
Jo Spaans

DE REFORMATIE IN DE NEDERLANDSE STEDEN

(Kerktijd. Contactblad van de Vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 2/3
(1990), 1-8)

Het ontstaan van het historiografisch genre stadsreformatie

In 1962 verscheen van de hand van Bernd Moeller een essay, getiteld Reichsstadt und
Reformation.1 Hierin stelde hij de vraag aan de orde waarom de Reformatie zo'n op-
vallend succes ten deel viel in de vrije Rijkssteden van het Duitse Rijk. De oplossing
van dit vraagstuk zocht Moeller in de manier waarop de boodschap van de reformato-
ren aansloot bij de in die steden levende idee van de stadsgemeenschap als een bur-
gerlijke en een sacrale gemeenschap. Kerkelijke en burgerlijke zaken waren door-
gaans zozeer verstrengeld geraakt dat er geen scheiding gevoeld werd tussen de ker-
kelijke gemeente en de burgerlijke samenleving. Stadsbesturen zagen het als hun van-
zelfsprekende taak niet alleen burgerlijke, maar ook kerkelijke zaken te behartigen.
Reformatoren konden stadsbesturen aanspreken op hun verantwoordelijkheden in
geestelijke zaken. Waar een reformatorisch gezind stadspredikant de steun van de ste-
delijke overheid verkreeg om het kerkelijk leven, en daarmee samenhangend ook
grote delen van het maatschappelijk leven, zoals onderwijs, armenzorg en zedelijk-
heidswetgeving volgens zijn inzichten te hervormen, kreeg de Reformatie zijn beslag.

De door Moeller opgeworpen stellingen bleken zeer vruchtbaar. Zijn essay heeft het
lokale onderzoek naar de Reformatie in steden zeer gestimuleerd en een nieuw histo-
riografisch genre doen ontstaan. Een stroom van publicaties rond het thema 'Stadt und
Reformation' kwam op gang, en tot op heden is daarvan het einde nog lang niet in
zicht. De tot nu toe verschenen literatuuroverzichten kunnen een indruk geven van de
bloei van het onderzoek naar de Reformatie in de steden.2 De meeste aandacht is tot
nu toe besteed aan steden in het Duitse Rijk. en het gebied van het Eedgenootschap -
het hartland van de Reformatie -, maar in toenemende mate worden ook steden in En-
geland en Frankrijk in het onderzoek naar stadsreformaties betrokken. Als recente
voorbeelden kunnen genoemd worden de studies van Susan Brigden over Londen en
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van Philip Benedict over Rouen.3 Aanvankelijk was de aandacht van de onderzoekers
voornamelijk gericht op het samengaan van politieke en kerkelijke veranderingen in
de steden, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het Duitse Rijk als geheel.
Daarnaast krijgen de maatschappelijke veranderingen die de Reformatie met zich
meebracht echter steeds meer aandacht. Het genoemde stadsreformatie-onderzoek
biedt geen kant en klare modellen voor toepassing op de situatie in de Nederlandse
steden. Daarvoor verschillen de omstandigheden waaronder de Reformatie vaste voet
kon krijgen in een stad in of buiten de Republiek doorgaans te zeer. In vele Duitse
steden vond de Reformatie plaats in de jaren 1520-1530. Toen was het nog mogelijk
een hele stadsgemeenschap naar de nieuwe theologische inzichten te reformeren. In
de tweede helft van de zestiende eeuw, toen de Refonnatie in de Nederlanden door-
drong, waren de confessionele scheidslijnen al zo scherp, dat dat onmogelijk gewor-
den was. Bovendien waren er grote verschilIen in politieke statuur tussen de steden in
de Republiek en die in de omringende landen.

Toch wil ik hier twee studies over Duitse stadsreformaties kort noemen, omdat die
voor het onderzoek naar de invoering van de Reformatie in Nederlandse steden van
belang kunnen zijn. Kaspar von Greyerz beschreef in zijn The late city reformation in
Germany4 de invoering van de Reformatie in een aantal Zuidduitse steden in de jaren
1560 en 1570. Deze late stadsreformaties kwamen tot stand op initiatief van de over-
heid en droegen een sterk politiek karakter. Het was de overheid die de keuze deed
voor het gereformeerde  kerktype, mede omdat de gereformeerde kerk zich het beste
leende voor invoering als publieke kerk in een stedelijke samenleving, waarin niet
iedereen vanzelfsprekend behoorde tot die publieke kerk. In vergelijking tot de luther-
se maakt de gereformeerde kerk een wat grotere scheiding tussen de onderscheiden
bevoegdheden van kerkelijk en wereldlijk bestuur in kerkelijke zaken. In de gerefor-
meerde opvatting functioneert de kerk tot op zekere hoogte onafhankelijk van de we-
reldlijke overheid en laat tegelijkertijd die overheid wat meer ruimte om onpartijdig te
regeren over mensen van verschillende confessie. Het zal duidelijk zijn dat hier aardi-
ge parallellen te trekken zijn met de invoering van de Reformatie in de Noordelijke
Nederlanden.

Vermeldenswaard is hier ook het boek Zwei Konfessionen in einer Stadt van Paul
Warmbrunn.5 In deze studie worden de ontwikkelingen gevolgd in een aantal steden
waarin twee kerken gelijke rechten op openbare godsdienstuitoefening genoten onder
de bepalingen van een religievrede. Ook een aantal Nederlandse steden heeft een pe-
riode van godsdienstvrede gekend. Doordat deze religievredes, met uitzondering van
die in Maastricht, doorgaans al snel verbroken werden, lijken zij onbelangrijke inter-
mezzo's in de geschiedenis van de protestantisering van Nederland. Het feit dat men
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het, ondanks herhaalde mislukkingen, telkens opnieuw probeerde lijkt mij een intrige-
rende ingang tot een nadere bestudering van de verhoudingen tussen katholieken en
gereformeerden onder de Republiek. Een studie van langere adem, zoals die van
Warmbrunn, geeft aanwijzingen over omstandigheden die een vreedzaam samenleven
van twee confessies onder grote druk zetten of juist in stand hielpen houden.

Onderzoek naar de Reformatie in Nederlandse steden

Karakteristiek voor stadsreformatie-onderzoek is dat het de religieuze omwentelingen
nadrukkelijk in het kader van de gehele stadsgemeenschap bestudeert. Doorgaans ge-
schiedt dit vanuit het gezichtspunt van de magistraat, omdat zo heel de stadsgemeen-
schap en wat haar beroerde overzien kan worden. Het gaat dus niet om het verhaal
van de vestiging van een nieuwe lutherse of gereformeerde kerk alleen, maar nadruk-
kelijk ook om de verwevenheid van de Reformatie met politieke verwikkelingen, om
de veranderde relaties tussen aanhangers van verschillende confessies binnen de ste-
delijke samenleving en het stempel dat de kerken door middel van onderwijs, armen-
zorg en toezicht op de openbare zedelijkheid, op de stadsbevolking konden drukken.

In de tijd voorafgaand aan de omwentelingen van 1572 en daaropvolgende jaren,
voordat de gereformeerde kerk publieke kerk werd in de verschillende gewesten van
de Republiek, vormden aanhangers van de nieuwe leer dissidente groepen van ver-
schillende signatuur, die zich in mindere of meerdere mate losmaakten uit de ene bur-
gerlijk-sacrale stadsgemeenschap. Hun geschiedenis staat vergaand los van die van de
burgerlijke gemeenschap waarin zij zich bevonden. De stadsgemeenschap als geheel
handhaafde de traditionele normen en waarden en het traditionele katholieke levens-
patroon, en marginaliseerde afwijkende meningen. Dit verandert pas wanneer dissi-
dente groepen aanspraak maken op openbare godsdienstuitoefening. Dan moeten
plaatselijke overheden maatregelen treffen om de inrichting van de samenleving aan
te passen aan andere religieuze normen, of aan religieuze diversiteit.

Aansluiting bij het boven omschreven genre van de stadsreformatie zal voor Neder-
landse steden daarom vooral gezocht moeten worden in de periode van de Opstand. In
het volgende zal nagegaan worden in hoeverre dit nieuwe genre kan voortbouwen op
de oudere Nederlandse onderzoekstraditie, en in hoeverre het aan de Nederlandse
kerkgeschiedenis kan bijdragen. Het gaat daarbij in eerste instantie om werken waarin
de veranderingen die de Reformatie in een hele stedelijke samenleving teweeg bracht
centraal staan. Studies naar bijvoorbeeld de relatie tussen Reformatie en staatsvor-
mingsprocessen of het op dit moment zo populaire onderzoek naar kerkelijke tucht,
vallen buiten het kader van het hier behandelde. Zij kunnen wellicht in een volgend
nummer van Kerktijd behandeld worden.

Binnen de Nederlandse kerkgeschiedschrijving hebben zich doorgaans andere genres
dan de lokale geschiedenis in de grootste populariteit mogen verheugen. Waar de Re-
formatie op plaatselijk niveau beschreven is, ging de grootste aandacht uit naar de
vestiging van de gereformeerde kerk. Deze wordt daarbij soms afgeschilderd als de
enig logische voortzetting van de sequentie: vervolgingen van nieuwgezinden - hage-
preken - beeldenstorm - landvoogdij van Alva. Ook waar de visie breder is, blijft het
aloude schema van alle confessionele kerkgeschiedschrijving voelbaar dat het bloed
der martelaren beschouwt als het zaad van de eigen kerk.
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Het is niet ondienstig hier een vergelijking te maken tussen beschrijvingen van de Re-
formatie in de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Gérard Moreau beschreef in
zijn Histoire du protestantisme à Tournai de geschiedenis van de dissidente beweging
in Doornik.6 Hij besteedt aandacht aan de politieke geschiedenis zowel op stedelijk
als op 'nationaal' niveau voor zover die het overheidsbeleid inzake de religie beïn-
vloedde. De geschiedenis van de dissidenten zelf staat vrijwel geheel los van de
stadsgeschiedenis. Een diametraal tegenovergestelde optiek wordt aangetroffen in het
werk van Guido Marnef. Hij publiceerde al een studie over Mechelen,7 en werkt nu
aan een dissertatie over Antwerpen. Hij richt zich daarbij juist op de jaren waarin de
calvinisten zowel in de kerk als in de stedelijke politiek de macht proberen te grijpen.
Moreau' s boek is het verhaal van vervolgde dissidenten, compleet met een register
van martelaars voor hun geloof. Het werk van Marnef zal door menig kerkhistoricus
beschouwd worden als ternauwernood tot zijn vakgebied behorend, ondanks de grote
aandacht die het schenkt aan de religiekwestie.

Voor de Zuidelijke provincies blijft de geschiedschrijving over de Reformatie nood-
gedwongen beperkt tot een geschiedenis van vervolging van dissidenten en van de
kortstondige machtsovername van calvinistische pressiegroepen in een aantal steden.
Waar in de steden in het noorden de Reformatie resulteerde in de vestiging van een
publieke gereformeerde kerk waarnaast andere confessies grote vrijheden genoten be-
staat daarentegen de mogelijkheid, ja de noodzaak, om deze nieuwe, godsdienstig
veelvormige, toestand te beschrijven. Tot voor enkele decennia beperkten lokale stu-
dies zich echter tot dc geschiedenis van vervolging en triomf van de gereformeerde
kerk. Een voorbeeld van dit soort gedateerde 'stadsreformatiegeschiedenis' is Her-
vormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz. van H.J.Jaanus,8 waarin de beschrijving
van vestiging en organisatie van de gereformeerde gemeente van Delft gecombineerd
wordt met de biografie van een invloedrijk predikant. Hetzelfde gaat in iets mindere
mate ook op voor R.B.Evenhuis, Ook dat was Amsterdam.9 In dit boek krijgen de
niet-gereformeerde Amsterdammers weliswaar een apart hoofdstuk, maar zij worden
daarin nadrukkelijk door de bril van het consistorie bekeken. Evenhuis beschrijft niet
de godsdienstig veelkleurige Amsterdamse samenleving, maar de "kerk der Hervor-
ming in de Gouden Eeuw".

Subtieler van aanpak zijn de studies, waarin zowel de godsdienstige situatie voor de
Reformatie wordt beschreven als de opkomst van evangelische groepen en de invoe-
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ring van een nieuwe publieke kerk. Hier moeten genoemd worden de studies van O.J.
de Jong over Culemborg,10 H.ten Boom over Rotterdam11 en F.van der Pol over Kam-
pen.12 Alle drie deze studies besteden aandacht aan de plaats van de katholieke kerk
binnen de stedelijke samenleving in de eerste helft van de zestiende eeuw. Zij analy-
seren de zwakheden van het traditionele katholieke bestel en de eerste vormen van
dissident protest als achtergrond voor de radicale omwentelingen bij de invoering van
de Reformatie. Ditzelfde geldt ook voor het boek van AJ.M. Beenakker over Breda13.
Dit werk besluit met de beeldenstorm in 1566, en komt aan de gevolgen van de invoe-
ring van de Reformatie dus niet toe.

De Jong, Ten Boom en Van der Pol betrekken alle drie de plaatselijke en landelijke
politieke ontwikkelingen in hun beschrijvingen. Alle drie bouwen zij hun betoog op
aan de hand van de relatie tussen lokale overheid en de kerk ter plaatse. Voor De Jong
vormt de houding van de heren, later graven van Culemborg in kerkelijke zaken de
ruggegraat van zijn verhaal, voor Ten Boom en Van der Pol die van het stadsbestuur.
Bij alle drie staat in de periode na de invoering van de Reformatie de publieke kerk
centraal. De overheid had immers geen officiële bemoeienis met de niet-
gereformeerden. Katholieken, doopsgezinden en lutheranen worden dan ook in een
apart hoofdstukje aan het slot behandeld. Voor Ten Boom en Van der Pol is de vesti-
ging van de gereformeerde kerk min of meer het eindpunt van de door hen behandelde
ontwikkeling. Beiden wijden relatief veel aandacht aan de organisatorische opbouw
van de gereformeerde kerk. De ontwikkelingen in Culemborg worden door De Jong
beschreven tot ongeveer het midden van de zestiende eeuw. Daardoor krijgt in zijn
boek de vestiging van de gereformeerde kerk een iets minder gewichtige plaats dan in
de beide andere studies.

Door hun belangstelling voor de verbanden tussen religieuze en politieke verandering
sluiten de drie genoemde auteurs nauw aan bij het onderzoek naar stadsreformaties
elders in Europa, overigens zonder daarnaar te verwijzen.14 Hetzelfde kan gezegd
worden van de studie van C.C.Hibben over Gouda.15 Dit boek is vooral gericht op de
politieke en militaire ontwikkelingen in de jaren 1572-1588. Hibben wijdt een hoofd-
stuk aan de nieuwe kerkelijke situatie in Gouda na de omwenteling. De ontwikkelin-
gen binnen de stad noemt hij zeer kort. Evenals in het geval van Culemborg, Rotter-
dam en Kampen gaat het hierbij om de gewijzigde verhouding tussen stadsbestuur en
publieke, gereformeerde  kerk. Zijn aandacht gaat echter voornamelijk uit naar de
wijze waarop de Goudse afgevaardigden  in de Staten van Holland elke beslissing te-

                                                

10  O.J.de Jong, De Reformatie in Culemborg, Assen 1957.
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15  C.C.Hibben, Gouda in revolt, Particularism and pacifism in the Revolt of the Netherlands 1572-
1588, Utrecht 1983.
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genhielden die hun soevereiniteit in kerkelijke zaken binnen de eigen stad zou aan-
tasten. Hoewel niet in eigenlijke zin een onderzoek naar de invoering van de Refor-
matie in een stad, geeft dit boek belangrijke inzichten over de macht die de op dit ge-
bied eigenzinnige Goudse magistraat in kerkelijke zaken kon uitoefenen zowel binnen
de eigen stad als op gewestelijk niveau.

In alle tot nu toe genoemde studies over de Noordnederlandse steden draait het in de
eerste plaats om de omwenteling, die de Opstand en de invoering van de Reformatie
teweeg brachten. De door deze omwenteling nieuw ontstane situatie wordt doorgaans
slechts kort geschetst, met een zwaar accent op de positie van de gereformeerde  kerk
en haar relatie met de overheid. Hoewel haar positie als publieke kerk natuurlijk extra
aandacht in de geschiedschrijving rechtvaardigt, wordt hiermee toch geen recht ge-
daan aan de feitelijke uitkomst van de politieke en religieuze veranderingen.

Het ontstaan van een samenleving waarin verschillende kerken naast elkaar bestonden
had ingrijpende en blijvende gevolgen voor de inrichting van de stedelijke samenle-
ving. Het feit dat de nieuwe, gereformeerde  kerk geen staatskerk, maar alleen publie-
ke kerk was, bood de mogelijkheid tot een vergaande, en voor het toenmalige West-
Europa unieke, religieuze tolerantie. In de Republiek konden verschillende kerken een
nieuwe organisatie opbouwen, onder het waakzaam oog van een officieel gerefor-
meerde overheid, in onderlinge concurrentie en onder geheel nieuwe omstandigheden.
De religieuze diversiteit van een stadsbevolking schiep bovendien de noodzaak voor
veranderingen op allerlei gebieden in het openbare leven, waarop voorheen de ene
kerk een rol had gespeeld - bij huwelijkssluiting en begrafenis, in stedelijke instellin-
gen van onderwijs en armenzorg en in de formulering van normen en waarden.

Dit gehele complex van maatschappelijke veranderingen krijgt een belangrijke plaats
in de studies van Pierre Ubachs over Maastricht,16 van ondergetekende over Haar-
lem17 en in het binnenkort verschijnende boek van John Elliot over de classis Dor-
drecht. Ubachs beschrijft de politieke en religieuze verwikkelingen in Maastricht na-
dat dit door Frederik Hendrik veroverd was. Maastricht werd bestuurd in condomini-
um door de bisschop van Luik en de Staten Generaal als rechtsopvolger van de hertog
van Brabant. De stad kwam daarmee onder het bestuur van twee heren van verschil-
lende confessie en dezen stelden een ver uitgewerkte vorm van religievrede in. Hoe-
wel de bestuursvorm van Maastricht binnen de Republiek uitzonderlijk was, was de
religievrede dat allerminst. De studie van Ubachs biedt m.i. zeer verhelderende in-
zichten voor een systematische bestudering van religievredes  in de Republiek en de
eventuele doorwerking van het ideaal van een religievrede in de verhoudingen tussen
de verschillende confessies, ook nadat deze politiek onhaalbaar was bevonden.

De boeken over Haarlem en Dordrecht laten zien hoe verschillend de positie van de
publieke gereformeerde kerk binnen de Hollandse steden kon zijn - en daarmee de
onderlinge verhoudingen tussen de verschillende confessies en de rol die de gods-
dienst in de samenleving speelde. In vergelijking met de Dordtse eiste de Haarlemse

                                                

16  PJ.H.Ubachs, Twee heren twee confessies. De verhouding van staat en kerk te Maastricht. 1632-
1673, Assen 1975.

17  Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620, (Holland-
se historische reeks 11), Den Haag 1989.
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magistraat meer zeggenschap in het bestuur van de kerk, en beperkte ook sterker de
invloed van de gereformeerde kerk op de samenleving. Elliot wijst erop dat een en
ander lijkt samen te hangen met de mate waarin de elites van beide steden in 1572 de
Opstand steunden. Deze suggestie nodigt uit tot nader onderzoek naar verbanden tus-
sen de politieke houding van de verschillende steden tijdens en na de Opstand en de
confessionele constellatie die de stadsbesturen in hun eigen stad nastreefden.

Het onderzoek naar de invoering van de Reformatie in de Nederlandse steden maakt
nog maar in geringe mate gebruik van de nieuwe gezichtspunten die in het onderzoek
naar stad en Reformatie in de rest van Europa inmiddels gemeengoed zijn. Een over-
zicht van de produktie sinds het midden van onze eeuw toont voornamelijk de taai-
heid van traditionele historiografische genres. Voordat de eeuw ten, einde is, zal dit
beeld wellicht veranderd zijn. Binnen afzienbare tijd zal, behalve de al genoemde van
Marnef en Elliot, nog een aantal dissertaties verschijnen over de Reformatie, toege-
spitst op de ontwikkelingen in één stad of een stad met omliggende dorpen. Paul
Abels en Ton Wouters bereiden een dubbelstudie voor over de classis Delft. Liesbeth
Geudeke werkt aan de classis Edam. Voor zover daarover nu al iets te zeggen valt lij-
ken bij deze beide projecten twee hoofdaccenten gelegd  te worden, enerzijds op de
vestiging en ontwikkeling van de gereformeerde kerk ter plaatse, anderzijds op de ge-
volgen voor de samenleving van stad en dorpen. Verder bestudeert Llewellyn Bogaers
de (vroege) Reformatie in de stad Utrecht en is Christine Kooi zojuist begonnen met
een onderzoek naar de invoering van de Reformatie in Leiden.


