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8. De betekenis van de Reformatie na 500 jaar en het appèl dat ze nog steeds doet 

James Kennedy 

[samenvatting van de toespraak, gehouden op 27 oktober 2017 bij het 100-jarig bestaan van 
AOb/CVHO in Museum Catharijneconvent te Utrecht] 

Geachte aanwezigen, ik wil de AOb-afdeling CVHO feliciteren met haar eeuwfeest. Omdat we rond deze 
tijd ook 500 jaar Reformatie herdenken, is het goed om te reflecteren op de erfenis van deze gebeurtenis.  

 

De Reformatie van 1517 lijkt nog steeds de kaart van Europa te bepalen. De World Values Survey volgt 
en vergelijkt landen op basis van twee waardenassen: Survival versus Self-Expression en Traditional 
versus Secular-Rational. Helemaal links bovenaan op de kaart – waar zowel self-expression als secular-
rational dominant zijn, staan de landen van protestants Europa. Zweden, Noorwegen en Denemarken zijn 
typische vertegenwoordigers van deze waarden, maar worden op de voet gevolgd door Nederland en 
Finland, vervolgens Duitsland en op een kleine afstand de wat traditionelere landen Zwitserland en 
IJsland. ‘Katholieke’ landen zijn doorgaans meer op survival gericht, vanwege een groter wantrouwen in 
de samenleving, hoewel het verschil tussen Nederland en België rap kleiner wordt, omdat katholieken 
recentelijk sterker aan het verschuiven zijn dan protestanten. Opvallend is dat de Engelstalige 
protestantse landen – zoals het VK en de VS –  traditioneler zijn dan de continentale protestantse landen. 
Kennelijk is het protestantisme op zichzelf niet doorslaggevend.  

U zult zich misschien afvragen of we nog steeds over protestants Europa kunnen spreken. Want er is 
weinig overgebleven van deze erfenis. Maar na 500 jaar blijft de Reformatie nog steeds bepalen wie we 
zijn. Ook al zijn onze denkbeelden en gedragingen geseculariseerd, toch zijn veel van onze waarden en 
geloofsovertuigingen nog steeds schatplichtig aan de Reformatie. Maar wat is deze erfenis? Vanmiddag 
wil ik die erfenis van 500 jaar Reformatie voor u schetsen. Daarbij richt ik me vooral op de culturele en 
politieke impact en minder op de spiritualiteit van de Reformatie, alhoewel die ook een boeiende 
geschiedenis kent. 

Een opmerking vooraf: veel uitingen die wij aan de Reformatie toeschrijven, waren al eerder zichtbaar 
in katholiek Europa. Zo was de ‘scheiding van kerk en staat’ niet nieuw, hoewel de verschuiving naar 
meer staatsmacht geleidelijk verliep. Door onderscheid te maken tussen keizer en paus bestond reeds 
dat sterke besef dat het geestelijke van het temporele gescheiden zou moeten zijn. Ook de christelijke 



hervormingsdrang, met de nadruk op de verinnerlijking van het geloof, begon volgens de katholieke 
filosoof Charles Taylor al in het middeleeuwse Cluny, en niet pas in 1517. 

Je zou kunnen zeggen dat protestantisme een soort radicale voortzetting was van de kloosterbeweging 
van Cluny, die (op zoek naar interne zuiverheid) op den duur nóg radicaler wordt. Het protestantisme 
– in zijn vele varianten – wilde morele problemen oplossen (volgens historicus Brad Gregory) door in 
alles bijbelse maatstaven te volgen, waarbij de bijbelse richtlijnen gingen boven de leer van de kerk en 
een breuk met de kerk dus tot de mogelijkheden behoorde. Het protestantisme werd dus gekenmerkt 
door meer dan alleen theologische overtuigingen, volgens de historicus Alec Ryrie. Het bracht ook een 
traditie van vrij onderzoek voort, want het geweten is soeverein. Dit leidde tot geletterdheid en ook tot 
onenigheid, een onenigheid die later geprezen zou worden als blijk van de grootsheid van het 
protestantisme. Het protestantisme richtte zich ook tegen tirannie. Die strijdlustigheid was vooral 
gericht op het beschermen van de eigen vrijheid, maar leidde uiteindelijk tot het oprichten van goed 
gefundeerde rechtsstaten met grondwettelijke rechten.  

Dit protestantisme kreeg ook gestalte in Nederland. Aan de hand van de Nederlandse casus poneert 
Gregory dat het protestantisme iets anders met zich meebracht: een diep relativisme. Door de 
pluralisering concludeerden Nederlanders dat de echte waarheid toch niet te achterhalen was: religie 
en eredienst moet ieder naar eigen overtuiging zien in te vullen. Volgens Gregory raakte godsdienst 
daardoor steeds meer gescheiden van de rest van het leven.  Ik denk dat dit overdreven is: het 
protestantisme had wel degelijk effect op de Nederlandse cultuur. Toch zie je op termijn in 
protestantse landen een radicale scheiding ontstaan tussen geloof en de publieke ruimte. De vrijheid 
van geweten en je diepste geloofsovertuigingen moesten alle ruimte krijgen, omdat geloof een 
afgezonderde en heilige vrijplaats is. Daar gaat alleen jij (of je familie) over. Daartegenover kent het 
maatschappelijk leven allerlei verplichtingen en is het een plek die door de ratio wordt beheerst, waar 
de verantwoordelijkheden van iedere burger op basis van rationele overwegingen worden bepaald.  

Deze erfenis van het protestantisme kreeg gestalte in het onderwijs, ook in Nederland. Er was 
volledige gewetensvrijheid in de privésfeer, maar ongeacht je geloofsovertuiging was een ieder 
verantwoordelijk om het openbaar onderwijs te steunen. Door daar brede ‘christelijke en 
maatschappelijke deugden’ aan te kweken, zou niemand ooit in gewetensnood komen. Die gedachte 
was leidend in de 19e eeuw onder protestanten, die het zagen als een uiting van de Nederlandse 
vrijheid die zonder het protestantisme niet in stand zou kunnen worden gehouden. 

Maar sommigen voelden een spanning: Was er werkelijk vrijheid voor iedereen? Katholieken voelden 
als eersten nattigheid; zij trachtten binnen een feitelijk protestants regime te leven, maar dat leverde 
weinig waardering op. Protestanten vonden dat ze niet moesten klagen en zich er bewust van moesten 
zijn dat ze boften met de vrijheden die ze kregen onder protestants bestuur. Maar ook in orthodox-
protestantse kring rees het gevoel dat de overheid steeds meer dingen naar zich toetrok, waardoor 
gewetens wél bekneld werden.  

Er ontstond dus – niet het minst onder protestanten – toenemende onenigheid over de protestantse 
erfenis. De ene partij vond de school een instrument van algemeen nut. Daarom mocht leerstelligheid 
in de school geen plaats krijgen, want dat was een privé- of kerkelijke aangelegenheid. Soms werd 
deze visie liberaler en met seculiere denkbeelden ingevuld, maar ze had goede protestantse papieren. 
De andere partij vond dat het onderwijs ook een zaak van het geweten was. De school was tenslotte 
een verlengstuk van de opvoedingstaak van de ouders, en dus ook van het geloof. Ook deze benade-
ring was geworteld in de protestantse geschiedenis. Zo werd de school een schemergebied in twee 
botsende interpretaties van hetzelfde protestantse beginsel. In toenemende mate werden Nederlandse 
katholieken deze discussie in gezogen. Na 1870 maakten ook zij zich sterk voor eigen onderwijs.  

Op den duur, en met onmisbare steun van de katholieken, zou dit geschil in Nederland leiden tot een 
‘principieel pluralisme’, waar Abraham Kuyper en de zijnen voor hadden gepleit. Daarin zouden ouders 
hun kinderen op basis van hun eigen geweten sturen naar een school van de eigen richting. ‘Agree to 
disagree.’ Er moesten aparte scholen komen, die zo gefinancierd zouden worden, dat ouders door hun 
gewetenskeuze niet financieel benadeeld zouden worden.  

Op den duur – vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw – lukte het de meeste bijzondere scholen 
echter niet om zich zo vorm te geven dat ze in de meeste aspecten echt afweken van openbare 
scholen. Door de behoeften in de samenleving, de overheidsvoorschriften en toenemende religieuze 
onverschilligheid begonnen de meeste scholen steeds meer op elkaar te lijken, met uitzondering van 
tamelijk kleine onderdelen van het onderwijs: levensbeschouwing en burgerschap. Zo leken de meeste 



(niet alle) bijzondere scholen op neutrale scholen: ‘public schools by other means’. Zelfs in die kleine 
onderdelen waarin het onderwijs bijzonder was, moest ook nog ruimte geboden worden aan de 
subjectieve overtuigingen van elke leerling. 

Ter verduidelijking: Gregory verwijst naar een ‘hyperpluralisme’ als kenmerk van het protestantisme, 
en dat zou na 1960 een grote vlucht nemen. Bert Haanstra’s Alleman uit 1963 zou nog appelleren aan 
Nederlanders’ waardering van het ‘eigene’ als iets collectief ‘eigens’ – inclusief de ‘eigen’ school. Maar 
dat veranderde daarna heel snel: het ‘eigene’ was van jezelf en van jezelf alleen, en dus niet meer van 
jezelf in verband met medegelovigen. Dit trof alle scholen, ook de protestantse en katholieke. Net als 
op openbare scholen was het in toenemende mate ‘not done’ om een beroep te doen op een gedeeld 
geloof; dat moest elke leerling (en ouder) zélf weten. 

Deze ontwikkeling heeft veel goeds gebracht: de oude dwingelandij was weg. Maar de 
levensbeschouwelijke verschillen tussen schoolsoorten werden steeds kleiner, met uitzondering van de 
enige aandacht die bijzondere scholen nog aan religieuze bezinning en religieuze lessen wilden geven. 
De blijvende verschillen zijn hoogstens zichtbaar in kleine dingen, zoals de verhoogde 
maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen die protestants-christelijk onderwijs volgen. Het meest 
opvallend was dat sterke normatieve kaders wegvielen: iedere leerling of student moest het vooral zelf 
weten en zelfontplooiing was het hoogste goed. 

Deze ontwikkeling doet een eeuw na de pacificatie van 1917 de vraag rijzen, of bijzondere scholen nu 
wel zo bijzonder zijn, dat ze in stand zouden moeten worden gehouden. Soms heb ik het gevoel dat 
christelijke onderwijsorganen en scholen net genoeg doen om hun bijzonderheid te bewijzen zonder 
hun leerlingen, ouders of docenten voor het hoofd stoten. Veel schoolbestuurders worstelen met het 
feit dat een deel van hun achterban weinig of niets ziet in een versteviging van hun identiteit. Dit is 
een probleem dat niet zal worden opgelost door het afschaffen van artikel 23 van de Grondwet, al 
moet je concluderen dat artikel 23 is geschreven voor een samenleving die voor een belangrijk deel 
niet meer bestaat. De uitdaging is dat het ‘hyperpluralisme’ van het protestantisme ons aller erfenis is 
geworden, met alle gevolgen van dien. 

Gelukkig hebben Nederlanders als gevolg hiervan een diepgeworteld waardenbesef. Het boek Lage 
Landen en het Hogere laat zien dat Nederlandse burgers nog altijd van goede wil zijn en van betekenis 
willen zijn voor anderen. Maar het laat ook zien dat een gedeelde taal ontbreekt; uiteindelijk moet 
iedereen zelf uitzoeken hoe hij of zij dat doet. Wij merken dat ook op de universiteit: onze studenten 
lopen stages om kansarmen te helpen, maar bij evaluaties praten ze vooral over de wijze waarop ze 
het zélf hebben beleefd. Zelfontplooiing, nu soms verpakt als Bildung, kan ontaarden in solipsisme en 
lijkt vooral bepaald door de eindeloze keuzes die de markt aan consumenten te bieden heeft. Misschien 
is de nadruk op verinnerlijking, mede gevoed door het protestantisme, te ver doorgevoerd. De daarbij 
behorende eis om authentiek te zijn vraagt veel van mensen. Dat kan leiden tot uitputting en wanhoop. 

Alle scholen in Nederland beseffen dat er een probleem is. Vooral de bijzondere scholen van religieuze 
signatuur beseffen dat een individu onderdeel van een gemeenschap is en dat ook moet zijn. Maar het 
vermogen om echt gemeenschapsvormend te zijn, wordt beperkt door onwil en onmacht. De tijd is 
gekomen om te kijken of het tij gekeerd kan worden: Studenten verlangen naar iets wat boven 
zhenzelf uitstijgt, een roeping die verder reikt dan zelfontplooiing en zelfvoldoening. Iets wat meer lijkt 
op interdependence dan independence. 

Een schone taak ligt klaar voor alle scholen om hier gestalte aan te geven. Begin klein, door meer 
aandacht te geven aan je wortels en daar creatief mee om te gaan. Maar kies vooral om ergens voor te 
staan, om positie te kiezen waarmee je je onderscheidt van anderen, maar waarmee je toch van 
betekenis kan zijn voor de samenleving. Zo wordt de erfenis van 500 jaar Reformatie niet verworpen, 
maar op een nieuwe manier omhelsd, met het besef dat de vrijheid van geweten louter via een 
robuuste gemeenschap tot haar recht komt. 
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