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11. Luther en Calvijn in de Nederlanden 
 
Henk Willigenburg 
 
Hoe is het mogelijk dat Luther in calvinistisch Nederland een heldenstatus kreeg, terwijl 
zijn volgelingen een bestaan in de marge leidden? Deze vraag staat centraal in het boek 
Luther en calvinistisch Nederland van prof. dr. Mirjam van Veen, hoogleraar 
kerkgeschiedenis aan de VU te Amsterdam. Het is de basis van dit verdiepingsartikel. 
 
De opvattingen van Maarten Luther krijgen al snel bekendheid in de Nederlanden. In 
1519 blijken zijn geschriften Antwerpen al te hebben bereikt. Dank zij de boekdrukkunst 
kunnen ze razendsnel hun weg vinden door Europa.  Ook binnen zijn kloosterorde, de 
Augustijnen, vindt Luther spoedig sympathisanten. Reeds in 1523, zes jaar na de 
publicatie van zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel, worden in Brussel de eerste 
martelaren verbrand om hun lutherse ideeën: de augustijner monniken Jan v.d. Essche 
en Hendrik Vos.  
 
De radicaliteit van Luther gaat de humanist Erasmus te ver. Als liefhebber van de 
klassieken en de traditie heeft hij weliswaar oog voor de noodzaak misstanden in de kerk 
te benoemen en te bestrijden, maar hij weigert haar te verlaten. Ook verschilt hij 
theologisch met Luther en dat laat hij weten ook: in 1524 verschijnt zijn De libero 
arbitrio diatribe (Verhandeling over de vrije wil). Luther reageert fel met De servo arbitrio 
(Over de geknechte wil) en daarmee is de patstelling tussen beiden compleet. Erasmus 
blijft in de kerk en legt de woede van Luther daarover naast zich neer. 
 
Zo principieel Luther is op het punt van de rechtvaardiging door het geloof en de drie 
sola’s (sola gratia, sola fide, sola scriptura, dus alleen door genade, geloof en de Schrift), 
zo middeleeuws is hij in zijn conservatisme en zijn trouw aan het wettige gezag. Als hij 
op de Wartburg verblijft, vogelvrij verklaard na de rijksdag te Worms en in veiligheid 
gebracht door zijn landsheer Frederik de Wijze, hoort hij verontrustend nieuws uit 
Wittenberg, waar zijn collega Karlstadt de avondmaalsliturgie heeft aangepast, een 
beeldenstorm de stadskerk heeft getroffen en het celibaat is afgeschaft. In een 
Evangelische Stadtordnung van 24 januari 1522 is een en ander geregeld.    
Als Luther hiervan hoort, is hij zeer ontstemd. Hij gaat terug naar Wittenberg, arriveert 
daar in maart 1522 en houdt zijn beroemde serie Invocabitpreken, waarin hij het 
evangelie van vrijheid in gebondenheid preekt. Het geloof mag niet afgedwongen 
worden, maar moet vrijwillig worden aanvaard. Daarom kiest Luther voor de weg van de 
geleidelijkheid. Volgens Luther ontbreekt het de radicale hervormers aan liefde. 
 
Na zijn conflict met Karlstadt botst hij ook met Thomas Műntzer, die zich op grond van 
zijn radicale opvatting van het evangelie aan het hoofd van de boeren stelt om met 
geweld rechtvaardiger levensomstandigheden af te dwingen. Door de Reformatie hebben 
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de zwakken in de samenleving, armen en boeren, hoop gekregen op verbetering van hun 
positie. Luther ziet iedere maatschappelijke activiteit, en dus niet alleen de religieuze, als 
waardevol. Op ieder niveau is de mens door God geroepen. Vandaar ook het woord 
beroep. Zoals Luther fulmineert tegen de katholieke kerk, komen “ondergeschikten” nu in 
verzet tegen hun maatschappelijke “meerderen”. Luther fulmineert echter tegen de 
opstandelingen en roept de overheid op korte metten met hen te maken. De opstand 
wordt in bloed gesmoord.  Waar Luther dus enerzijds pleit voor (her)waardering van 
ieders goddelijke beroep, wat mensen hoop geeft op werkelijke verandering van 
omstandigheden, leidt zijn conservatieve gezagsgetrouwheid tot handhaving van de 
maatschappelijke status quo. 

 
Met Zwitserse reformatoren zoals Zwingli botst Luther op het punt van het Avondmaal. 
Voor Luther is de werkelijke aanwezigheid van Christus in brood en wijn essentieel. Hij 
leest Jezus’ uitspraak “…dit is mijn lichaam...”  letterlijk. Zwingli ziet het Avondmaal als 
een gedachtenismaaltijd en beschouwt brood en wijn  als symbolen van Christus’ lichaam 
en bloed. Voor Luther is deze visie onacceptabel en daarom beschouwt hij Zwingli en 
diens medestanders als ketters. 
 
In nuanceren is Luther niet sterk: andersdenkenden maakt hij al snel uit voor 
satansknechten en sectariërs. Thomas Műntzer heeft volgens Luther zijn recht op leven 
verspeeld door zich te verzetten tegen het wettige gezag. Dat Zwingli, Bullinger en 
Calvijn voor hun bijbelstudie gebruik maken van het werk van Erasmus is voor Luther 
bepaald geen aanbeveling. Hij leeft sterk met het idee van het einde der tijden, dat 
volgens hem nabij is. In de turbulentie van zijn tijd ziet hij aanwijzingen daarvoor. 
Dat verklaart zeker voor een deel waarom hij steeds fanatieker wordt in het bestrijden en 
verketteren van wie hij als tegenstander beschouwt. Het sneuvelen van Zwingli in 
oktober 1531 en het overlijden van Oecolampadius, de reformator van Bazel, in  
november 1531 ziet Luther als duidelijk Godsoordeel over hun opvattingen. 
 
Bij felle discussies over de juiste leer schiet het bevorderen van een echt christelijke 
levenswandel erbij in. Doopsgezinden concentreren zich echter juist op een zo zuiver 
mogelijke levenswandel, op basis van een zo letterlijk mogelijk lezen van de Bijbel. Ze 
weigeren een eed af te leggen, zien af van het gebruik van geweld (ook militair geweld) 
en houden zich vaak afzijdig van de samenleving. Voor Luther vormen doopsgezinden 
daarom een gevaar. Als de stad Műnster in 1535 op fanatieke wederdopers wordt 
heroverd door de katholieken, nadat er ruim een jaar een dopers schrikbewind heeft 
geheerst, acht Luther de doopsgezinde versie van het geloof afdoende gediskwalificeerd. 
 
Met de katholieken en de gereformeerden, voornamelijk volgelingen van Zwingli en 
Calvijn, duurt de strijd voort. Van katholieke zijde wordt steeds gesteld dat afzweren van 
de ketterij en terugkeer in de schoot van de moederkerk de enige optie is. Luther acht 
zijn  nieuw ontdekte visie op het evangelie echter de enig juiste. Verzoening is dus 
onmogelijk geworden. Vandaar wellicht ook dat Luther de godsdienstgesprekken vaak 
overlaat aan zijn goede vriend en collega Melanchthon. Tegelijkertijd is hij beducht voor 
diens bereidheid tot het sluiten van een compromis. 
 
In een eerste versie van de Augsburgse confessie (1530) specificeert Melanchthon de 
lutherse positie ten opzichte van de katholieke kerk. Een tweede versie (1540) bakent 
deze positie af tegenover de gereformeerden. In die tweede versie zien de 
gereformeerden overigens mogelijkheden om tot overeenstemming te komen over de  

  



avondmaalsleer. Maar hoewel het soms lijkt dat de tegenstanders elkaar op punten 
naderen, blijkt in 1545 dat de breuk met de katholieken definitief is geworden als het 
concilie van Trente van start gaat. De kerk pakt dan niet alleen sommige misstanden 
aan, maar formuleert ook de zogeheten anathema’s, waarin de opvattingen van de 
protestanten uitdrukkelijk worden afgewezen en protestanten zelfs worden vervloekt.  

 
Tussen lutheranen en gereformeerden verlopen de debatten uiterst moeizaam. Als in 
1529 landgraaf Philips van Hessen een godsdienstgesprek organiseert op zijn kasteel te 
Marburg om het eens te worden over het Avondmaal, spreken de deelnemers uit, het 
over de meeste punten eens te zijn en elkaar de christelijke naastenliefde te willen 
bewijzen. De werkelijke aanwezigheid van Christus in brood en wijn is voor Luther echter 
zodanig essentieel, dat samengaan met de gereformeerden, die het Avondmaal zien als 
een (symbolische) gedachtenismaaltijd, er niet in zit. 
 
Calvijn is een bewonderaar van Luther. Hij steunt verzoeningpogingen als die van Bucer, 
de hervormer van Straatsburg. Daaraan is het te danken dat rond 1545 de breuk tussen 
lutheranen en gereformeerden nog niet definitief is. Maar tegen het eind van zijn leven 
schiet Luther door in felheid en agressiviteit. Teleurgesteld dat zijn visie niet algemeen 
wordt aanvaard, dat de verdeeldheid onder protestantanten niet afneemt, dat de 
katholieke kerk zich lijkt te herstellen en dat de Joden niet massaal tot geloof in Christus 
komen, schrijft hij woedende traktaten. Hij trekt van leer tegen de Joden, en noemt de 
Zűricher gereformeerden vijanden van het sacrament. 
 
Na Luthers dood (1546) ontstaan onder zijn volgelingen verschillende richtingen. 
Melanchthon wordt door de gematigden gezien als leider, maar gewantrouwd door de 
radicalen, die weinig bereid zijn tot compromis. In de Nederlanden blijkt de radicale 
stroming dominant, en dat komt de relatie met de gereformeerden niet ten goede. Er zijn 
verschillen in rituelen: waar lutheranen de hostie geknield ontvangen, breken 
gereformeerden gewoon brood, dat zij aan tafel nuttigen. Ook bij de doop zijn 
verschillen: lutheranen drijven bij de doop de duivel uit bij de dopeling en kennen de 
nooddoop; gereformeerden weigeren te geloven dat een zuigeling door de duivel bezeten 
kan zijn en passen de nooddoop niet toe. De verschillen in rituelen dragen bij aan de 
vergroting van verschillen in visie. 
 
Tegelijk met de leiderschapscrisis na Luthers dood krijgen de gereformeerden in 
Engeland, Frankrijk, Zwitserland en de Nederlanden de wind in de zeilen. Vanuit Genève 
wordt de invloed van Calvijn voelbaar. In Londen is een gereformeerde vluchtelingen- 
gemeente actief in de opleiding en uitzending van predikanten. Vanuit Emden treden 
gereformeerden missionair op. Geleidelijk wordt de gereformeerde beweging de 
hoofdstroom in de Nederlanden. 
 
In de tweede helft van de zestiende eeuw komen gereformeerden en lutheranen opnieuw 
met elkaar in conflict. Als in 1553 de reformatorisch gezinde koning Edward VI sterft, 
wordt hij opgevolgd door de fel katholieke Mary Tudor. Een aantal Londense 
gereformeerden, onder wie hun leider, Johannes à Lasco, besluit dan Engeland te 
verlaten. De Deense koning Christiaan II weigert hun op advies van lutherse adviseurs 
asiel. Ook diverse Noord-Duitse steden doen dat. Pas in december 1553 komen de 
vluchtelingen in barre winterse omstandigheden in Emden terecht, waar à Lasco al eerder 
heeft gewerkt. Deze anti-gereformeerde houding van fanatieke lutheranen heeft de 
onderlinge verhoudingen geen goed gedaan. Sterker nog, het verhaal van de Engelse  
  



vluchtelingen is onder gereformeerden in aangedikte vorm tot in de negentiende eeuw 
verteld en uitgemeten. Daar komt nog de opvatting bij dat gewone lutheranen de 
gereformeerden best hadden willen ontvangen, maar dat de afwijzing te wijten zou zijn 
aan fanatieke predikanten…. 
 
Ondanks gereformeerde pogingen tot toenadering en succesvolle samenwerking in 
sommige steden in de Nederlanden (o.a. Deventer) blijft de relatie tussen 
gereformeerden en lutheranen lang moeizaam. In 1566 blijven de lutheranen in 
Antwerpen bovendien trouw aan de overheid, terwijl de gereformeerden in opstand willen 
komen. Nog tientallen jaren lang is de lutheranen deze gezagsgetrouwe houding 
nagedragen. Maar van hun kant beschouwen de lutheranen de gereformeerden als 
barbaren zonder ontzag voor de geschiedenis van de kerk. Waar voor gereformeerden de 
kerken ontdaan moeten worden van alles wat herinnert aan het katholicisme, zijn 
lutheranen veel milder op dit punt. 
 
Met de successen van de Opstand sinds 1572 krijgen de gereformeerden steeds meer het 
tij mee in de Nederlanden. Na de synode van Dordrecht (1618/1619) wordt de 
gereformeerde kerk de hoofdstroom, de publieke kerk. Andere richtingen moeten zich 
behelpen met schuilkerken….Qua opvatting over de predestinatie staan de lutheranen 
dicht bij de door de synode veroordeelde remonstranten. Ook dat helpt niet echt… 
Luther zelf echter wordt door gereformeerden, in navolging van Calvijn, als held van de 
Reformatie gezien. Het is niet voor niets dat nog in onze tijd ook door calvinisten op 31 
oktober Hervormingsdag wordt herdacht! 
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