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Reformatie en 
Contrareformatie: 500 jaar

LIA VAN AALSUM EN WIM DE KOK

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen aan de kerkdeur van 
Wittenberg spijkerde. In Europa (Nederland ook) zal hier uitvoerig aandacht voor 
zijn. De r.-k. en p.c. identiteitsafdelingen van de Algemene Onderwijsbond (AOb), 
Bonaventura & CVHO, hebben ter gelegenheid daarvan een bijzondere website 
ontwikkeld voor het onderwijs. Kijken naar Reformatie & Contrareformatie 
ontwikkelt het historisch besef en scherpt het oog voor de waarde en het gevaar 
van godsdienst voor een samenleving. Geen overbodige luxe, mede gezien onze 
contemporaine controverses.

Wanneer de augustijner monnik op de vooravond van Allerheiligen, 31 oktober 

1517, zijn stellingen erin hamert, komt een toenemend ongenoegen tot een 

climax. Hij is de eerste niet die zich verzet tegen de verschillende vormen van 

verval binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Na eeuwen van opbouw, bestendiging 

en bijstelling (de gregoriaanse hervormingsbeweging vanuit Cluny) van de wes-

terse katholieke kerk en het christelijk geloof zijn de twaalfde tot vijftiende 

eeuw in meerdere opzichten kritisch te noemen: kritiek op leer en theologie en 

kritiek op kerkelijke structuren en godsdienstige praktijken nemen toe. 

Clerici, kloosterlingen en intellectuele burgers roeren zich. Bepalende factoren 

zijn onder meer de opkomst van de steden en universiteiten en de toename 

van handel en internationalisering. De burger eist zijn plaats op in de verande-

rende maatschappij, intellectuelen werken aan een herbronning van het chris-

telijke gedachtegoed en zowel geestelijken als geschoolde leken streven naar 

een radicalere beleving van de evangelische gemeenschapszin in navolging van 

Christus.

Dit brengt ons bij de Moderne Devotie. Maarten Luther, Desiderius Erasmus en 

Adriaan Boeyens (paus Adrianus VI, 1522-1523) gaan alle drie voor korte of 

langere tijd naar de Latijnse school van deze ‘broeders van het gemene leven’. 

In respectievelijk Magdeburg, Deventer en Zwolle krijgen deze mannen hoog-

waardig onderwijs en worden zij gevormd in de kritische geest van de moderne 

devoten. 

Dankzij het charisma van Geert Grote heeft deze hervormingsbeweging van 

mannen en vrouwen zich in de veertiende en vijftiende eeuw verspreid over de 
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Nederlanden en het Duitse Rijk via lekengemeenschappen, derdeordebewegin-

gen, kloosters (vanuit Windesheim in 1387) en bijbehorende scholen. Zij pro-

pageren een zuiver christendom dat zich dienend opstelt, soberheid nastreeft 

(de bouw van de Domtoren in Utrecht is louter ijdelheid) en armoede bestrijdt. 

Zij verwerpen de wereldlijke macht van kerkelijk leiders, bezinnen zich op het 

celibaat en stimuleren de scholing van jeugd, jongeren en clerici.

Geheel in lijn met de Moderne Devotie zullen Boeyens, Erasmus en Luther de 

aflatenverkoop afwijzen, zich inspannen voor betere Bijbelvertalingen en de 

corruptie van de kerkelijke leiders in Rome aan de kaak stellen. De keerzijde 

van deze intellectuele en geestelijke vernieuwingen is dat de diversiteit onder 

de christenen toeneemt. Dit zien we zeker bij Luther. Hij slaat spijkers met kop-

pen, maar drijft daarmee ongewild een wig tussen zijn geloofsgenoten.

Geheel in lijn met de Moderne Devotie zullen Boeyens, 
Erasmus en Luther de aflatenverkoop afwijzen, zich 

inspannen voor betere Bijbelvertalingen en de corruptie van 
de kerkelijke leiders in Rome aan de kaak stellen.

Luthers worsteling met God
Hoewel de spijkeractie (volgens sommigen een aardige legende, volgens ande-

ren naar academisch gebruik van die tijd) zijn strijdlust goed in beeld brengt, 

is het vooral zijn geestelijke strijd die ten grondslag ligt aan zijn daadkracht. 

Kernbegrip is hier ‘rechtvaardiging door het geloof’.

Luther worstelt met God. Als jonge monnik en later als hoogleraar worstelt hij 

met de Bijbelse idee van de goddelijke gerechtigheid, een centraal gegeven in 

de middeleeuwse theologie. In grote lijnen betreft dit de volgende gedachte-

gang. De mens is per definitie zondig (erfzonde), maar hij kan verlost worden; 

een bevrijding die bemiddeld wordt door Christus’ kruisdood en verrijzenis. Wie 

in geloof oprecht berouw toont en probeert deugdzaam te leven zal door God 

‘gerechtvaardigd’ worden. Dit is geen juridische term, maar een theologisch 

begrip dat geestelijk verstaan moet worden: de mens wordt hersteld in de 

oorspronkelijke relatie met God.

Luther denkt hierop door. Wat gebeurt er met de zwakke mens die er niet in 

slaagt zijn zondige neigingen ten goede te veranderen? Is die dan voor eeuwig 

ten dode opgeschreven, onbereikbaar voor Gods herstellende invloed? Luther 

ziet het somber in, voor zichzelf en de mensheid. Er rest de mens niets anders 

dan te huiveren voor Gods toorn en straf, of de zonden letterlijk af te kopen 

zoals in die tijd gebruikelijk is (de aflaatpraktijk).

Angstig en opstandig vraagt Luther zich af hoe hij kan houden van deze wraak-

zuchtige God. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Voor de zoveelste maal 
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mediteert hij (vermoedelijk in 1515) over het woord van Paulus (Rom.1:17): “In 

het evangelie van Christus openbaart zich Gods gerechtigheid, zoals geschre-

ven is: de gerechte leeft door het geloof.” 

Tot dat moment vat hij de goddelijke gerechtigheid op als de kritische blik van 

God die alleen maar veroordelend en afstraffend kan zijn gezien de zondige 

aard van de mens. Nu komt hij tot een ander en dieper verstaan. Deze godde-

lijke gerechtigheid betekent dat God hem recht doet en herstelt in de relatie 

met Hem. Dit is geen beloning, maar een geschenk. Hij beseft dat het God is 

die hem - als gelovige - in een ander licht plaatst, als een gerechte beschouwt. 

De mens is daarin passief, maar kan dit wel actief aanvaarden.

Dit wordt voor Luther de God van het evangelie: geen straffende instantie, maar 

een barmhartige en genadige God die de mens ‘recht zet’ en heel maakt. Goede 

werken doen en deugdzaam leven enerzijds en berouw anderzijds zijn zo 

gezien geen voorwaarde, maar een gevolg. Gods genade is een gift en laat zich 

niet manipuleren, laat staan afkopen. Er is fundamenteel iets gewijzigd in de 

manier waarop Luther de Schrift verstaat en het christelijk geloof begrijpt.

Natuurlijk valt hier veel meer over te zeggen. Later zou Luther nog nuances 

aanbrengen. Door Erasmus en vanuit Trente (de Contrareformatie) zal onder 

andere gesteld worden dat de mens wel degelijk met de genade kan meewer-

ken. Eeuwenlang heeft dit verschil de verdeeldheid tussen protestanten en 

katholieken sterk bepaald. In de tweede helft van de twintigste eeuw is er 

echter meer aandacht voor de organische samenhang van deze twee 

invalshoeken.

Dit wordt voor Luther de God van het evangelie: geen 
straffende instantie, maar een barmhartige en genadige 

God die de mens ‘recht zet’ en heel maakt.

(Kerk)politieke stromingen en godsdienstige hervormingen
Luthers theologische inzichten, persoonlijke geloofsontwikkeling, kritische 

geest en pastorale inslag leiden uiteindelijk tot het openbare optreden bij de 

slotkapel van Wittenberg en tot diverse publicaties. Hij thematiseert de vrije 

christenmens die vanuit een intieme verbondenheid met Christus en volgens 

Bijbelse - en niet kerkelijke - richtlijnen probeert deugdzaam te leven, bekriti-

seert de kritiek op de handel in aflaten en het tekort aan scholing en integriteit 

onder de geestelijken, ontdoet de mis van bijgelovige elementen en accepteert 

ten slotte alleen nog de Doop en het Avondmaal als door Christus ingestelde 

sacramenten. Tevens produceert hij een Bijbelvertaling die niet alleen vanwege 

het Duits, maar ook vanwege de nauwkeurige en fijnzinnige woordkeus tot op 

de dag van vandaag bijzonder aanspreekt.
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Het slaat aan: de tijd is rijp en de pas geïnstalleerde drukpersen doen hun werk. 

Verzet komt er van de machthebbers die hun wereldlijke of kerkelijke bastion 

zien wankelen. De elkaar opvolgende keizers wensen de rooms-katholieke 

godsdienst als politiek bindmiddel te behouden, terwijl de kerkelijke leiders 

zich bedreigd weten door de enorme respons en de gedachte onaanvaardbaar 

vinden dat paus en concilies kunnen dwalen. In 1520 doet Paus Leo X Luther 

in de ban en in 1521 volgt na de verantwoording op de Rijksdag te Worms de 

rijksban door Karel V, keizer van het Duitse Rijk waartoe ook de Nederlanden 

behoren. 

Interessant in dit verband is dat de intellectuele vorming van de jonge Karel in 

handen lag van de Leuvense hoogleraar in de theologie, Adriaan Boeyens. Hij 

blijft ook later een belangrijk figuur in het leven van Karel. Hij wordt diens 

persoonlijk adviseur, zijn gezant en regent in Spanje en achtereenvolgens bis-

schop, kardinaal en paus. 

Het staat buiten kijf dat Boeyens’ opvattingen gevoed door de Moderne Devotie 

ook bij de jonge Karel zijn doorgekomen. Wanneer Frederik de Wijze Luther op 

de Wartburg in bescherming neemt (en de banneling aan zijn Bijbelvertaling 

werkt), gaat Karel de confrontatie met hem, een van zijn keurvorsten, uit de 

weg. Wellicht doet zich hier ook een zekere invloed van zijn leermeester Boey-

ens en de geest van de Moderne Devotie gelden?

Door Erasmus en vanuit de Contrareformatie zal onder andere gesteld 
worden dat de mens wel degelijk met de genade kan meewerken.

Hervormingsbewegingen over de grenzen
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.

De calvinistisch hervormde richting binnen het protestantisme krijgt de over-

hand in een deel van Zwitserland, de Palts, de Nederlanden en Schotland. Daar 

moet soms wel een hevige strijd voor geleverd worden. Zo wordt in de Neder-

landen 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 meren-

deels calvinistisch noorden en een katholiek zuiden. In Frankrijk leiden de 
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tegenstellingen tussen de katholieken en calvinisten (hugenoten genaamd) ook 

tot enorme botsingen en zelfs burgeroorlogen. Daar zullen de calvinisten uit-

eindelijk het onderspit delven.

De Rooms-Katholieke Kerk slaagt er niet in, zelfs niet via massale vervolgingen 

met behulp van de staatsmacht, om de protesten en hervormingen te breken. 

Tegelijkertijd zijn de interne hervormingen al lang gaande en groeit de behoefte 

aan een interne herijking en herbezinning. 

Deze Contrareformatie komt onder andere tot uitdrukking in het Concilie van 

Trente, de kerkvergadering die met tussenpozen bijeenkomt in de jaren 1545-

1563. Veel van de initiatieven en besluiten blijven van kracht tot aan het 

 Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). De kritiek wordt serieus genomen. De 

lage geletterdheid van priesters wordt aangepakt via seminaries en bisschop-

pen moeten voortaan doctor in de theologie zijn. De kerkleer wordt zorgvuldig 

geformuleerd (Romeinse catechismus van 1566), het missaal ordent de liturgie 

en het brevier structureert het gebedsleven van de priester. Er komt echter ook 

een Index, een lijst van verboden boeken, tekenend voor die andere agressieve 

en tragische lijn van eeuwen van Inquisitie, vervolging en militair geweld.

De interne hervormingen in de Rooms-Katholieke 
Kerk zijn al lang gaande en de behoefte groeit 

aan een interne herijking en herbezinning.

Over vrouwen
Natuurlijk spelen ook vrouwen hun rol, actief of ondersteunend. Vrouwenkloos-

ters en de beweging van de Moderne Devotie hebben zeker bijgedragen aan 

hun emancipatie. Een voorbeeld voor velen is de voormalige kloosterzuster 

Katarina van Bora. Als geliefde en liefhebbende echtgenote van Luther dwingt 

zij, ook bij hem, respect af als daadkrachtig hoofd van hun huishouden met 

landerijen, bierbrouwerij en vele gasten. 

Daarbij doen het humanisme en de Verlichting hun werk. Zij versterken in de 

zeventiende en achttiende eeuw het individuele zelfbewustzijn en het kritische 

denken, ook van welgestelde vrouwen uit de aristocratie en hogere burgerij. In 

Europa laten deze geleerde vrouwen steeds meer van zich horen. 

Bekend is bijvoorbeeld de zeer veelzijdig geschoolde Anna Maria van Schurman 

(1607-1678, begraven in het Friese Wiewerd). Geboren te Keulen in een gere-

formeerde familie die vanwege geloofsvervolgingen naar Nederland trekt, is zij 

de eerste Nederlandse vrouw die aan de universiteit (van Utrecht, geopend in 

1636) colleges mag volgen. Van achter een houten schot, dat wel. 

Zij is slechts één voorbeeld van hoe vernieuwing en verstarring elkaar afwis-

selen. Ze is breed geschoold op het vlak van theologie, filosofie, Bijbelstudie en 
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middenoosterse talen. Met haar opvattingen, bijdragen en gedrag doorbreekt 

ze de inmiddels verstarde gereformeerde theologie en de bijbehorende idee van 

de bescheiden christelijke echtgenote. Theologie en geloof moeten voor haar 

zowel theoretisch gefundeerd als persoonlijk doorleefd zijn, met de eerste chris-

tengemeenschappen als voorbeeld. Ze verwerft internationale bekendheid.

Wij hopen dat onze website het kijken naar onze West-Europese 
geschiedenis verdiept, een genuanceerder spreken over religie en 

cultuur stimuleert en bijdraagt aan een bezield samenleven.

Tot slot
De hervormingen van Reformatie en Contrareformatie hebben in belangrijke 

mate de fysieke en geestelijke kaart van Europa bepaald. Krachten van diverse 

aard hebben hun invloed doen gelden. De site van AOb-Bonaventura & CVHO 

is slechts een ingang, maar kan goede diensten bewijzen. Wij hopen dat onze 

website het kijken naar onze West-Europese geschiedenis verdiept, een genu-

anceerder spreken over religie en cultuur stimuleert en bijdraagt aan een 

bezield samenleven.

De site is per eind januari 2017 beperkt online en werkt volledig met ingang van 

de presentatie op 27 oktober 2017 te Utrecht (in museum Catharijneconvent). 


