden werd Purmerend vanaf de jaren ’20 geconfronteerd 
met het opbloeiende katholicisme, in diezelfde jaren ’20 actief bestreden door de 
overheid. Het was ook de vroedschap die vanaf 1620 kwam met keuren om de 
zondagsrust uit te breiden en die zich op verzoek van de kerkenraad boog over de 
huwelijkswetgeving. Vanaf de jaren ’30 werden bovendien tal van keuren uitgevaardigd 
om de katholiek getinte volksfeesten en de losbandigheid van de jeugd aan banden te 
leggen.  
Hoewel de kerkelijke waarden en normen aldus door de overheid werden uitgedragen, 
hield de kerkenraad van Purmerend in ieder geval tot aan 1640 vast aan een de strikte 
uitoefening van de tucht, al werd deze iets milder gehanteerd dan in Monnickendam het 
geval was. Purmerend verenigde zo kenmerken van Edam én van Monnickendam in 
zich. In reactie op het opkomende katholicisme besteedde de gereformeerde kerkenraad 
hier langer dan die van Edam en vergelijkbaar met die van Monnickendam, al zijn 
energie aan het zuiver houden van de eigen gemeente, als onderdeel van het interne 
confessionaliseringsproces. Deze kerkenraad kon het zich ook permitteren om 
hoofdzakelijk naar binnengericht bezig te zijn, omdat de lokale vroedschap zorg droeg 
voor het uitdragen van de kerkelijke waarden en normen.  
Voor Purmerend zijn slechts enkele gegevens bekend over de omvang en groei van de 
gereformeerde kerk. In 1601 zou deze gemeente 100 lidmaten hebben omvat, in 1628 
mogelijk 300 en in 1640 mogelijk 500. Dit zou neerkomen op een groei van het 
percentage gereformeerden op de totale Purmerendse bevolking van ca. 6% in 1601 via 
ca. 15% in 1628 naar ca. 25% in 1640. Helaas laten de bronnen ons voor de jaren na 
1640 in de steek, zodat niet valt na te gaan of de tuchtoefening op lokaal niveau na 1640 
inderdaad veranderde, zoals het afnemende aantal vragen in de classis suggereert. 
Evenmin weten we iets over het verdere verloop van de groei van de gereformeerde 
gemeente ter plaatse.  
Ondanks het opkomende katholicisme in Purmerend en ondanks de tuchtoefening 
groeide het percentage gereformeerden tussen 1628 en 1640 dus aanzienlijk. Blijkbaar 
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durfde een groeiend aantal liefhebbers de stap naar het lidmaatschap te maken, maar dit 
gold nog lang niet alle 7 à 800 toehoorders waar de kerkenraad in 1628 gewag van 
maakte. En zelfs als al die toehoorders uiteindelijk trouw bleven aan de gereformeerde 
kerk, als lidmaat of als liefhebber, dan komt het percentage gereformeerden (inclusief 
kinderen en geïnteresseerden) nog niet boven de 56% uit. Waren alle andere 
Purmerenders uiteindelijk katholiek, doopsgezind, buitenstaander? We weten het 
jammer genoeg niet. 
 
Vergelijking tussen de drie steden leert dat vooral de kracht en de aard van de 
concurrerende stromingen beslissend lijkt te zijn voor de mate waarin de gereformeerde 
kerkenraad vast hield aan de eigen tuchtoefening. Dit lijkt doorslaggevender dan de 
mate waarin de kerkelijke en politieke elites samenwerkten om de kerkelijke waarden 
en normen uit te dragen buiten de kring van de kerkleden. De steden verschilden wel op 
dit laatste punt, maar er is geen algemene conclusie te trekken ten aanzien van de 
afname van de tucht in samenhang met omarmen en uitdragen van de kerkelijke normen 
door de magistraten. Het zijn vooral de ontwikkelingen in Purmerend die deze conclusie 
logenstraffen. Op classisniveau is een zelfde patroon zichtbaar vanaf de jaren ’30. Men 
durfde de strikte tuchtoefening los te laten op het moment dat de eigen kerkelijke 
organisatie en eenheid sterk genoeg waren én toen duidelijk werd dat de kracht van de 
andere stromingen in de eigen regio beperkt was en bleef. 
Opvallend is voorts dat de percentages gereformeerden in de drie steden elkaar in ieder 
geval rond 1640 (het laatste jaar waarin voor Purmerend iets te zeggen valt) niet erg 
ontlopen, al vertonen de lokale groeicurven ieder hun eigen patroon, die deels wel, maar 
deels juist niet samenhangen met de mildere hantering van de tuchtoefening. Zo heeft de 
strikte tuchtoefening de gereformeerde kerk van Monnickendam uiteindelijk geen 
windeieren gelegd. Een duidelijke afbakening van de eigen gemeente ten opzichte van 
een gemeente die eveneens voor een strikte tuchtoefening opteerde, stond de groei van 
het aantal lidmaten hier vanaf in ieder geval 1630 beslist niet in de weg. 
 
Naast de aanwezigheid van andere stromingen, de strengheid van de tucht en de rol van 
de lokale overheden, moeten er dus nog andere factoren zijn geweest die ertoe 
bijgedragen hebben dat vanaf de jaren ’30 of ’40 een groter percentage van de 
bevolking koos voor het lidmaatschap van de gereformeerde kerk. Factoren die zich 
vanuit de overgeleverde bronnen niet laten analyseren.  
Ook Bergsma heeft met deze vraag geworsteld en hij komt met een uitvoerige 
opsomming van mogelijke verklaringen voor de keuze voor het lidmaatschap en 
daarmee voor de groei van de gereformeerde kerk in Friesland. Toch komt hij niet tot 
een sluitende verklaring, maar wijst met Marnef vooral op de religieuze redenen 
waarom mannen en vrouwen lid werden: de zoektocht naar hun zaligheid. Helaas maakt 
Bergsma hierbij geen onderscheid tussen de eerste generatie gereformeerden, waar 
Marnef vooral op duidde en latere generaties, namelijk zij die pas rond of na 1640 voor 
het lidmaatschap kozen.11  
Waren het de veranderde politiek-militaire omstandigheden waardoor de 
oorlogsdreiging zeker in Holland steeds verder naar de achtergrond verschoof en een 
keuze voor de ene of de andere kerkelijke richting om die reden niet meer uitgesteld 
hoefde te worden?12 Was de aanwezigheid van de gereformeerde kerk tegen die tijd zo 

                                                 
11 Bergsma, Gideonsbende of publieke kerk, pp. 392-404; Marnef, Antwerpen in de tijd van de 
Reformatie, pp. 270-271 
12 Zie hierover Frijhoff, Spies, 1650. Bevochten eendracht, 31-35, 42-46, 55-58.  
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vanzelfsprekend dat de derde en vierde generatie lidmaat werden uit gewoonte, zonder 
veel “persoonlijke geestdrift voor vroomheid”, zoals Pollmann noteert.13 Dit laatste zal 
zeker een rol gespeeld hebben, maar doet in ieder geval de gereformeerde lidmaten in 
Monnickendam geen recht.  
 
 
 
VI.  Tot besluit 
 
Helaas zijn er geen gegevens over de aantallen doopsgezinden en katholieken 
overgeleverd voor de hier onderzochte periode. Ik heb dus niet kunnen nagaan in welke 
mate deze stromingen getalsmatig profiteerden van de groeiende ruimte op lokaal 
niveau om hun eigen godsdienst uit te oefenen. Evenmin kunnen we iets zeggen over 
het verloop van die groei aan katholieke en aan doopsgezinde zijde, noch over het 
uiteindelijke motief van gelovigen om te kiezen voor het lidmaatschap van de ene of de 
andere geloofsgemeenschap.  
Gezien de geschetste ontwikkelingen in de drie steden en binnen de classis Edam in de 
jaren 1630-1650, denk ik niet dat de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende 
stromingen rond 1650 al volledig uitgekristalliseerd waren. Er was in 1650 nog geen 
sprake van een fixatie van de religieuze verhoudingen, wel van duidelijk herkenbare 
patronen. Het zou daarom de moeite waard zijn om de religieuze ontwikkelingen ook 
voor de tweede helft van de 17e eeuw in kaart te brengen voor deze drie steden en voor 
de classis als geheel. 
 
Om het interne en externe confessionaliseringsproces op regionaal niveau in beeld te 
kunnen brengen voor de gereformeerde kerk, was het noodzakelijk om de 
wisselwerking tussen classis en synode en tussen classis en kerkenraden over een 
langere periode te analyseren. Alleen langs die weg kon de eigen inbreng van de 
verschillende organen op waarde worden geschat. Zo kon op lokaal niveau al in de jaren 
’30 een vorm van omgangsoecumene ontstaan, omdat het ageren tegen katholieken en 
in mindere mate tegen de doopsgezinden aan de Noord-Hollandse synode en deels aan 
de classis overgelaten kon worden.  
Door vergelijking van de gegevens uit de synodale en classicale acta en uit de 
kerkenraadnotulen kwamen standpunten en verschuivingen in de tijd boven water die 
anders waarschijnlijk niet ontdekt waren. Bovendien konden zo leemten in de bronnen, 
bijvoorbeeld voor de jaren 1572-1592 worden opgevuld. Al met al hebben deze bronnen 
een boeiende inkijk opgeleverd in de manier waarop de gereformeerde voormannen en 
hun geloofsgenoten zich met hart en ziel en soms met de moed der wanhoop hebben 
ingezet voor de op- en uitbouw van hun kerk. Zij deden dat in een door oorlog en strijd 
verwoest land, waarin zeker in de eerste decennia veel wantrouwen en onverschilligheid 
overwonnen moest worden en waarin de traditionele eenheid tussen kerk en staat 
voorgoed verleden tijd was. De classicale organisatie, meestal in de rug gesteund door 
de synodale vergaderingen, vervulde hierbij een belangrijke rol met name door haar 
zorg en inzet voor de predikanten en voor de onderlinge eenheid. 
 

                                                 
13 Pollmann, Een andere weg naar God, p. 190. Haar studie laat zien dat de overgang van het 
katholicisme naar het protestantisme voor velen geen radicale breuk was, maar een geleidelijk proces, 
waarbij een combinatie van religieuze en maatschappelijke factoren een rol speelde. (aldus een 
samenvatting van Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, pp. 302-303). 
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Het lidmaatschap van de gereformeerde kerk was en bleef gedurende de hele hier 
onderzochte periode een keus van de minderheid. Desondanks slaagde de 
gereformeerde kerk er op lokaal niveau, als publieke kerk in, om samen met de aan haar 
gelieerde politieke elite haar normen en waarden ook uit te dragen buiten de kring van 
de eigen lidmaten. De richtlijnen hiervoor ontvingen de kerkenraden van de classis en 
via de classis van de synode, maar het was aan de kerkenraden om hier mee aan de slag 
te gaan. De door de gereformeerde kerk onderschreven waarden en normen werden 
uitgedragen via prediking en onderwijs, via uitbreiding van de huwelijkse wetgeving en 
de zondagswetten en via het aan banden leggen van al te uitbundige katholieke 
manifestaties, van volksfeesten en van jeugdige losbandigheid.  
Dit disciplineringsproces kostte veel tijd, geduld en energie maar wierp uiteindelijk toch 
vruchten af. Die vruchten verschilden lokaal in aard en rijkdom, afhankelijk van de 
inzet van de vroedschap en de rechterlijke macht. Dit proces was rond 1650 zeker niet 
voltooid, zodat ook op dit gebied nader onderzoek binnen de regio Edam voor de 
tweede helft van de 17e eeuw beslist de moeite waard is. Dan kan tevens bezien worden 
in hoeverre in deze regio en in de steden daarbinnen sprake was van een toenemende 
verkokering op het gebied van “religieus gekleurde activiteiten en van de zorg voor 
armen, wezen en ouden van dagen”.14 Een verkokering die zich in Monnickendam op 
het gebied van de armenzorg al vanaf 1586 begon af te tekenen, maar waar op andere 
gebieden en in de andere steden nog geen sprake van was voor 1650. 
Deze conclusie strijdt met de stelling van Groenveld dat de periode tot 1650 te 
beschouwen is als één van verzuiling en de eeuw daarna als het tijdperk van 
verzuildheid. Zowel Frijhoff en Spies, Zijlstra als Pollmann hebben zich zowel tegen 
deze stelling gekeerd, als tegen de conclusie van Groenveld dat iedereen rond 1650 tot 
een confessie zou behoren.15 Mijn cijfers bieden evenmin onderbouwing voor deze 
laatste conclusie.  

                                                 
14 Frijhoff, Spies, 1650. Bevochten Eendracht, pp. 358-359. Zie ook  Spaans over de omgang met niet-
gereformeerde groeperingen zoals die blijkt uit de religieuze politiek van de overheid inzake de 
decentralisatie van de armenzorg. Spaans, ‘Religious policies in the seventeenth-century Dutch Republic’, 
pp. 78-86 en het iets oudere artikel, ‘De katholieken in de Republiek na de Vrede van Munster’, pp. 253-
260.  
 
15 Groenveld, Huisgenoten des geloofs, pp. 70-71. Frijhoff, Spies, 1650. Bevochten eendracht, p. 358, 
Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, p. 380, Pollmann, ‘The bond of Christian piety’, pp. 
53-54. 
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Bijlage I: Namenlijst predikanten classis Edam 
 
Steden 
 
Naam: Plaats: dd: van: vertrokken: dd: 
Pietersz, Paulus Edam 1572 ex-paap dood 1575 
Gerbrands, Hubrecht Edam 1574 ex-paap dood 1574 
Vezekius, Bernardus Edam 1576 Deventer Deventer 1579 
Vezekius, Hermannus Edam 1577 ? Deventer 1579 
Hebelenius, Simon  Edam 1579 ? Utrecht 1585 
Valckenaer, Lambertus  Edam 1583 ex-paap ontslag 1584 
Schatsz, Mattias Edam 1583 ? Leerdam 1594 
Neve, Jodocus Edam 1585 Adolfsplaet Jisp/Wormer 1585 
Puppius Wilhelmus Edam 1585 Duijlburg dood 1618 
Bruno, Jan Jansz Edam 1595 Wormer/Jisp dood 1604 
Petraeus, Cornelius Edam 1605 proponent dood 1612 
Geselius, Cornelius van Edam 1612 Rotterdam dood 1613 
Kuchlinus, Hermannus Edam 1613 proponent Leiden 1615 
Pollio, Johannes Edam 1615 bij Breda dood 1617 
Puppius, Robertus Edam 1616 Middelie dood 1619 
Staphorstius, Casper Edam 1618 proponent Dordrecht 1643 
Roo, Jacobus de Edam 1619 bij Leiden dood 1654 
Schalkenius, Henricus Edam 1644 Uitgeest Hoorn 1652 
Lamotius, Godefridus Edam 1645 West-Zaand Rotterdam 1647 
Lansman, Andreas Edam 1648 Abbekerk Leiden 1650 
 
 
Gerbrands, Lambrecht Mdam 1574 ex-paap dood 1576 
Johannis, Laurentius Mdam 1576 ex-paap? dood 1599 
Holstegius, Casper Mdam 1577 Westwoud Hoogwoud 1577 
Bartholdi, Samuel Mdam 1599 te Winkel dood 1640 
Bruno, Johannes Jansz Mdam 1621 Oostwoud dood 1642 
Langelius, Hermannus Mdam 1641 Twisk Rotterdam 1642 
Landman, Johannes Mdam 1642 Oosterland dood 1675 
Assendelft, Gerrit Jansz v. Mdam 1643 Graft dood 1651 
 
 
Bernardi, Bernardus  Pend 1573 ex-paap Beets 1576 
Arcerius, Johannes Pend 1576 Brouwerh. Enkhuizen 1576 
Sichenius, Petrus Pend 1576 Emden Deinum 1581 
Larenius, Gerardus Pend 1581 Kleef dood 1597 
Schagen, Gerardus Jansz Pend 1598 Zuidscharw Wijk bij Duurst. 1602 
Agricola, Carolus Petri Pend 1602 Binnenwijs. dood 1622 
Cave, Josua de la Pend 1620 proponent ontslag 1622 
Brouwerius, Johannes Pend 1623 Eemenes dood 1627 
Rosaeus, Georgius Pend 1628 Hem Gorkum 1634 
Conradi, Henricus Pend 1629 Epe Den Bosch 1637 
Goethals, Joh. Georg. Pend 1634 Schellingh. Delft 1640 
Roylandus, Petrus Pend 1637 Midwoud emeritus 1662 
Tegularius, Adrianus Pend 1640 Grootebroek Haarlem 1641 
Cossius, Cornelius Pend 1642 Burcht, Tex. Amsterdam 1646 
Clerquius, Ruardus Pend 1646 Abbekerk dood 1658 
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Regio de Zeevang (op chronologische volgorde: komst eerste predikant) 
 
Naam: Plaats: dd: van: vertrokken: dd: 
Ferwert, Petrus Mid/Kw/Hob/Ward 1575 ? dood 1575 
Cunaeus, Hillebrandus Mid/Kw/Hob/Ward 1577 Oost-Frl Hoogkarspel 1578 
Lisingius, Johannes Mid/Kw/Hob/Ward 1578 proponent Deventer 1579 
Isbrandi, Fredericus Mid/Kw/Hob/Ward 1579 Veenhuizen Tzammanum 1580 
 
Machocupaeus, Christ.J. Mid/Kw/Hob 1581 Marken dood 1591 
Campius, Johannes Mid/Kw/Hob 1591 proponent Noordeloos 1595 
Raedt, Lieven Jansz.de Mid/Kw/Hob 1595 proponent Ridderkerk 1603 
Falckogius, Joh.Arnoldi Mid/Kw/Hob 1605 ? Sliedrecht 1606 
Winckelius, Henricus Mid/Kw/Hob 1606 Almen Doesburg 1608 
Puppius, Robertus Mid/Kw/Hob 1609 proponent Edam 1616 
Bruno, Martinus Joh. Mid/Kw/Hob 1616 proponent Heemstede 1623 
Paludanus, Gerardus Th. Mid/Kw/Hob 1624 proponent Catwijk ad Rijn 1626 
Entens, Isaac Mid/Kw/Hob 1626 proponent separatie 1632 
 
Entens, Isaac Mid/Kw 1632 separatie Geldrop 1648 
Jonge de, Franciscus G. Mid/Kw 1649 proponent separatie 1650 
 
Jonge, de, Franciscus G. Middelie 1650 separatie dood 1653 
 
Voorthuizen, Gerardus Kwadijk 1650 proponent dood 1678 
 
 
Bernardi, Bernardus Beets/Oudendijk 1576 Purmerend dood 1579 
Adriani, Aegidus Beets/Oudendijk 1580 proponent ontslag 1581 
Hesselsz, Jacob Beets/Oudendijk 1583 ? Cuijnder 1601 
Bodecherus, Nicolaas Beets/Oudendijk 1601 proponent Zuiderwoude 1601 
Hendrickxz, Barend Beets/Oudendijk 1602 proponent Huisduinen 1609 
Heddesz, Outger Beets/Oudendijk 1610 proponent Hoogkarspel 1619 
Pauli, Jacobus Beets/Oudendijk 1620 ontslag eld. dood 1624 
Otten, Johannes ab Beets/Oudendijk 1625 proponent dood 1667 
 
 
Feitkema, Suffridus Pauli Oosth/Et/Sch 1575 Texel Terschelling 1578 
Ulricus of Uldericus Oosth/Et/Sch 1580 ? 
Theodori, Theodorus Oosth/Et/Sch 1582 separatie  1587 
 
Theodori, Theodorus Oosthuizen 1587 separatie  1590 
Dircx, Ephraim  Oosth/(Warder) 1590 ? ? 
Willemsz, Ewout Oosth/Warder 1594 proponent dood 1616 
Cralingius, Jacobus Oosth/Warder 1616 ex-Alkmaar Woerden 1619 
Puppius, Johannes Oosth/Warder 1619 proponent Enkhuizen 1620 
Boerhavius, Marcus Oosth/Warder 1620 proponent Medemblik 1625 
 
Thorius, Petrus Oosthuizen 1626 proponent Cadzand 1631 
 
Lettingius, Cornelius Oosth/Hobrede 1631 proponent ontslag 1643 
Dooreslaer, David Abr. Oosth/Hobrede 1644 Brazilie Bergen op Z/Thol 1649 
Simonides, Simon Oosth/Hobrede 1649 proponent Westzaamdam 1651 
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vervolg regio de Zeevang 
 
Naam: Plaats: dd: van: vertrokken: dd: 
Hugius, Petrus Warder 1626 proponent Hem 1633 
Boucardus, Johannes Warder 1634 proponent Woensel 1649 
Reckius, Johannes Warder 1649 proponent Edam 1656 
 
 
Westhovius, Henricus Etersheim/Scharw 1587 proponent Noorden 1588 
Wilhelmi, Barnardus Etersheim/Scharw 1590 ? ? 1592 
Luijtjes, Hendrick Etersheim/Scharw 1592 afgezet Zwartsluis 1592 
Jansz, Herman Etersheim/Scharw 1593 proponent Barsinghorn 1602 
Larenius, Isaac Gerritsz Etersheim/Scharw 1602 proponent Hoogwoud 1605 
Trier, Victor P. van Etersheim/Scharw 1605 proponent Opperdoes 1611 
Winsemius, Dominicus Etersheim/Scharw 1611 proponent ontslag 1620 
Harlaeus, Christiaan D. Etersheim/Scharw 1621 proponent emeritaat 1651 
 
 
Machocupaeus, Christ.J. Marken 1579 proponent Mid/Kw/Hob 1581 
Fransz, Hendrick Marken 1582 proponent dood 1618 
Meusevoet, Daniel Vinc. Marken 1618 proponent Oude-Sijp 1620 
Cauw, Jacobus Corn. Marken 1621 proponent dood 1638 
Harlaeus, Lucas Christ. Marken 1638 proponent Hem 1640 
Petraeus, Jacobus Marken 1640 proponent dood 1654 
 
 
Jacobsz, Pieter Pland/Ilpendam 1582 proponent dood 1589 
Drogenbroek, Martinius J Pland/Ilpendam 1590 proponent Langeraar 1594 
Pietersz, Gerard Pland/Ilpendam 1594 proponent Opperdoes 1605 
Gael, Johannes Jacobi Pland/Ilpendam 1605 proponent separatie 1637 
 
Gael, Johannes Jacobi Purmerland 1637 separatie dood 1653 
 
Jansz, Jan Ilpendam 1638 Ens/Emel. dood 1643 
Roehoff, Abraham Ilpendam 1643 proponent Amsterdam 1651 
 
 
Johannis, Hendricus Broek/Zuiderw 1585 ? ? 1593 
Arendsz, Arend Broek/Zuiderw 1595 Spaarndam dood 1599 
Lemgovius, Johannes Broek/Zuiderw 1599 Asperen separatie 1600 
 
Lemgovius, Johannes Zuiderwoude 1600 separatie Noordeloos 1601 
Gartsz, Bernardus Zuiderw/Uitdam 1604 proponent dood 1628 
Herckenius, Tobias Zuiderw/Uitdam 1628 Emderland separatie 1651 
   ex-Zund/Sch 
Herckenius, Tobias Uitdam 1651 separatie dood 1651 
 
Puppius, Guilhelmus Zuiderwoude 1651 proponent dood 1653 
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Vervolg regio de Zeevang 
 
Naam: Plaats: dd: van: vertrokken: dd: 
Aemilius, Petrus Broek 1601 Emderland ontslag 1608 
Vossel  Samuel Hendrickx, Broek 1609 proponent Leimuiden 1619 
Dorgerlo, Rudolf Joh. Broek 1620 Waverveen dood 1626 
Lemannus, Cornelius Broek 1626 proponent Den Bosch 1632 
Stantius, Mauritius Broek 1632 Ens (Frl) Harlingen 1637 
Linden, Herman Ant.vd. Broek 1637 Hipolytush. Den Haag 1644 
Dooreslaer, Samuel Abr. Broek 1645 Wervershov. Delft 1648 
Bouwmannus, Adrianus Broek 1648 Bennebroek dood 1691 
 
 
 
 
Regio Waterland (op chronologische volgorde: komst eerste predikant) 
 
Naam: Plaats: dd: van: vertrokken: dd: 
Spundaeus, Henricus Rans/Holy/Zund 1584 ? Brakel 1587 
Cornelisz, Cornelis  Rans/Holy/Zund 1587 proponent ontslag 1588 
Schepens, Gerard P. Rans/Holy/Zund 1590 afgezet ontslag 1590 
Goossens, Aris Rans/Holy/Zund 1592 proponent separatie 1598 
 
Goossens, Aris Zund/Schellingw 1598 separatie Texel (Burcht) 1599 
Mercator, Paulus Bern. Zund/Schellingw 1600 Ursem Alphen 1603 
Adriani, Abraham Zund/Schellingw 1604 Zoeterwde. Heddinkhuizen 1610 
Vergeer, Jan Gijsbertsz Zund/Schellingw 1610 proponent Waarder 1619 
Herckenius, Tobias Zund/Schellingw 1619 Vollenhoven ontslag 1622 
Hartwegh, Adam Zund/Schellingw 1622 de Graeve separatie 1623 
 
Hartwegh, Adam Zund/(Ndam) 1623 separatie St.op Haringvlied 1629 
Rentergem, Bartholdus Zunderdorp 1629 vl.Palts Den Haag 1633 
Til, Jacob Adrianus Zunderdorp 1633 proponent dood 1654 
 
Strijdt, Joris Jorisz Schellingw/Ddam 1623 em. Rans/Hl dood 1625 
Dolegius, Thomas Schellingw/Ddam 1628 proponent dood 1633 
Lingen, Henricus van Schellingw/Ddam 1633 proponent separatie 1649 
 
Lingen, Henricus van Schellingwoude 1649 separatie ontslag (em) 1652 
 
Wijnstock, Petrus Durgerdam 1648 proponent ontslag 1669 
 
Strijdt, Joris Jorisz Ransd/Holysloot 1598 proponent emeritus 1619 
Tyaeus, Isaac Ransd/Holysloot 1619 proponent ontslag 1624 
Bruno, Jacobus Joh. Ransd/Holysloot 1625 proponent dood 1639 
Brassicanus, Theod. Ransd/Holysloot 1640 Diedam separatie 1641 
 
Brassicanus, Theod. Ransdorp 1641 separatie Nibbixwoud 1652 
 
Bergerbotius, Jacobus Holysloot 1641 proponent dood 1659 
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Vervolg regio Waterland 
 
Naam: Plaats: dd: van: vertrokken: dd: 
Houtman, Theodorus Landsm/Buiksloot 1596 proponent ontslag 1606 
Bouma, Gellius de Landsm/Buiksloot 1608 vl.Zutphen Zutphen 1610 
Coop a Groen, Adrianus Landsm/Buiksloot 1610 proponent separatie 1627 
 
Coop a Groen, Adrianus Landsm/Watergang 1627 separatie dood 1630 
Bois, Jacobus du Landsm/Watergang 1631 proponent de Rijp 1638 
Bem, Rijkmannus B. ten Landsm/Watergang 1639 Hauwert separatie 1656 
 
Bem, Rijkmannus B. ten Landsmeer 1656 separatie dood 1680 
 
Rijser, Simon Watergang 1656 proponent emeritus 1691 
 
 
Rolandus, Daniel Buiksloot/Ndam 1628 proponent Oud-Beijerland 1634 
Wassenarius, Johannes Buiksloot/Ndam 1634 proponent dood 1652 
Veer, Petrus vd. Buiksloot/Ndam 1653 Spanbroek separatie 1658 
 
Veer, Petrus vd. Buiksloot 1658 separatie dood 1659 
 
Bronser, Everhardus Nieuwendam 1658 proponent Schiedam 1676 
 
 
Nieuwe polders 
 
Naam: Plaats: dd: van: vertrokken: dd: 
Huijsingius, Henricus Beemster 1622 O. Niedorp dood 1639 
Veldhuijsen, Tobias Beemster 1640 Meerkerk ontheven 1664 
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Bijlage II: ‘Ordre der classicale vergaderinge van Edam’  
 
Ordre der classicale vergaderinge van Edam: gestelt, geresumeert ende oock 
inghewillicht met ghemeene stemmen vande predicanten ende ouderlingen der selver 
vergaderinghe den 28. julij anno 1625 
 
Classicale ordre 
Opdat inde gemeente Jesu Christi alles eerlijck ende met ordre soude mogen toegaen, in 
sonderheijt onder de herders ende opsienders vant huijs des Heeren; is voor al 
hoochnoodich dat haere vergaderinghen eerlijck ende geschicktelijck gehouden werden. 
Hebben derhalven de Broederen des Classis van Edam goet gevonden een goede 
ordeninghe over haere classicale vergaderinghe te bestemmen, ende te besluijten als in 
volgende articulen begreepen is. 
 
I 
De classicale vergaderinghe sal alle jaren voor den eerstenmael gehouden werden op 
beloken Paesch-maendach; ende dan voorts altoos op den eersten maendach der 
volgender maenden, ende oock maendaechs voor ’t houden des synodi, als de synodus 
opden eersten maendach des maents sal gehouden werden; ende dat tot den eersten 
maendach in october, twelck de laetste vergaderinghes al sijn; ten sy dat eenighe 
nootwendighe saken extra ordinare vergaderinghe vereijschen. 
 
II 
Alle deese ordinare classicale vergaderinghen sullen altijt begonnen werden te negen 
uren voor middach precise, ende geeijndicht ter stont nae twee uren so veel mogelijck 
is; also datmen voor negen uren sal ontbijten ende nae twee uren s’naemiddaechs altijt 
eeten. Ende die nae neegen uren boven comen inde vergaderinghe sonder wettelijcke 
ontschult sullen verbueren drie stuijvers. 
 
III 
In deese ordinare vergaderinge sullen uijt elcke plaetse onder den classe behoorende 
verscheijnen de dienaers met een ouderlingh, ende geen van dien mach absenteeren, ten 
sij om sieckte, waerdoor den predicant daechs te voren is verhindert geweest sijnen 
dienst waer te neemen; ende sullen geen andere excusen plaetse hebben. De dienaers 
absenteerende sullen telckenmael verbueren ten gemeenen profijte 12 stuijvers ende de 
ouderlingen 8 stuijvers. De predicanten absenteerende sullen nochtans de ouderlingen 
gehouden sijn te compareeren, ende voor de predicant te betalen; gelijck meede de 
predicant voor de absenteerende ouderlingh. 
 
IIII 
De vergaderinghe sal altijt met aenroepinghe van des Heeren H. Naem begonnen, ende 
met een dancksegginghe geeijndicht werden. 
 
V 
In deese vergaderinghe sullen de dienaers bij gebuerte presideeren, na sulcken ordre als 
sij inden classem gecomen sijn; ende sal den praesidi een assessor met openbare 
stemmen werden toegevoecht. 
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VI 
Het ampt des praesidis sal weesen het gebedt voor ende nae te doen, alle saken 
bequamelijck voor te stellen; de gemeene stemmen getrouwelijck te vergaderen; die 
geene die buijten ordre inspreecken, opstaen, uijtgaen ofte ijets wat teegens de goed 
manieren ende ordre des classis aenrechten te bestraffen, gelijck als oock een ijder de 
vermaninghe des praesidis gehouden sal sijn aen te neemen ende te achtervolgen; in alle 
het welcke de praeses ende assessor gelijckelijc sullen handelen ende gerespecteert sijn. 
 
VII 
Alle saecken van belangh die in vergaderinghe verhandelt werden, sullen van een 
scriba, daertoe bijde meeste stemmen om een jaer lang te dienen, inde eerste classicale 
vergaderinge ghecooren, in het protocol der classicale acten neerstelijck opghescreeuen 
werden, ende voort scheijden vande vergaderinghe duijdelijc voorgeleesen werden, 
opdat all acten met gemeene kennisse der broederen mogen geapprobeert sijn. Ende sal 
de scriba niemandt eenighe acten uijt het classicale boeck, sonder advuijs des classis 
offte der gedeputeerden moghen geven. De scriba sal oock de gravamina der classen die 
in sijnodo verhandelt sullen werden, den kercken onder den classe tijdelijck toesenden, 
door drie exemplaria aen ijder stadt een, om also bequamelijck voortgesonden te 
werden. 
 
VIII 
Nae ghedaene ghebeth salmen vooreerst vereijschen ofter eenighe brieven aenden 
classem gecomen sijn, ende indien personen van buijten verscheenen sijn, salmen met 
den eersten haer saecken affhandelen. Daerna omvragen offt ijemant ijet generaels de 
kercke int gemeen aengaende, heefft voortestellen, ende ten laesten wat ijder int 
bijsonder sijne kercke aengaende heefft aentedienen, vereijschen. 
 
IX 
Een ijder sal gehouden sijn de saken inden classe verhandelt secretelijck te behouden; in 
sonderheijt die besloten sijn te verswijgen offte door welcke ijemant gepraeiudiceert, 
twist offte oneenicheijt veroorsaeckt soude moghen werden; twelck alles ten oordeel der 
vergaderinghe staen sal. Ende die hierteegens gedaen te hebben sal bevonden sijn, sal 
ten exempel van andere, nae gelegentheijt der saken gestrafft werden. 
 
X 
Een ijgelijck sal oock gehouden sijn in alles hem de meeste stemmen te onderwerpen, 
ende niet daerteegen moghen den meester maken seggende: ick wil niet off 
diergelijcken; twelck geensins in deese vergaderinghe sal ongestrafft geleeden werden, 
maer strengelijck gecensureert. Mach oock niemant tgeene geresolveert is, veranderen, 
ten sij dat het eerst weederom voorgestelt sij ende met gemeene stemmen anders 
besloten werde. 
 
XI 
Oock sal een ijgelijck alle kibbelachtighe propoosten, spijtighe woorden, belacchelijcke 
reedenen, onstichtelijck lacchen, onbehoorlijck inspreken, gedurich leesen, ende wat 
diergelijcke meer is naelaeten. Oock niet van sijn behoorlijcke plaetse, dese 
vergaderinghe gedurende opstaen, wandelen off sonder oorloff uijtgaen. Want die 
hiertegen doen sullen gecensureert werden. 
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XII 
Niemant sal oock na genomen resolutie als partijen ingecomen sijn, mogen inspreecken 
maer sal het besluijt der vergaderinge vanden praeside met sijnen assessore werden 
uijtgesproken ende tgene verder noodich is van haer werden beleijt ende beschickt. 
 
XIII 
Oock en mach niemant in deese vergaderinghe eenighe swaricheeden voorstellen, de 
welcke niet te voren inden kerckenraet gedient hebben. Noch oock eenighe clachten 
teegen sijnen broeder, daervan hij hem te voren (naden regel Christe Matth. 18 ver. 15) 
niet vermaent heefft, opdat men hem teegens Godts woort ende de lieffde des naesten 
niet en vergrijpe. 
 
XIV 
Inde laeste vergaderinghe sullen bestemt werden beneffens den scribam vijff 
gedeputeerde, die des winters de voorvallende cleijne saken uijt den name des classis 
sullen afhandelen so veel mogelijck is. Bijde welcke het oock staen sal in saken haer te 
swaer sijnde, ende die geen uijtstel connen lijden, den geheelen classem extraordinem te 
verscrijven. Ende sal alsdan oock gestelt werden een examinator voor dat lopende jaer. 
 
XV 
Sullen oock vande vergaderinge geordineert werden twee persoonen, welcke de 
reeckeninghe des classis van ontfangh ende uijtgifft sullen bewaren; die oock als 
oeconomi den koster vande maeltijdt ende spijse die hij bereijden sal, last sullen geeven, 
end aende welcke hij vande gedane oncosten particuliere reeckeninghe sal doen. Sullen 
oock de boeten ontfangen, den koster betalen ende jaerlijcx nae het houden des synodi 
reeckeninghe doen aen sondanighen die de classis daertoe sal deputeeren. 
 
XVI 
Tot de maeltijt sal ijder persoon elcke reijse betalen 10 stuijvers, ende tgeene te cort 
comt sullen de oeconomi uijt classis buijdel vervullen. Ende sal alle jaeren nae’t houden 
des synodi een quotisatie geschieden over alle de kercken, om deese ende alle andere 
classicale oncosten te vervallen. Sal oock een ijgelijcke kercke gehouden sijn opde selve 
vergaderinghe haer quotam partem te betalen. 
 
XVII 
Wanneer de ghedeputeerde des classis van eenighe kercke werden vergadert, so sal de 
selvighe kercke moeten dragen de oncosten vande vergaderinghe, die om harent wille 
gedaen werden. 
 
XVIII 
Inde eerste ende laeste classicale vergaderinghe sal altijt censure gehouden werden over 
alle dienaers ende ouderlingen deeses classis, neerstelijck verneemende off een ijder 
hem getrouwelijck in sijn beroepinge quijt: den Christelijcken Catechismum predickt, 
den sacramenten bedient, den Christelijcke discipline gebruijckt ende alles stichtelijc na 
Godts woort ende kerckenordeninghe inde gemeente onderhouden wert. 
 
XIX 
Deese articulen sullen alle jaeren werden voorgeleesen inde eerste vergaderinghe, de 
welcke daervan sal begonnen werden. Ende voorts elcken dienaer als hij tot een lidtmaet 
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des classis werdt aengenomen, die de selve met verbindinge van gewillige 
gehoorsaemheijt, neffens de onderteeckeninghe van het Formulier in Sijnodo Nationali 
tot Dordrecht gestelt, ende hierbij gevoecht, sal onderscrijven. 
 
(Volgen de namen van de predikanten, aangevuld met die van de predikanten die na 
1625 in de classis beroepen werden) 
 
Archief van de classis Edam, inv. nr. 190: registers met handtekeningen van de 
predikanten, de proponenten en de schoolmeesters/voorzangers, ressorterend onder de 
classis, ter bekrachtiging van de artikelen, vastgesteld tijdens de nationale synode van 
Dordrecht in 1618 en 1619, 1625- ca. 1814 
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Bijlage III: ‘Articulen voor de schoolmeesteren te ondertekenen’ 
 
Sijn nae luijdt der voergaeder resolutie verschenen die schoelmeesters onder onsen 
classe sorterende om te onderteykenen ’t gene volght, aengaende de schoelen ende het 
beleydt van dijen, alles berustende op de authorisatie den classi van den Edele Heeren 
staten verlendt. 
 
Ten eersten sullen sij verclaren oprechtelyck, dat sij voer recht houden ende geloven die 
catholycke gereformeerde religie hier nu ter tijd in den lande opentlyck in gebruyck 
wesende ende dat sij haer tot des selven gehoor wijllen continuerlijck begeven, als den 
geven toecompt die de selve van herten prijsen, ende haer zalicheyt daer inne bekennen. 
 
Ten 2en dat sij geen boecken haer kynderen sullen leeren dan overencommende met die 
selve gereformeerde religie ende ander dijen contrarie uyt haere schoelen weeren, 
achtervolgende het placcaet der Edele Heeren staten over dit punckt gemaeckt. 
 
Ten 3en dat sij haer beste vlijt ende neersticheijt aenwenden sullen, om haere kynderen 
tot dese religie te stueren nae uytwijsen haers amptes tot der selver gehoor te houden, 
ende voer alle contrarie valsche leere haer neerstelyck tot alle tijden waerschouwen. 
 
Ten 4en dat sy selve in godtsalighe ende eerbaere manieren wandelende haere kijnderen 
tot alle godtsaligheyt ende eerbaerheyt een levendich exempel ende voorbelde soe int 
leven ende leere sullen wesen. 
 
Ten 5en dat se getrouwicheyt beloven in haeren dienst den christelycken categismum 
den kynderen vlijtich van buijten te leeren daer hji wort gepredickt, de kinderen de 
psalmen dandts te leeren singen end die christelycke gebeden leeren oeffenen, alles nae 
uut ende eijgenscap deses haeres amptes om sulckes alles als boven is verhaelt te 
onderhouden ende nae te comen. 
 
Acta van de classis Edam, 20.7.1598
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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 17e 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 
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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’, 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 16e 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? 
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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 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 17e 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. 
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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 herkrijgen binnen de steden en binnen diverse dorpen. De mate waarin 
en het moment waarop dat gebeurde laten zich mede vanuit de 16e 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.
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Summary 
 
 
The year 1572 A.D. constitutes a turning point in the history of the Netherlands. In this 
year, the first permanent victory over the ‘Spanish armies’ was achieved. With this, the 
Revolt entered a new phase, which was to result in the founding of the Republic of 
seven united Netherlands, independent of the Spanish dynasty and independent of the 
ancient alliance between the Catholic Church and the central government. 
It is also a year of importance for the Reformed Church in those cities and towns which, 
willingly or reluctantly, had rallied to the Beggars and Prince William of Orange. The 
early congregations in Noord-Holland were reinforced by numerous compatriots who 
had departed for the sake of their religion, and who were now returning to help realise 
their ideal: the purified, Reformed Church and society. The following questions are 
central to my research: to what extent was this ideal adopted, and to what extent was 
realisation of this accomplished within my chosen scope of research: the classis of 
Edam. 
 
Within the Reformed ecclesiastical institution, the classis constituted the link between 
the local church councils on the one hand, and the synod on the other. The importance 
of this position was already emphasised by the earliest national and provincial synodic 
assemblies. In this context, van Deursen points out the major significance of the classis 
as an instrument of Calvinisation of the Reformed Church. On every occasion, the 
classis is assigned supervision of and control over the congregations, and the joint 
exercise of those authorisations brought great cohesion to the classis, making them a 
clearly distinguishable community. 
The Edam classis is of particular interest due to the presence of good source material, 
and because of the fact that Waterland has traditionally been a centre of Mennonite 
activity. As a result, the exchange between the various rivalling religious movements 
could be investigated from the perspective of the classis, and supplemented by 
information from the local Edam, Monnickendam, and Purmerend archives. In addition 
to these three towns, 27 villages and hamlets fall under the authority of the Edam 
classis, all of which were able to install their own local Reformed ministers, sometimes 
shared with neighbouring communities, during the period researched.  
Research has covered the period between 1572 and 1650. The year 1650 was chosen as 
the final year of research because the process of Reformed confessionalisation has 
ended around the middle of the 17th century in the sense of the Reformed Church having 
become an established church, along with the other religious movements having found 
their place. 
 
As elsewhere in the Revolting regions, the Reformed Church of the classis of Edam has 
had to establish its place next to, and partially instead of, Catholic and Mennonite 
movements, which in turn had to find their ways within the new political balance of 
power. This new balance resulted in the Catholic Church being declared an illegal 
religious organisation by the States of Holland from 1573, and Mennonite activity was 
only allowed with feigned ignorance. The Reformed Church was the only to be allowed 
public manifestations, although in reality it depended on the space provided by the local 
elite, as were both other movements. In this, the Reformed Church faced a frustrating 
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paradox, in the words of Jonathan Israel. Part of the population bode their old church 
farewell, but was (as of yet) hardly getting enthusiastic about the new one.  
The consequences of this with regard to the position and the ambitions of the Reformed 
Church within the Edam Classis have been investigated. In this investigation, the 
concept of a ‘confessionalisation process’ has been adopted, as used by Schilling in his 
analysis of confessional developments in the German Empire.  He has demonstrated 
how, starting around 1570, the leading clergy of the various religious movements 
expected more of the expansion of their own religious organisations and the 
demarcation of their respective doctrines and outlooks on life than of the option of 
religious peace from a pragmatic point of view. This confessionalisation process entails 
both an internal and an external component for the various denominations. Primary aim 
was developing a personal identity and subsequently propagating this, and embedding it 
in man and society.  
With reference to this, the progression of the confessionalisation process within the 
actual Reformed Church in the Edam classis and its component towns and villages has 
been investigated. Did the classis conform to the national ecclesiastic organisation and 
ecclesiastic order stipulations, or was a more autonomous stance adopted? How did the 
classis provide propagation and conservation of the true doctrine and organisational 
unity in their own region, and how much room was the classis allowed for this by local 
consistories? What values and standards were pursued by the classis in this process of 
confessionalisation, and to what extent were these adopted and propagated within their 
own religious sphere, by the ministers, by the consistories, and by the members? 
Subsequently, analysis has focused on the position the Reformed Church wanted to 
attain within larger society in the region investigated. How did the classis of Edam 
regard the boundaries of religious community, and the relationship towards civic 
authorities? In this context, how were Reformed Church tasks as a public church 
regarded? What was the reach of religious and social care for the non-Reformed, or was 
this henceforth to be government responsibility and if so: why was the Reformed 
Church attempting to Reform society through the political system in spite of this? In 
short, how did the Edam classis assess its responsibilities within and without their own 
religious community? 
As a consequence of this, the actual efforts have been viewed which were made by 
synod, classis, and consistories with respect to the propagation of Reformed values and 
standards. During this period, no consensus existed on the exact nature of Reformed 
confessionalisation. For this reason, it was investigated how far the people of the Edam 
classis went in Reforming ‘the papists’, church buildings, liturgy, education, and poor 
relief. What did the classis expect in this of local and provincial authorities, and how 
did these respond to the wishes of the Reformed? To what extent did church and 
government ‘find each other’ in propagating Reformed values and standards, and in 
combating elements of popular culture deemed to be conflicting such propagation, and 
what were its results? Were these values and standards accepted or rejected by their 
contemporaries?  
And, finally: to what extent and yielding which results did classis and consistories 
oppose to the other religious movements in order to stress their own distinctive 
character? To what extent were they supported or obstructed in this by local and 
regional authorities? And: are shifts discernible within these processes in the 1572 – 
1650 period? 
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Research has focused primarily on religious developments in the region involved from 
1520, the fate of the Reformed in exile native to the region during the 1567 – 1650 
period, and the founding, development, and organisation of Reformed churches under 
Edam classis authority afterwards. Main topics of research have been the arrangement 
and organisation of the classis, the mutual relations between classical assembly and 
local congregations, and the role the classis assumed towards local congregational life 
and the ministers involved. Furthermore: the Edam classis fell under the authority of the 
synod of Noord-Holland. What were their actual mutual relations like? And what efforts 
did they make – both individually and jointly – for the Calvinisation of society, 
including the struggle against other religious movements? 
 
This research has revealed that within the Edam classis, synod and classis each 
performed their own ecclesiastical-orderly tasks and roles in the founding and 
expansion of the Reformed Church from 1572. The exchange between both institutions 
underwent changes in appearance, which became apparent in a gradual yet non-
simultaneous shift of attention from the internal to the external confessionalisation 
process.  
In 1619, the Dordrecht national synod gave a new impulse to the internal and external 
process of confessionalisation. Internally, supervision of ministers and school teachers 
was intensified, and classes were called upon to increase supervision of local 
congregations. In outward direction, through the synods, the authorities were again 
called upon to restrain the increasing rise of Catholicism. In the Twenties, the synod of 
Noord-Holland attached an offensive to this against violations of marriage laws, 
followed in the Forties by pleas for expansion of Sunday rest.  
The classis of Edam underwent its own growth process between 1572 and 1650. During 
the first decades of its existence, its attention focused primarily on propagation of the 
new doctrine through the establishment of new clergyman positions. In addition, the 
classis has made an effort of its tasks regarding ministers’ supervision from the 
beginning. An important phase within classical development is constituted by the major 
doctrinal and disciplinary disputes of the first decade of the 17th century. The 
interference of the synod of Noord-Holland in these conflicts put relations between 
classis and synod on edge, but has proved beneficial to mutual relations over time. 
After settling of the doctrinal disputes in the Calvinist sense, the Edam classis gradually 
became more attached to the directives as set out by the synod of Emden (1571), for 
instance with respect to religious education as a condition of administration of baptism. 
This also becomes apparent from the Edam pleas in the synod for conservation of 
ecclesiastical-orderly correct procedures. Unrequested interference by meerdere 
assemblies was firmly rejected, and the classis adhered strictly to this course with 
respect to local church congregations. 
With regard to discipline, as a means of maintaining the purity of the 
Avondmaalsgemeente (communing congregation), the classis adhered to the stipulations 
of the earliest synods and church orders from the beginning up to approximately 1635. 
The classis never chose to impose its outlook onto consistories. Classical influences on 
local congregation life were mainly limited to appointment procedures and supervision 
of ministers and school teachers. The absence of further conflict appears to indicate that 
this control along main lines provided sufficient guarantees of proper functioning of 
local church congregations by classical standards. 
At the beginning of the Twenties, internal confessionalisation within the Edam classis 
had been largely completed, allowing the classis to increasingly direct their views 
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outwards. Up to that point, efforts for confessionalisation of society were almost 
completely left to the synod of Noord-Holland. However, the Bestandstwisten, the 
major controversy between the remonstrants and the contra-remonstrants, had resulted 
in rapid changes to society, for instance regarding the rapid rise of Catholicism. 
Moreover, resumption of military conflict caused increasing tensions and a reinforced 
call for measures against moral decay. The Edam classis joined the ranks of the calling 
from 1625, although Catholic advance was very limited in their own region, as a 
consequence of which these concerns were hardly shared. 
Within the Edam classis, non-Reformed movements managed to obtain or regain their 
places within the towns and the various villages. The extent to which this occurred, and 
the moment at which it occurred, may be explained among other things by 16th century 
religious relations. Continuous combating of Catholicism and the refutation of 
Mennonite writings left the consistories at the mercy of the classis, and the classis at the 
mercy of the synod of Noord-Holland. In this way, the respective doctrines could be 
tested at this higher level of abstraction, while parties tolerated each other at the local 
level, thereby accepting a confessional multiform society. 
The second component of the external confessionalisation process concerns the 
propagation of the personal values and standards outside the circle of members. The 
synod of Noord-Holland started taking this seriously from 1586; again, the classis of 
Edam only joined this process after the synod of Dordrecht. In this, the tone was set by 
synodic assemblies on each occasion. In this struggle, the Edam classis mainly operated 
as an intermediary between synod and consistories, and through the consistories 
towards the local magistrates. Public city life becoming increasingly Reformed within 
the Edam classis was mainly due to local consistories and town councils. The party 
taking the initiative was different for each location. 
 
In order to visualise the internal and external processes of confessionalisation at a 
regional level, analysis of the mutual exchange during a prolonged period between 
classis and synod, and between classis and consistories is required. Only along this line 
may the respective inputs of the various institutes be properly assessed. By comparing 
data from different sources, points of view and shifts over times may surface, which can 
probably not be revealed otherwise.  Together, these sources provide a fascinating 
perspective on the way in which the Reformed leading figures and their fellow believers 
have made an effort to establish a new church in a divided society. They also teach that 
classical organisation, usually backed up by synodic assemblies, have played a key part 
in this process, particularly by their efforts and care for ministers and the internal unity. 
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- Inv. nr. 3: Acta van de classis Edam, 1605-1628. 
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geraadpleegde ongedrukte bronnen/ pag. 459 

- Inv. nr 66c: idem: 5.4.1626-15.8.1648. 
- Inv. nr 66d: idem: 17.10.1648-31.1.1698. 
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- Inv. nr 1: vroedschapsresoluties 1573-1595. 
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- Inv. nr 62: willekeursboeken, 1639-1668. 
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Monnickendam en Edam, en beurs van den magistraat ontvangen om daarvoor te 
kunnen studeeren in de theologische faculteit van de universiteit te Leiden, 1621-1738. 
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(gedateerd 1575). 
- Inv. nr 81: stukken met betrekking tot de opdracht van Willem van Oranje aan 

Purmerend om zich te versterken, september 1573. 
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20 leden bestaan en dat zij uit haar midden zes leden zal voordragen, waaruit de 
stadhouder drie burgemeesters zal kiezen; en 14 burgers voor de verkiezing van zeven 
schepenen, 1626. 

- Inv. nr 94 a: resolutien van Burgemeesters en vroedschappen, 1577-1583.  
- Inv. nr 94 b: idem, 1584-1608. 
- Inv. nr 94 c: idem, 1609-1618. 
- Inv. nr 94 d: idem, 1618-1625. 
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- Inv. nr 94 f: idem, 1634-1642. 
- Inv. nr 94 g: idem, 1642-1653. 
- Inv. nr 102: ingekomen brieven van de burgemeesters, 1552-1795. 
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Purmerend: archief van de kerkenraad van Purmerend 
- Inv. nr 1: acta der kerkeraad, 1611-1640. 
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- Inv. nr 7/3: stukken opgemaakt ten tijde van de Spaanse bezetting (1572-1573). 
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