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12. Een kerkelijke topconferentie in een revolutionaire tijd - over 400 jaar 
Synode van Dordrecht 

 
Wim de Kok 
  
Op 6 december 1618 moet de dominee van Hoorn, Dominicus Sapma, zich melden op de 
al half november begonnen synodevergadering in Dordrecht. Met twaalf andere 
remonstrantse predikanten is hij door de Staten-Generaal gedagvaard om zich te 
verantwoorden voor zijn afwijkende opvattingen over de officieel erkende gereformeerde 
geloofsbelijdenis. Begin 1619 stuurt zijn zwangere vrouw Grietje hem een brief, waarin 
ze melding maakt van het feit dat het stadsbestuur voornemens is haar uit de 
predikantswoning te zetten. Die moet gereed gemaakt worden voor een nieuwe dominee, 
die zuiver in de leer is. Sapma meldt aan de president van de afgevaardigden van de 
Staten-Generaal op de synode dat hij naar Hoorn moet afreizen in verband met de 
benarde situatie van zijn vrouw. Hoewel de president hem welwillend gezind is, vraagt 
deze hem toch te wachten op een besluit van het voltallige college van afgevaardigden. 
Maar Sapma heeft haast en vertrekt. In Hoorn aangekomen wordt hij door zijn 
gemeenteleden met open armen ontvangen, maar het stadsbestuur verbiedt hem in 
diensten voor te gaan. Hij krijgt van hogerhand het bevel onmiddellijk naar Dordrecht 
terug te keren. Bij zijn vertrek komt het tot een opstootje. Zijn aanhangers vallen de 
koets aan die hem naar Dordrecht moet brengen, snijden de leidsels kapot en spannen 
de paarden uit. De regenten van Hoorn besluiten gewapenderhand te laten ingrijpen. 
Daarbij vallen vijf doden en worden zo’n veertig mensen verwond. Terug in Dordrecht 
moet Sapma zich voor zijn ongeoorloofd vertrek verantwoorden, maar wordt uiteindelijk 
wegens verzachtende omstandigheden niet bestraft. Eind april worden de gedaagde 
remonstrantse dominees schuldig bevonden aan vervalsing van de religie en als 
scheurmakers veroordeeld. Ze mogen hun kerkelijke beroep niet meer uitoefenen en 
geen academische colleges (meer) geven. Sapma en de zijnen worden zelfs uit de 
Republiek verbannen en bij Waalwijk de grens met de Zuidelijke Nederlanden over gezet. 
Sapma keert spoedig in het geheim terug, maar wordt in Amsterdam gevangengenomen. 
Op slinkse wijze – hij verwisselt met Grietje, die hem bezoekt, van kleding – weet hij te 
ontsnappen. Een aantal jaren is hij vervolgens heimelijk werkzaam in Friesland en vanaf 
1630 tot zijn dood in 1635 is hij dan weer remonstrants predikant in Hoorn. De tijden 
zijn inmiddels veranderd …  

Conflicten op verschillende fronten  

In de lotgevallen van dominee Sapma - tijdens en na de Synode van Dordrecht – 
herkennen we veel aspecten van kerkelijk en bestuurlijk Nederland in het begin van de 
zeventiende eeuw. In de jaren voorafgaande aan de Synode van Dordrecht zijn er zowel 
op politiek als op kerkelijk gebied toenemende spanningen. Op het politieke vlak biedt 
het afsluiten van een Twaalfjarig Bestand (1609-1621) met Spanje militaire en financiële 
verlichting, maar daar staat tegenover dat de onderlinge spanningen tussen de militaire 

leider prins Maurits en de staatkundige leider Oldenbarnevelt nu duidelijker zichtbaar 
worden. Het leger van Maurits wordt met 20.000 manschappen ingekrompen en het 
aantal oorlogsschepen gaat van 80 naar 16. Zijn positie tegenover Oldenbarnevelt 
verzwakt en dat steekt de alom geprezen militair strateeg.  

Op kerkelijk gebied moeten we eerst vaststellen dat bij de geboorte van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden - middels de ondertekening van de Unie van Utrecht in 
1579 - afgesproken wordt dat er gewetensvrijheid zal zijn en niemand vanwege zijn 
geloof vervolgd mag worden. De overheid ziet men als een dienares van God en deze is 
daarom geroepen de kerk te beschermen en het evangelie overal te laten prediken. Elk 
gewest bepaalt zelf de betrekkingen tot de kerken. De Statenvergaderingen van de 
diverse gewesten bepalen dat de calvinistische, gereformeerde kerk voortaan de erkende 
en beschermde kerk zal zijn. Vandaar dat zowel de gewestelijke als de plaatselijke 
overheden betrokken blijven bij de benoemingen van predikanten en hoogleraren 
theologie, en bij de bouw en instandhouding van de gereformeerde kerken. De 
katholieken, lutheranen en doopsgezinden wordt toegestaan gebruik te maken van 
schuilkerken, maar zij degraderen wel tot tweederangs burgers vanwege het verbod voor 
hen op (hogere) overheidsfuncties en militaire aanstellingen.  

In de gereformeerde kerk wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
zoals deze in 1571 door de Synode van Emden (waar dan een omvangrijke Nederlandse 
calvinistische vluchtelingengemeenschap is neergestreken) geformuleerd is. Daarnaast 
wordt de Heidelbergse catechismus (1563) gehanteerd, waarin door middel van vragen 
en antwoorden de kernpunten van het gereformeerd geloof zijn samengevat. Die 
documenten zijn mede tot stand gebracht met inbreng van calvinistische theologen uit 
verschillende landen. Die gemeenschappelijk erkende geloofsbasis kan echter niet 
voorkomen dat er tussen theologen en predikanten interpretatieverschillen rijzen over 
onderdelen daarvan. De overheid raakt vanwege het belang van leerstellige eenheid in 
de publieke kerk, en om een kerkscheuring te voorkomen, vanzelf betrokken bij 
pogingen om die meningsverschillen te overbruggen of te beslechten. 

Strijd tussen Arminius en Gomarus, remonstranten en contraremonstranten  

De kern van de theologische geschilpunten wordt gevormd door verschil van opvatting 
over de predestinatieleer, de leer van de voorbeschikking. Volgens de aanhangers van de 
Leidse theologieprofessor Arminius zijn al die mensen verzekerd van het eeuwige leven, 
van wie God voorzien heeft dat zij in Hem zullen geloven. Zij die ondanks Gods genade 
en zijn uitnodiging om in Hem te geloven, dat toch niet doen, zullen verdoemd zijn. De 
mens is dus in staat om door zijn eigen vrije wil invloed uit te oefenen op zijn eeuwige 
lotsbestemming. Volgens Arminius’ collega Gomarus kan het nooit zo zijn dat de mens 
Gods almacht kan beïnvloeden. In zijn ogen kan de mens als erfgenaam van de zondige 
Adam niet in staat zijn het eeuwig leven te verdienen en is hij daarom helemaal van 
Gods genade afhankelijk. Het is dus volledig aan God wie Hij de genade schenkt om het 
eeuwige leven te verkrijgen. En het is niet aan de mens om te weten waarom de ene 
mens wel is uitverkoren en de andere niet.  

De vraag doet zich nu voor of uit bijbelse teksten beide interpretaties mogelijk zijn (en 
dus ook een pluriform belijdende kerk), of dat de Bijbel een van twee uitsluit. Volgens de 
arminianen moeten in ieder geval de teksten van de geloofsbelijdenis en de catechismus 
ter verheldering aangepast worden. Omdat het meningsverschil in volle omvang aan de 
orde gekomen is tijdens disputen op de universiteit van Leiden kiezen de arminianen 
ervoor om het geschil aan de orde te stellen bij de Staten van Holland, waarbij van 
belang is dat in Holland veel predikanten de lijn van Arminius volgen. De gomaristen 
pleiten voor een nationale kerkvergadering, een synode, omdat de problematiek alle 
gewesten aangaat en ook de gemeenschappelijke geloofsbelijdenis in het geding is (waar 



zij overigens niets aan willen wijzigen). De standpunten van de arminianen worden 
samengevat in de Remonstrantie en de standpunten van Gomarus en de zijnen worden 
opgenomen in de Contraremonstrantie. De Staten van Holland doen op een Haagse 
conferentie nog een herhaalde poging tot verheldering en bemiddeling, maar deze 
mislukt volledig.   

Ruzie tussen Oldenbarnevelt en Maurits; een burgeroorlog dreigt  

Johan van Oldenbarnevelt, de ervaren en geslepen raadpensionaris van Holland, heeft 
ondanks botsingen met prins Maurits vaak de belangen van zijn gewest en van de 
regentenstand kunnen dienen. Maar in dit religieconflict tussen arminianen en gomaristen  
– dat niet over geld en macht gaat - is hij niet in staat om tot een bevredigende 
doorbraak te komen. In verschillende steden worden contraremonstrantse predikanten 
afgezet, en komt het tot onlusten rondom door hen georganiseerde buitenkerkelijke 
godsdienstige bijeenkomsten. Maurits kiest openlijk partij voor de contraremonstranten 
en gaat demonstratief naar een dienst van hen in de leegstaande, door hen gekraakte 
Kloosterkerk in Den Haag. Hij wenst de remonstrantse stadsbestuurders, de regenten die 
op de hand van Oldenbarnevelt zijn, militair niet te hulp te komen om de rust te 
herstellen. Daarna maakt Oldenbarnevelt het de steden mogelijk om eigen huurlegertjes, 
de waardgelders, in te zetten. Dat schiet nu weer bij Maurits in het verkeerde keelgat, 
omdat hij hierin een aantasting van zijn militaire gezag ziet. Op instigatie van Maurits 
zijn de Staten-Generaal hem ter wille. Ze besluiten met vier gewesten tegen drie 
(Holland, Utrecht en Overijssel) tot ingrijpen. Ze beslissen tot: 1. het bijeenroepen van 
een nationale synode om het godsdienstige conflict te beslechten, 2. het afschaffen van 
de waardgelders, 3. de gevangenneming en berechting van Oldenbarnevelt en de zijnen 
(waaronder de jurist Hugo de Groot) en 4. het toelaten dat Maurits de remonstrantse 
regenten in verschillende Hollandse steden afzet. Als bij een staatsgreep zet Maurits met 
groot militair vertoon deze besluiten kracht bij. 

De Synode van Dordrecht (1618-1619)  

Oldenbarnevelt zit al drie maanden boven de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag 
gevangen als in november 1618 de Synode van Dordrecht van start gaat. De 
uitnodigende partij, de Staten-Generaal, laat zich hier vertegenwoordigen door 20 
afgevaardigden: de commissarissen-politiek. Er is een grote groep van 29 buitenlandse 
theologen, afgevaardigden vanuit Groot-Brittannië, verschillende Duitse landen en 
Zwitserland. Verder zijn er 64 Nederlandse kerkelijke afgevaardigden, onder wie 37 
predikanten en 5 hoogleraren (o.a. Gomarus). En tot slot komen, niet genodigd, maar 
gedaagd: 13 prominente remonstrantse predikanten (Arminius niet: die is al in 1609 
gestorven). Tijdens de zittingen hebben de remonstranten een plaats rond een tafel in 
het midden van de vergaderzaal en zijn omringd door de tribunes met tegenstanders. Dit 
is geen gewone kerkvergadering, dit lijkt een tribunaal. De remonstranten traineren 
vervolgens de voortgang. Na voortdurend procedureel gezeur en ellenlange betogen 
besluit voorzitter Bogerman – na ruggespraak met de commissarissen-politiek - hen uit 
de vergaderzaal te verwijderen. Ze moeten zich evenwel in Dordrecht beschikbaar 
houden. Hierna kan de vergadering pas echt inhoudelijk van start. Na gedetailleerde 
besprekingen op 128 vergaderdagen komt men in mei 1619 – de maand ook waarin 
Oldenbarnevelt onthoofd wordt - tot uitvoerige antwoorden op de in de Remonstrantie 
opgeworpen stellingen en worden die beargumenteerd verworpen. Het geheel wordt 
opgenomen in de zogenoemde Dordtse Leerregels, die naast de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus zijn gaan behoren tot de drie 
Formulieren van Enigheid, het drietal theologische belijdenisgeschriften van de 
gereformeerde kerk.  

  

En verder 

Na goedkeuring van de Handelingen van de synode door de Staten-Generaal wordt 
overgegaan tot afrondende acties. Van de vijftien in Dordrecht overgebleven 
remonstrantse predikanten legt er een zich neer bij het verlies van zijn functie, de 
anderen worden verbannen en over de Maas gezet naar de Zuidelijke Nederlanden. Op 
een bijeenkomst in Antwerpen onder leiding van de eerder daarheen gevluchte 
hofpredikant van Maurits, Wttenbogaert, wordt de Remonstrantse Broederschap 
opgericht. Meer remonstrantse dominees worden afgezet, wel 200 in totaal. Sommige 
komen in latere jaren terug voor diensten in remonstrantse schuilkerken. 

Verder wordt als uitvloeisel van een van de besluiten van de synode ook ijverig 
doorgewerkt aan een nieuwe vertaling van de Bijbel. Op last van en betaald door de 
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden verschijnt in 1637 de Statenvertaling, de 
eerste officiële Nederlandse bijbelvertaling, die groot gezag heeft gekregen en van veel 
invloed is geweest op de ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur.  
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