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1. Over reformatie en contrareformatie, een verkenning 

Wim de Kok 

Het is volstrekt onmogelijk om in een inleidend artikel van compacte omvang recht te doen aan 
zowel de complexiteit als het belang van de reformatie en de contrareformatie in onze 
geschiedenis. De oorzaken en de gevolgen bestrijken verschillende eeuwen, er zijn tientallen 
belangrijke ‘spelers’ te noemen, er is een voortdurende mengeling van religieuze, politieke, 
culturele en sociaaleconomische aspecten en de effecten betreffen verschillende werelddelen. 
We kunnen in zo’n kort bestek ook nauwelijks ingaan op de verscheidenheid van zienswijzen. 
Daarom zijn scherpe keuzes gemaakt, die tot doel hebben een beperkt, maar samenhangend 
verhaal over de reformatie te vertellen, dat de lezer kan intrigeren en uitnodigt tot nadere 
oriëntatie en studie.  

Broeders des Gemenen Levens  

Rond 1475 verruilt de timmermanszoon Adriaan Boeyens, de latere paus Adrianus VI, de 
Latijnse school in Utrecht voor die van de Broeders des Gemenen Levens in Zwolle. Een paar 
jaar daarna gaat de later zo beroemde humanistische geleerde Erasmus van Rotterdam als 
tiener voor zeven jaren naar de Latijnse school van diezelfde broeders in Deventer. En in het 
schooljaar van 1497-1498 zal de meest bekende reformator, Maarten Luther, de Latijnse school 
van ‘Die Brüder vom gemeinsamen Leben’ in Magdeburg bezoeken. In met name de 
Nederlanden en het Duitse Rijk hebben zich in de loop van de veertiende en vijftiende eeuw 
meer dan 150 broeder- en zusterhuizen en kloosters van de Congregatie van Windesheim 
gevestigd. Die vormen met elkaar de beweging van de Moderne Devotie, een initiatief van 
diaken Geert Grote uit Deventer. Ze propageren een zuiver christendom, dat zich in navolging 
van Christus dienend opstelt. Ze zijn tegen de luxe in de kerk (de bouw van de Domtoren in 
Utrecht is allemaal ijdelheid), tegen de wereldlijke macht van kerkelijke leiders, tegen het 
ontduiken van de celibaatsverplichting door priesters en tegen de geringe scholing van de 
meeste priesters en monniken. Ze nemen door middel van scholen en internaten de zorg op 
zich voor de studerende jeugd en doen aan armoedebestrijding. Hoe verschillend de levens van 
Adriaan Boeyens, Desiderius Erasmus en Maarten Luther zich zullen ontwikkelen, ze hebben in 
hun jeugd gedeeltelijk een gemeenschappelijke scholing. Alle drie zullen ze de aflatenverkoop 
afwijzen, zich inspannen voor betere Bijbelvertalingen en willen ze een einde aan de corruptie 
van de kerkelijke leiders in Rome.  

Karel V 

In 1507 benoemt Maximiliaan I van Habsburg, de keizer van het Duitse Rijk waartoe de 
Nederlanden in die tijd behoren,  Adriaan Boeyens tot eerste leermeester van zijn kleinzoon 
Karel V. Karels vader is al overleden en zijn moeder is geestelijk labiel. Karel V krijgt van 
Boeyens, die ook hoogleraar in de theologie is, een degelijke opleiding en de relatie met deze 
mentor zal een leven lang duren. Hij wordt een belangrijke adviseur. Karel benoemt hem tot 
speciaal gezant in Spanje, bemiddelt in Boeyens’ wijding tot bisschop en verheffing tot kardinaal 
en laat hem in 1520 als regent over zijn Spaanse gebieden regeren. Dat duurt tot Boeyens in 
1522 tot paus gekozen wordt op voorspraak van… Karel V. Het staat buiten kijf dat de 



opvattingen van de Moderne Devotie ook bij de jonge Karel zijn doorgekomen. Dit verklaart in 
belangrijke mate de afbeelding die we zien op het doek van de historieschilder Adolf Friedrich 
Teichs: Karel V aan het geopende graf van Luther in 1547 (1845). Daarop wijst de Spaanse 
veldheer Alva naar het graf van Luther, die het jaar daarvoor is gestorven en begraven in de 
Slotkerk van Wittenberg. Hij verzoekt de keizer het lijk te mogen opgraven, zodat de beenderen 
van deze ketter verbrand kunnen worden. Karel V wijst met een handgebaar dat verzoek af. De 
afgebeelde kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders kijken misprijzend toe. Zij begrijpen deze 
houding van de keizer niet. Karel wist toch wel wat er gebeurd was met het stoffelijk overschot 
van de Engelse kerkhervormer John Wyclif? Die was al gestorven in 1387, maar na de 
veroordeling tot de brandstapel van zijn volgeling, Jan Hus, in 1415, werden ook zijn resten 
verbrand: een ketter verdient immers geen eeuwige rustplaats! Keizer Karel denkt er het zijne 
van. Hij kan – opgevoed als hij is in de geest van de Moderne Devotie - persoonlijk 
waarschijnlijk wel leven met verschillende kritiekpunten van Luther, maar wat hij niet kan 
dulden zijn diens aanvallen op het instituut kerk. Die kunnen de christelijke wereld splijten. En 
dat maakt Luther tot een tegenstander die hij wel móet veroordelen en wiens aanhangers hij 
uiteindelijk ook militair moet bestrijden.  

Karel V en de lutheraanse Reformatie 

Als Maximiliaan I in 1519 sterft, moeten de zeven keurvorsten een opvolger kiezen. De twee 
belangrijkste kandidaten zijn Karel V, die dan al koning van Spanje en heer der Nederlanden is, 
en Frans I, koning van Frankrijk. Frederik de Wijze, keurvorst van Saksen, is een mogelijke 
compromiskandidaat. We kennen de uitslag. Met Frans I heeft Karel V daarna vaak oorlog en 
met Frederik de Wijze, die Luther tot professor aan zijn universiteit in Wittenberg benoemd 
heeft, moet hij terdege rekening houden. Als Luther niet alleen in de kerkelijke, maar op de 
Rijksdag van Worms (1521) ook in de wereldlijke ban gedaan wordt en dus vogelvrij is, wordt 
deze op de Wartburg door Frederik de Wijze in bescherming genomen. De keizer onderneemt 
dan geen actie en het lutheranisme verspreidt zich snel. Een verzoeningspoging op de Rijksdag 
van Augsburg (1530), die zowel door Luther en zijn naaste medewerker Melanchton als door de 
keizer wordt nagestreefd, mislukt door halsstarrig verzet van onder meer de pauselijke 
afgevaardigden. Uiteindelijk komt het tot militaire actie. De keizer overwint zijn lutheraanse 
tegenstanders van de Schmalkaldische Bond bij de Slag bij Mühlberg (1547). Daarna heeft hij 
echter de lutheraanse rijkssteden en rijksvorsten toch weer nodig in de strijd tegen de Turkse 
legers op de Balkan. Uiteindelijk leidt dit alles tot een vergelijk: de Godsdienstvrede van 
Augsburg in 1555. Daarbij wordt afgesproken dat de rijksvorsten en de rijkssteden zelf bepalen 
welke godsdienst, katholiek of lutheraans, voor de onderdanen zal gelden, kort gezegd: wiens 
gebied, diens godsdienst. Onderdanen die dat niet bevalt, hebben uiteraard de mogelijkheid te 
verhuizen…! 

De hervormde Reformatie 

De lutheraanse Reformatie verspreidt zich snel over het midden en noorden van het Duitse Rijk 
en over de Scandinavische landen. Naast Luther staan er ook andere grote hervormers op: 
Zwingli in Zürich, Calvijn in Genève, Bucer in Straatsburg, Oecolampadius in Bazel en Knox in 
Edinburgh. De protestantse stromingen die zij vertegenwoordigen, kunnen we samenbrengen 
onder het begrip ‘hervormde Reformatie’. Ze nemen meer afstand van het katholicisme dan de 
lutheranen. Zij verwerpen een kerkelijke hiërarchie (met bisschoppen) in welke vorm dan ook, 
ze zien het Avondmaal vooral als gedachtenismaaltijd en wensen het kerkgebouw te vrijwaren 
van alle heiligenbeelden en schilderingen. De calvinistische hervormde richting binnen het 
protestantisme krijgt de overhand in een deel van Zwitserland, de Palts, de Nederlanden en 
Schotland. Daarvoor moet soms wel een hevige strijd geleverd worden. Zo wordt in de 
Nederlanden de Tachtigjarige Oorlog uitgevochten. Een mengeling van godsdienstige, 
machtspolitieke en financiële twistpunten vormt daar het explosieve mengsel, dat lang zal 
branden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een splitsing in de Nederlanden tussen een merendeels 
calvinistisch noorden en een katholiek zuiden. De strijd voor vrije godsdienstuitoefening door 
calvinisten kan ook mislukken. In Frankrijk is dat bijvoorbeeld het geval. Midden in de zestiende 



eeuw leiden daar de tegenstellingen tussen de katholieken en calvinisten (hugenoten genoemd) 
tot grote spanningen en oorlogvoering. In Parijs vindt op 24 augustus 1572 zelfs een 
massamoord plaats op ruim 3000 hugenoten van vooral adellijke afkomst, die het 
huwelijksfeest bijwonen van een katholieke prinses met een hugenotenleider. Dat huwelijk had 
juist tot verzoening moeten leiden. Pas in 1598 keert de rust terug als de hugenoten in het 
Edict van Nantes allerlei vrijheden krijgen. Die vrijheden worden overigens daarna door middel 
van veel strijd telkens weer ingeperkt. Door de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 
door de absolute vorst Lodewijk XIV krijgt de katholieke kerk in Frankrijk uiteindelijk haar oude 
machtspositie terug.  

De katholieke Reformatie 

Vóór Luther in 1517 zijn actie tegen de aflaathandel en ander misstanden in gang zet, is er al 
lange tijd kritiek op vele praktijken die in de katholieke kerk zijn binnengeslopen: het toedelen 
van kerkelijke functies aan leken, het ontduiken van de celibaatsverplichting, de 
vriendjespolitiek, de overmatige luxe in kloosters, bij bisdommen en in Rome en ook de invloed 
die staatshoofden uitoefenen op kerkelijke besluiten. Het soms naast elkaar bestaan van twee 
of drie pausen en de lage geletterdheid van de priesters en monniken hebben het instituut kerk 
geen goed gedaan. Er is breed gedragen kritiek: Geert Grote, Erasmus en Adriaan Boeyens 
waren niet de enigen. De laatste kan in zijn kort durende pontificaat van slechts anderhalf jaar 
daar ook weinig tegen uitrichten. Hij wordt om zijn soberheid gehoond, de machtige Curie-
kardinalen in Rome werken hem voortdurend tegen en een hervormingsconcilie komt voorlopig 
niet van de grond. Het Concilie van Trente, de kerkvergadering die uiteindelijk in 1545 van start 
gaat, komt te laat om de meningsverschillen met de reformatoren te overbruggen. Als dat 
concilie in 1563 (na twaalf jaren van onderbrekingen) gesloten wordt, is de kerkscheiding in 
Europa definitief. Dat neemt niet weg dat we kunnen spreken van een katholieke Reformatie, 
ook wel Contrareformatie genoemd. Veel van de punten van kritiek worden onderkend en 
aangepakt. Voor de opleiding van priesters komen er seminaries. De bisschoppen moeten 
voortaan doctor in de theologie zijn. De kerkleer wordt zorgvuldig geformuleerd en er wordt een 
Romeinse catechismus geschreven. Er komt een Index, een lijst met voor katholieken verboden 
boeken, en jezuïetencolleges gaan getalenteerde katholieke jongeren opleiden voor een latere 
rol in de maatschappij. Door het grotere zelfvertrouwen van de kerk en haar hernieuwde drang 
tot verkondiging wordt de kerkelijke kunst sterk gestimuleerd. In de architectuur (de Il Gesù in 
Rome), in de beeldhouwkunst (de beelden van Bernini) en in de schilderkunst (de werken van 
Peter Paul Rubens) ontwikkelt zich de barok, die toch vooral een katholieke kunststroming 
wordt. Binnen het Duitse Rijk leidt die nieuwe zelfverzekerdheid onder katholieke leiders ook 
opnieuw tot oorlog. Deze begint in de Boheemse hoofdstad Praag, waar de volgelingen van Jan 
Hus de godsdienstpolitiek van de fervent katholieke Habsburgse keizers afwijzen. De 
Dertigjarige Oorlog (1618-1648) is het gevolg. Mede door Deense, Zweedse, Franse en Spaanse 
inmenging wordt dit een verwoestende oorlog met een geschat verlies van meer dan 20 miljoen 
mensenlevens. 

Missie en zending 

Buiten de Europese grenzen wordt de hernieuwde missioneringsdrang van de rooms-katholieke 
kerk het duidelijkst zichtbaar in de door de Portugezen en Spanjaarden veroverde gebieden in 
vooral Amerika en Azië. Hier is de door Ignatius van Loyola gestichte jezuïetenorde, die in 1540 
pauselijke erkenning krijgt, een belangrijke stimulerende motor. De jezuïetenpaters beijveren 
zich om de cultuur van het te missioneren land te respecteren en indien mogelijk te integreren 
bij de katholieke godsdienstige plechtigheden. In landen met een krachtige eigen religieus-
culturele achtergrond als India, China en Japan blijft het succes overigens bescheiden. In de 
zestiende en zeventiende eeuw is de protestantse zending nog beperkt. De belangrijkste 
verspreiding is het gevolg van emigratie. Zo zoeken veel Franse calvinisten een veilig 
heenkomen in Noord-Amerika, en dat doen ook de puriteinen en presbyterianen, die de 
Anglicaanse staatskerk van Engeland vanwege het behoud van te veel katholieke uiterlijke 
kenmerken afwijzen.  


