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Inleiding 

 

Vanaf het moment dat boeren zich in de 11de eeuw in Waterland vestigden, speelde religie een 

belangrijke rol in dit gebied. Bij de ontginning van Waterland namen geestelijken een prominente plek 

in. In de loop van de middeleeuwen werden de dorpen en steden steeds groter; de katholieke kerken 

waren niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Vanaf de 16de eeuw ontstond de Reformatie in 

West-Europa. Onder invloed van de 95 stellingen van Luther ontstond er een scheuring binnen de 

christelijke kerk. Aanhangers van Luther en andere hervormers vormden een nieuwe stroming, het 

protestantisme. Tot op de dag van vandaag zien we daar in Waterland nog steeds de gevolgen van; 

naast katholieke kerken staan hier vele Nederlands-Hervormde en Doopsgezinde kerken. Mede door 

migratie zijn ook de islam en het jodendom vertegenwoordigd in Waterland. Kortom, religie is een 

veelzijdig en belangrijk thema.  

Op de website www.geschiedenislokaalwaterland.nl vind je primaire bronnen over de geschiedenis 

van de regio Waterland. Klik op het thema Religie. Maak deze praktische opdracht met behulp van de 

primaire bronnen op deze website. Je kunt de bronnen ook op naam zoeken in de zoekbalk, rechts 

boven. Alle schuingedrukte woorden kun je opzoeken op de website onder de knop Woordenlijst.      

Tip: gebruik ctrl+f (Windows) of cmnd+f (Mac) om het woord dat je zoekt snel te vinden.  

 

Heb je alle opdrachten gemaakt en wil je graag het antwoordmodel of heb je een andere vraag over 

deze praktische opdracht? Stuur een mail naar educatie@waterlandsarchief.nl of neem telefonisch 

contact met ons op. 

Succes!  
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1. Ongetemd zeewyf  
 

Toen de eerste mensen zich in Waterland vestigden, waren zij al christelijk. Toch werd er nog veel 
waarde gehecht aan het oude volksgeloof. Zoals het oude volksverhaal van de meermin die in het 
Purmermeer werd gevangen en uiteindelijk als gelovige christen is gestorven. Het christendom was 
erg belangrijk, maar hoe christelijk waren de vroege Waterlanders nou eigenlijk? Er waren aanvankelijk 
weinig kerken en kapellen, waardoor de christelijke kerk weinig invloed kon uitoefenen.   

Bekijk de bron ‘Ongetemd zeewyf’ en beantwoord de vragen. 

a. Waarom was het voor de vroege Waterlanders belangrijk om, ondanks het christelijke geloof, 
vast te blijven houden aan het oude volksgeloof? 

b. Hoe gaven de Waterlanders het verhaal van de meermin toch nog een christelijk tintje en 
waarom zouden zij dit gedaan hebben?                                                                                                                  

c. Op welke manier werd het christendom uiteindelijk meer verspreid in Waterland?  
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2. Ursulaklooster 
 

Omstreeks 1500 was er veel kritiek op de kerk en de clerus. 

In het plaatsje Wittenberg in Duitsland reageerde Maarten 

Luther met een brief aan de plaatselijke bisschop, waarin hij 

95 uitspraken (stellingen) deed, met daarin zijn visie en 

kritiek op de katholieke kerk. Hiermee begon het conflict 

dat zou uitlopen op een scheuring binnen de christelijke 

kerk in West-Europa: de Reformatie.  

Ook in Waterland leefden deze hervormde ideeën, zowel 

onder de geestelijken als onder de leken. Dankzij de 

boekdrukkunst en het feit dat steeds meer mensen konden 

lezen en schrijven, konden deze nieuwe denkbeelden zich 

snel verspreiden.  

Bekijk de bron ‘Aflaat Ursulaklooster’ en beantwoord de 

vragen.  

a. Waarom had Luther kritiek op de aflaathandel? 

b. Noem twee andere aspecten binnen de katholieke kerk waar Luther kritiek op had. 

c. Luther twijfelde niet aan het geloof, maar wel aan de kerk. Wat zou iemand die aan de kerk 

twijfelt kunnen doen? Bedenk twee mogelijke reacties.  
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3. Wendelmoet Claesdochter 
 

De protestantse denkbeelden werden snel verspreid. Vooral in Monnickendam ‘tierde’ het lutheraans 

gedachtegoed. Daar werden dan ook maatregelen getroffen, aangezien de Nederlanden nog altijd 

onder het katholieke bewind van de Spanjaarden vielen. Sommige mensen wisten te vluchten, maar 

anderen werden gevangen gezet en veroordeeld. De weduwe Wendelmoet Claesdochter nam een 

vooraanstaande plaats in bij de bijeenkomsten in Monnickendam waar de bijbel gelezen en besproken 

werd. Zij werd dan ook vanwege haar ‘kwade opiniën’ opgepakt en opgesloten in de Gevangenpoort 

in Den Haag. Toen zij na een half jaar op water en brood geleefd te hebben, nog steeds geen afstand 

nam van haar gedachtegoed, werd zij veroordeeld tot de brandstapel. Haar martelaarsdood maakte 

grote indruk. Wendelmoet was de eerste vrouwelijke geloofsgetuige die stierf in de Nederlanden.  

Bekijk de bron ‘Marteldood Wendelmoet Claesdochter’ en beantwoordt de vragen.   

a. Wat voor maatregelen nam de katholieke kerk om de verspreiding van ‘kwade opiniën’ te 

beperken?  

b. Bekijk de bronnen goed. Op welke manier konden de nieuwe hervormden hun geloof uiten en 

bijeenkomen, zonder dat zij vervolgd zouden worden? Noem de bijpassende bron(nen). 

c. Hoe worden wij tot op de dag van vandaag herinnerd aan Wendelmoet Claesdochter, de eerste 

martelares van het protestantisme? Noem de bijpassende bron.  
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4. Reformatie 
 

Veel katholieke pastoors gingen na de reformatie over tot de gereformeerde kerk. Dankzij de Opstand 

waren de Noordelijke Nederlanden niet langer katholiek, maar calvinistisch protestants. Toch bleef de 

Republiek tolerant jegens andere vormen van geloof. Het katholicisme verdween dan ook niet. 

Waterland kent nog altijd bloeiende katholieke enclaves in onder andere Volendam en Wormer. In 

Beemster en Middelie wonen daarentegen veel doopsgezinden. 

Bekijk de bron ‘Interieur RK kerk Purmerend’ en de bron ‘Interieur Hervormde kerk Ilpendam’ en 

beantwoord de volgende vragen.  

a. Waaraan kun je zien dat de hervormde kerk in Ilpendam een protestantse kerk is? Noem drie 

aspecten/verschillen met Purmerend, afgeleid uit de bronnen. 

b. Tijdens de Beeldenstorm in 1566 werden veel kerken verwoest. Waarom gebeurde dit? 

Dankzij de (beperkte) godsdienstvrijheid in de Nederlanden konden de verschillende geloven naast 

elkaar bestaan. Dit had echter voor de samenleving grote gevolgen. Bekijk de bronnen ‘Verzuild toneel’ 

en ‘School met de bijbel’. 

c. Leg het begrip verzuiling uit.  
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5. Bernard Nieuwentijt 
 

De wetenschapper Bernard Nieuwentijt probeerde het geloof en de 

wetenschap in zijn onderzoek te koppelen. Nieuwentijt werd in 

1654 geboren in West-Graftdijk waar zijn vader predikant was. Hij 

studeerde geneeskunde en werkte als arts, filosoof en 

wiskundige. Hij behoorde tot de voorlopers van de Verlichting. 

In 1715 verscheen zijn wetenschappelijke werk ‘Regt gebruik der 

wereltbeschouwingen ter overtuiginge van ongodisten en 

ongelovigen aangetoont’. Nieuwentijt pleitte in zijn boek voor 

empirisch (door zintuiglijke ervaring geleerd) onderzoek naar de 

natuur, als bewijs voor het bestaan van God. Wetenschappelijk 

onderzoek hoefde volgens hem niet in strijd te zijn met het geloof. 

Het onderzoek liet juist zien hoe slim en doordacht God de natuur 

had geschapen.  

Bekijk de bron ‘Bernard Nieuwentijt’ en beantwoord de volgende vragen.  

a. In welke historische periode past het gedachtegoed van Nieuwentijt? Leg uit waarom het 

bijzonder is dat Nieuwentijt het geloof en de wetenschap probeerde te koppelen in zijn 

onderzoek?  

b. Toon aan met behulp van de bron dat Nieuwentijt zowel verlicht als christen was. 

c. Noem een voorbeeld van een ander bekend verlicht denker.   
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6. Migratie 
 

Migratie is van alle tijden en brengt nieuwe godsdiensten met zich mee. Zo ook in Waterland. In de 

17de eeuw werd het jodendom voor het eerst in Waterland gesignaleerd. In de 18de  eeuw kwamen er 

vanuit Duitsland veel arbeidsmigranten naar Purmerend en omgeving. Zij versterkten de Lutherse 

gemeenten. In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw werd mede door gastarbeiders uit Marokko en 

Turkije de islam verspreid in Waterland.  

Bekijk de bron ‘Lutherse kerk aan de Hoogstraat’.   

a. Door wie werd het Lutherse gedachtegoed in Waterland opnieuw verspreid in de 18e eeuw? 

b. Op welke manier kon een Duitse Lutheraan aantonen dat hij lid was van de Evangelisch-

Lutherse kerk. Zoek de bijpassende bron.   

c. Ook het jodendom werd in Waterland verspreid door migranten. Noem de eerste joodse 

inwoner en synagoge van Waterland en zoek de bijpassende bron. 
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