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13. Contrareformatie en onderwijs 

 

Harrie Meelen 
  
Als er gesproken wordt over contrareformatie is er in zekere zin sprake van een ongelukkige 
benaming. Het gaat niet alleen om een reactie tegen het opkomend protestantisme maar ook om een 
gewenste kerkelijke vernieuwing van katholieke zijde. Een katholieke reformatie, zou je kunnen 
zeggen. Zeker bij de beschrijving van het thema contrareformatie en onderwijs is het van belang om 
dit niet uit het oog te verliezen.  

Een tweetal factoren draagt bij aan een fundamentele verbetering van het katholieke onderwijs in de 
loop van de zestiende eeuw. Enerzijds betreft het de uitwerking in de praktijk van de besluitvorming 
van het Concilie van Trente, dat verdeeld over een drietal tijdvakken werd gehouden in de periode 
1543-1565. Daarnaast is het vooral het werk van de jezuietenorde, in 1534 opgericht door de Spaanse 
priester Ignatius de Loyola. 

Voorafgaand aan renaissance en hervorming krijgt het onderwijs vooral in Noordwest-Europa een 
eerste vernieuwingsimpuls door de beweging van de Moderne Devotie. Hierbij zijn het evangelie en een 
zuiver christendom de belangrijkste bronnen van inspiratie. Onder andere Erasmus en Luther worden 
hierdoor gevormd. De maatschappelijke ontwikkelingen ten gevolge van renaissance en reformatie 
hebben voor het onderwijs in eerste instantie gevolgen in protestantse kring. De vertaling van de Bijbel 
in de volkstaal door Luther vraagt natuurlijk een geschoold publiek. Samen met Melanchthon ijvert hij 
voor beter onderwijs in Duitsland, natuurlijk gevrijwaard van Roomse invloed. (Katholieke 
onderwijsinstellingen noemt hij “ezelsscholen” en “duivelsinstellingen”.) Uiteindelijk vindt op vele 
protestante scholen en universiteiten op succesvolle wijze een integratie plaats binnen het onderwijs 
van godsdienst en humanisme. Twee vooraanstaande reformatoren, de van Frans-Zwitserse origine 
Theodorus Beza en de Schot John Knox, spelen hierbij een hoofdrol.  

 

Concilie van Trente (1543-1565) 

Twee besluiten van het Concilie van Trente, het startpunt van de katholieke reformatie, hebben 
rechtstreeks invloed op het katholieke onderwijs. 

- De instelling van seminaries, specifieke opleidingsscholen voor het priesterambt die in elk bisdom 
worden verplicht. Deze opleidingen, verdeeld in kleinseminaries voor 12- tot 18-jarigen en 
grootseminaries voor 18- tot 24-jarigen, moeten ervoor zorgen dat het niveau van de ambtsdragers in 
de katholieke kerk aanzienlijk wordt verbeterd. De inhoud van de opleiding van 12- tot 18-jarigen is 
vaak gymnasiaal, met wat veel nadruk op Latijn (dat na Trente de taal van de kerk blijft) en Grieks. Op 
het grootseminarie is daarnaast vooral veel aandacht voor theologie en filosofie. Met de instelling van 
bisschoppelijke seminaries wil het in veel diocesen niet lukken. Allerlei reguliere orden nemen deze 
taak over: onder andere franciscanen, dominicanen, karmelieten en augustijnen stichten overal hun 
opleidingen. Zij worden echter ruimschoots overtroffen door de jezuietenorde. 

- De samenstelling van de Romeinse Catechismus, een gezaghebbende handleiding inzake de 
geloofsleer van de katholieke kerk. Drie jaar na de publicatie van de calvinistische Heidelbergse 
Catechismus komt, tijdens het concilie van Trente, het initiatief hiervoor van de Milanese aartsbisschop 
Carolus Borromeus en deze catechismus wordt in 1566 gepubliceerd. Binnen het katholieke onderwijs 
wordt het een basis voor de te kennen geloofsleer (in eenvoudige vorm ook voor kinderen, aan hun 
leeftijd aangepast). 

 

De jezuietenorde en haar betekenis voor het onderwijs 

De organisatie van het hoger onderwijs op basis van humanisme en godsdienst door de jezuieten 
verspreidt zich vanuit Zuid-Europa over een groot gedeelte van dit werelddeel. Door de opkomende 
reformatie raakt de oorspronkelijke hoofddoelstelling van deze orde, missionering, op de achtergrond 
en komt men al snel tot het inzicht dat tegenhouden van de verbreiding van het protestantisme een 
eerste vereiste is. De jezuieten beschouwen de beroerde situatie van met name het hoger onderwijs 
als een der belangrijkste oorzaken van de reformatie. Het oprichten van middelbare scholen en 
universiteiten wordt prioriteit. Als Ignatius, de stichter van de orde, in 1556 overlijdt, zijn er, verspreid 
over “provincies” al meer dan 100 colleges en op het eind van de zestiende eeuw is het katholiek hoger 
onderwijs min of meer in jezuietische handen. Het succes van hun onderwijssysteem is gelegen in het 
feit dat het enerzijds duidelijk katholiek is, maar vooral ook erg praktisch ingericht. In 1584 stelt 
Claudius Aquaviva, een van de opvolgers van Ignatius als generaal van de orde, een commissie van 
geleerden in om een basis-onderwijsplan te ontwerpen. Het onderzoek hiervoor vindt plaats op de 
beste katholieke én protestantse onderwijsinstellingen. Dit plan wordt vervolgens acht jaar beproefd en 
in 1599 onder de naam Ratio Studiorum uitgegeven. Het regelt op gebiedende wijze alle details van 
leerstof en methode. In 1832 wordt het curriculum voor de eerste keer aangepast. Het bestaat uit een 
tweetal leergangen, waarbij voor jongere jongens de nadruk ligt op letterkunde en voor de oudere 
jeugd op filosofie en theologie. Maar het schept vooral ook ruimte voor allerlei andere studievakken. 
Jezuieten die lesgeven, worden niet alleen zeer degelijk in hun vakgebied geschoold, maar ook 
minimaal twee maanden pedagogisch getraind.  In de Nederlanden worden jezuietencolleges opgericht 
in Maastricht, Emmerik, Roermond, Breda en Den Bosch. Wegens de ontwikkelingen in de Tachtigjarige 
Oorlog zijn die van Breda en Den Bosch slechts een kort leven beschoren. In enkele politieke enclaves 
in de Generaliteitslanden blijft katholiek voortgezet onderwijs bestaan, meestal in de vorm van Latijnse 
scholen. In Gemert wordt het gegeven door de “Duitse Orde”, in Grave door de franciscanen, in Uden 
door de kruisheren en in Boxmeer door de karmelieten.  

De formele opheffing van de jezuietenorde in 1773 door Paus Clemens XIV betekent ook het einde van 
het beheer over de onderwijsinstellingen. Na de opheffing van de ban op de jezuieten in het begin van 
de negentiende eeuw keren zij in Nederland terug. In 1831 stichten zij het eerste college met internaat 
in Katwijk bij Leiden (Willibrorduscollege) en een eeuw later verhuist dit naar landgoed De Breul bij 
Zeist. In de twintigste eeuw komen daar nog scholen voor voortgezet onderwijs bij in Amsterdam 
(Ignatiuscollege), Groningen (Maartenscollege), Den Haag (Aloysiuscollege), Nijmegen 
(Canisiuscollege) en Delft (Stanislascollege). Deze scholen leveren een grote bijdrage aan de 
emancipatie van de intellectuele elite van het Nederlandse katholieke volksdeel in de negentiende en 
twintigste eeuw. Inmiddels hebben de jezuieten al hun scholen overgedragen aan plaatselijke 
besturen. Het Delftse Stanislascollege, waar gewerkt wordt op basis van de Ignatiaanse pedagogiek, 
maakt nog wel deel uit van het internationale netwerk van jezuietenscholen. 
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