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INLEIDING 

De godsdienstsociologie staat heden ten dage in het middelpunt 
der belangstelling, Overal vraagt men naar sociologische onderzoe
kingen in dienst van het kerkel~k leven. Zo verschenen de laat~e 
jaren van Rooms-Katholieke zijde de dissertatie van A. van de Weyer 
" De religieuze pract~k in een Brabantse industriestad "1955; dle 
van M, Staverman "Buitenkerkel~kheid in Friesland"1954 en van Protes
tantse z~de de belangrijke dissertatie van P. Smits "Kerk en Stad"1952; 
verder dle van Sj • Groenman "Staphorst "1947 en van B.Oosten It Een 
Veenpolderbevolking 1t1947 Speciaal over het platteland verscheen 
van E.W Hofstee "Het Oldambt", dat echter al van 1937 dateert. Over 
de verhouding van stad en platteland en over het godsdienstig leven 
ten plattelande bestaat weI enige literatuur, doch voor zover mij 
be"k'end, is er nog geer. rel igiog.f'afie ver"schenen van een pJattelands
samenleving 

De volgende studie over de Beemster wil deze lacune aanvullen. 
Het is een echte detailstudie en als zodanig beperkt in betekenis. 
Toch meen ik, dat zij ook voor andere plattelandsgemeenten van 
belang kan zijn Niet alleen omdat de Hervormde Kerk nog al tijd een 
groot deel van haar leden op het platteland heeft wonen, maar ook 
omdat de hier aan de orde komende problemen in vele delen van het 
Hervo"""""-kerkelijke platte land te vinden zijn, en niet alleen in 
Noorri HC'11and 

De redenen, waarom voor deze detailstudie de Beemster gekozen 
werd, z~n de volgende. De Beemster behoort tot de weinige gemeenten 
in Eederland, waar de grenzen van de burgerlijke en de kerkelijke ge
meente volledig samenvallen. Dit vergemakkelijkt het gebruik van 
statische gegevens in hoge mate. In de tweede plaats omdat het 
probleem van de urbanisering van het platteland, dat op vele plaat
sen voorkomt, in de Beemster als zuiver agrarische gemeente nog in 
een beginstadium verkeert. De spanningen, die hierdoor worden opge
roepen, zijn echter reeds te vinden 

Doordat schrijver dezes enige tijd- zij het slechts een periode 
van 2t Jaar - in de Beemster gestaan heeft als predikant, hoopt hij 
de levensstijl, de mentaliteit en de godsdienstigheid niet slechts 
van buiten af te hebben leren kennen, doch ook enigszins van binnen 
uit. hetgeen noodzakelijk is voor een goed verstaan 

In de ondertitel van dit geschrift wordt gesproken van een 
reliografie Daarbij is speciaal gedacI t aan de godsdienst van 
het 7I rotestantse deel van de bevolking ( ongeveer 2/3 ) .. Religio
grafie, beschrijving van de religie, kan tweeledig gebeuren: be
schrijving van de uiterl vormen, waarin het religieus leven 
zichtbaar wordt, en die van het innerlijk religieus leven der 
mensen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren en zelfs uf 
zij weI tot een kerk behoren. Beide vormen van beschrijving krijgen 
aandacht in di t geschrift .. De Hervormde godsdienst neemt de groot
ste plaats in, omdat de Hervormde Kerk verreweg de grootste Pro
tcstantse Kerk is 

Het bleek nodig, dat sociografische gegevens verwerkt werden 
en een beeld van het maatschappelijk leven gegeven werd. Het his
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torisch overzicht heeft ten doel, tot een goed begrip van het 
huidig godsdienstig en geestelijk leven te komen. Naar volledigheid 
werd niet gestreefd; slechts datgene wat van belang geaoht kon wor
den voor het begrijpen van de hedendaagse situatie werd vermeld. 

Moge deze beschrijving in enig opzioht van dienst kunnen zijn 
aan de Hervormde Kerk, tot zegen van hen, die met haar zijn ver
bonden. 


