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5. Reformatie en onderwijs 

Henk Willigenburg 
 
Jodendom, christendom en islam worden 'religies van het boek' genoemd. 
Ze gaan uit van de ene God die zich, als Grond van alle bestaan, steeds weer aan 
mensen openbaart. Deze openbaringen hebben hun neerslag gekregen in heilige boeken, 
respectievelijk Tenach, Bijbel en Koran. De joodse Tenach komt grotendeels overeen met 
het Oude Testament in de Bijbel van de christenen. De Bijbel bevat ook het Nieuwe 
Testament, waarbinnen de vier evangelisten elk op hun eigen wijze getuigen van het 
leven van Jezus. De Koran wordt door de moslims beschouwd als de openbaring die de 
profeet Mohammed van Allah ontving als definitieve openbaring. 
 
Karel de Grote heeft het onderwijs aan de toen nog niet gedeelde katholieke kerk 
opgedragen. In alle bisschopssteden in zijn rijk moesten scholen worden gesticht, alleen 
bestemd voor jongens. Ter voorbereiding op een kerkelijke functie konden die er leren 
lezen en schrijven, vaardigheden die tot in de late middeleeuwen aan de geestelijkheid 
waren voorbehouden. Pas rond 1200 waren voor de kerstening van de groeiende 
bevolking ook lekenscholen nodig en moest elke parochie in opdracht van de kerkleiding 
een meester aanstellen, meestal de koster van de kerk. Vanaf omstreeks 1350 begon in 
de steden de ontwikkeling van stadsscholen, waarbinnen religieuze vorming overigens 
een hoofdrol bleef spelen.  
 
De Moderne Devotie, een vroege hervormingsbeweging (veertiende en vijftiende eeuw) 
die terug wilde keren naar een zuiver christendom dat zich dienend opstelt, soberheid 
nastreeft en armoede bestrijdt, heeft vanuit een evangelische inspiratie in hoge mate 
bijgedragen aan de ontwikkeling van dit type scholen. Zo zijn de schoolklassen met hun 
opklimmende leerstofniveaus een uitvinding van de moderne devoot Joan Cele (1350-
1417), bijna veertig jaar rector van de Latijnse school te Zwolle. Zelfstandige denkers als 
Adriaan Boeyens, Erasmus en ook Luther hebben op scholen van de Moderne Devotie 
onderwijs gevolgd.  Leerlingen van stadsscholen kwamen voornamelijk uit de burgerij; 
de lagere standen en de bevolking van het platteland bleven nog lang ongeletterd.  
 
Ten tijde van de Reformatie voldeed het traditionele onderwijs in de ogen van veel 
protestanten niet meer. Luther pleit al spoedig voor een nieuwe vorm van onderwijs. De 
kerk is volgens zijn opvatting niet nodig als intermediair tussen God en mens. Iedere 
gelovige heeft een eigen verantwoordelijkheid in relatie met God en moet dus zelfstandig 
de Bijbel kunnen lezen. Daarom vertaalt Luther de Bijbel in de taal van het volk. Dat volk 



is in zijn tijd echter merendeels ongeletterd. Het nieuwe onderwijs moet hierin 
verandering brengen. 
 
Er is dan al veel langer een beweging gaande waarin men pleit voor de terugkeer ad 
fontes, naar de oorspronkelijke bronteksten. Men wil af van door traditie bepaalde 
interpretaties daarvan. Gelovigen moeten door het zelfstandig lezen van zo zuiver 
mogelijke teksten hun eigen geloofsontwikkeling door kunnen maken en hun persoonlijke 
band met God vorm geven. Kennis van de brontalen (Hebreeuws, Grieks, Aramees) is 
voor theologen noodzakelijk. 'Gewone' gelovigen moeten de teksten in elk geval in hun 
eigen taal kunnen lezen. Daarom pleit Luther al in 1520 in zijn Aan de christelijke adel 
van de Duitse natie voor het oprichten van scholen waarin de Bijbel als dagelijks 
leesmateriaal wordt gebruikt. Jonge jongens kunnen beginnen met de evangeliën. Elke 
stad moet volgens Luther in elk geval één meisjesschool hebben, waarin meisjes 
dagelijks een uur met het evangelie in aanraking komen. De vorst en het stadbestuur 
zien toe op de kwaliteit van onderwijs en onderwijsgevenden … 
 
In 1524 richt Luther zich in een andere tekst tot de raadsheren van de Duitse steden. 
Daarmee roept hij hen op christelijke scholen op te richten en te onderhouden. Veel 
stadsscholen zijn na de Reformatie in verval geraakt. Velen menen dat onderwijs niet 
meer nodig is, nu er geen monniken of priesters meer hoeven te worden opgeleid. Luther 
ziet in deze opvatting een duivelse aanval op het geloof en de gelovigen. Goede 
christenen hebben een gedegen opleiding nodig om hun dienst aan God en de naaste te 
kunnen vervullen. Grieks en Latijn mogen voor Duitsers geen onbekende talen worden.  
En als er veel geld wordt uitgegeven aan wapens en infrastructuur, dan kunnen een paar 
schoolmeesters toch geen probleem zijn? Anders zullen de Duitsers terecht dwazen en 
domme beesten worden genoemd … 
 
Vanaf 1525 ontstaan in lutherse gebieden visitatiecommissies, bestaande uit ambtenaren 
en theologen, die de kerkelijke gemeenten bezoeken en ook een oordeel uitspreken over 
de kwaliteit van het plaatselijke onderwijs. Vooral Luthers collega en goede vriend Philipp 
Melanchthon is zeer actief geweest in de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en 
bijbehorende lesmaterialen. Hij is de geschiedenis ingegaan als de praeceptor germaniae, 
de leraar van Duitsland. Zijn werk is van onschatbaar belang voor het onderwijs. 
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