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6. Over het pijnlijke thema ‘Maarten Luther en de joden’     

Wim de Kok 

Als de eerste contouren van de voorgenomen vieringen rondom ‘500 Jaar Reformatie’ 
bekend gemaakt worden, komen er in de media vrijwel meteen verontwaardigde 
reacties. Als startmoment van de Reformatie wordt uiteraard 31 oktober 1517 
aangehouden, als Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel van de 
katholieke kerk naar buiten brengt. Maar, zeggen sommigen, Luther is toch die 
kerkhervormer die zich in woord en geschrift zonder enige twijfel antisemitisch, want 
anti-joods, heeft uitgelaten? Rondom die man kun je toch geen feest vieren na alles wat 
de joden in de geschiedenis - mede met een beroep op diens opvattingen – is 
aangedaan? En… als er dan toch iets gevierd moet worden, dan dient er toch eerst een 
schuldbelijdenis aan de joodse medeburgers aan vooraf te gaan? De Lutherse kerken 
maken daarna opnieuw en ruimhartig de verlangde excuses, want hoewel Luther de 
vernietigingskampen van de Tweede Wereldoorlog nooit bedoeld en nooit voorzien heeft, 
er kon  wel van zijn woorden gebruik dan wel misbruik gemaakt worden om ze te 
rechtvaardigen. Hier wat meer achtergrondgegevens over dit pijnlijke thema.  

Waarom en wat schreef Luther over de joden?   

De twee belangrijkste geschriften van Luther over de joden en het jodendom zijn van 
1523 en 1543. Het eerste heeft als titel ‘Dat Jezus Christus een geboren jood is’ en het 
tweede ‘Over de joden en hun leugens’. Uit de titels alleen al kan afgeleid worden dat er 
tussen die twee brochures een duidelijk verschil in opvatting zit. In de eerste worden de 
joden nadrukkelijk opgeroepen zich tot het christendom te bekeren en in de tweede 
wordt ervan uitgegaan dat joden zullen blijven weigeren dat te doen. In 1523 toont 
Luther zich al fel gekant tegen de joden die vasthouden aan het Oude Testament met de 
ge- en verboden van de Thora en het bevrijdende evangelie van Jezus Christus in het 
Nieuwe Testament blijven afwijzen. Hij bestrijdt hen net zoals hij de katholieke kerk van 
Rome aanvalt, die verkondigt dat met het voldoen aan de kerkelijke voorschriften en het 
verrichten van goede werken een versnelde entree in de hemel gegarandeerd is. 
Desondanks heeft hij nog hoop dat een aantal joden tot hun eigen redding naar het 
christendom zal overgaan, dat nu immers door zijn reformatiearbeid van alle 
verdorvenheden van Rome gezuiverd is. De hier beleden anti-joodse gezindheid van 
Luther heeft overigens niets te maken met de dwaze en valse beschuldigingen tegen 
joden die in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd zo vaak geuit zijn, zoals het 
vergiftigen van de waterbronnen, het ritueel slachten van christenkinderen (om hun 
bloed in matses te verwerken voor het joodse Pasen) en het vertrappen en ontheiligen 
van gewijde hosties. Luthers houding tegenover de joden is primair religieus 
geïnspireerd. 

Twintig jaar later moet Luther constateren dat zijn hoop op bekering van de joden ijdel is 
gebleken. Zijn reformatie komt inmiddels in gevaar. De verzoeningspoging tussen de 
lutheranen en de katholieke kerk is op de Rijksdag van Augsburg van 1530 volkomen 



mislukt. Keizer Karel V maakt zich met steun van paus en bisschoppen op om tot 
militaire actie tegen de lutherse Duitse staten over te gaan. De islamitische Turkse 
troepen veroveren delen van het Habsburgse rijk en bedreigen Midden-Europa. En dan 
zijn er ook nog de joden, die volgens Luther leugens over hun bijbelse bronnen 
verkondigen, omdat zij blijvend weigeren de oudtestamentische aankondigingen van 
Jezus Christus als Messias te erkennen. Luther gelooft dat al die actuele bedreigingen de 
eindtijd aankondigen en hij slaat verbaal steeds wilder om zich heen: de paus is een 
duivel, de Antichrist; de Turken zijn moordenaars en de joden schurkachtige, 
leugenachtige en werkschuwe godslasteraars. Hij schrijft dan in ‘Over de joden en hun 
leugens’ onder andere dat hun synagogen en scholen in brand gestoken moeten worden 
en hun religieuze boeken afgenomen. De rabbi’s moeten een spreek- en preekverbod 
krijgen en de joodse jeugd moet dwangarbeid gaan verrichten. Als dit alles niet helpt om 
de joden te bekeren, dan rest niets anders dan hen uit de samenleving te verdrijven. En 
dat allemaal met als doel de ware, gereformeerde christengemeenschap te beschermen 
tegen aantasting van buitenaf. Gelukkig maar dat van deze brochure slechts twee edities 
in beperkte oplage gedrukt worden en er in die tijd in Duitsland weinig aandacht voor is. 

Wijd verspreide anti-joodse gezindheid in de zestiende eeuw.   

In Luthers tijd zijn de joden al uit vele delen van West-Europa verdreven. In 1290 
moeten ze uit Engeland verdwijnen, in 1394 uit Frankrijk, in 1492 uit Spanje. Rond 1500 
zijn de joden uitgewezen uit vrijwel alle delen van de Elzas, Mecklenburg, Pommeren, 
Brandenburg en Württemberg en mogen ze niet meer verblijven in Keulen en Mainz. In 
1537 ook niet meer in het keurvorstendom Saksen en kort daarop worden ze uit de 
steden van Thüringen verjaagd. Over een lange reeks van jaren vindt er als gevolg van 
discriminatie en pogroms een uittocht van joden uit de landen van het Duitse Rijk naar 
het oosten plaats. Een klein, maar veel betekenend voorbeeld van de anti-joodse 
gevoelens zien we aan de Mariënkirche van Wittenberg, de kerk waar Luther eerst als 
monnik en later als predikant vele diensten leidt. Die kerk heeft al sinds de veertiende 
eeuw op de buitenmuur een reliëf van een Judensau, een jodenzwijn. Een varken wordt 
door christenen gezien als een zinnebeeld van de duivel  en voor de joden is het een 
onrein beest. Op het reliëf drinken joodse kinderen melk uit de tepels en een rabbi kijkt 
het dier obsceen onder de staart: tekenen van de vermeende verdorvenheid van het 
joodse volk.  

Hoe algemeen in die tijd wordt neergekeken op de joden merken we als we een beperkte 
vergelijking maken met een paar tijdgenoten van Luther. Net als Luther heeft ook 
Desiderius Erasmus veel kritiek op het functioneren van de katholieke kerk in zijn dagen. 
In de ‘Lof der Zotheid’ drijft hij de spot met het gedrag van vele monniken, bisschoppen 
en zelfs pausen. Hij volgt Luther niet in een aantal van diens theologische zienswijzen, 
zoals over de vrije wil, de sacramenten, de bijbel en diens frontale afwijzing van de 
kerkelijk hiërarchie. Maar over de joden, die hij in het algemeen wel wat genuanceerder 
tegemoet treedt dan Luther, kan hij toch tot de volgende uitspraak komen: ‘Er bestaat 
niets gevaarlijker voor de onderwijzing van Christus dan deze meest verderfelijke pest, 
het Jodendom’.  En dan is er nog een van de grootste tegenstrevers van Luther, de 
Duitse dominicaan Johannes Eck, die met Luther de degens kruist in het beroemde 
Godsdienstgesprek van Leipzig in 1519. Deze Johannes Eck, pauselijk legaat en schrijver 
van het concept van de pauselijke bul waarin Luther veroordeeld wordt, laat Luther in 
zware anti-joodse uitlatingen achter zich. Eck, die als kanselier van de universiteit van 
Ingolstadt een autoriteit is, verkondigt zelfs de beschuldiging van kindermoord door de 
joden. En ook noemt hij Luthers geschrift uit 1523  te ‘jodenvriendelijk’.  

De reformator Luther, de humanistische criticus Erasmus en de katholieke scherpslijper 
Eck hebben alle drie een anti-joodse houding, die in de samenleving van de zestiende 
eeuw vrij algemeen gedeeld wordt. Alleen, Luther gaat wel een hele stap verder in de 



zijns inziens te nemen maatregelen. Bovendien heeft hij nadrukkelijk en bij herhaling 
bijgedragen aan de verspreiding van zo’n anti-joodse houding. 

Het gebruik of misbruik van Luthers geschriften door de nationaalsocialisten    

Het begrip ‘antisemitisme’ is in Duitsland ontstaan in de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw. Het anti-joodse sentiment krijgt dan een racistisch karakter. De door 
Verlichtingsidealen, Franse Revolutie en Napoleontische wetgeving geëmancipeerde 
joden krijgen in die tijd de schuld van de dan aanwezige economische depressie. Steeds 
breder wordt verkondigd dat ‘de joden’ door hun verworven gelijke rechten collectief 
misbruik maken van hun economische en financiële posities bij grootbedrijven en banken 
en dat ze via politiek en media de macht in de samenleving willen overnemen. De 
gedrevenheid om dit te doen – zo zeggen kwade tongen in die tijd - zou voortkomen uit 
hun raskenmerken en zou daarom een continue bedreiging vormen voor de samenleving. 
Deze opvattingen krijgen later een prominente plaats in de nationaalsocialistische 
beweging onder leiding van Adolf Hitler. Door de economische crisis van de jaren dertig 
van de twintigste eeuw krijgen deze waanideeën nieuwe vleugels. Door het Germaanse 
ras te zuiveren van het joodse ras zou een heilzaam ‘Derde Rijk’ voor het nieuwe 
Duitsland kunnen ontstaan. Hitler beroept zich persoonlijk niet op Luther. Maar zijn 
naaste medewerkers doen dat wel en worden daarin gestimuleerd door de 1932 
opgerichte groep van ‘Deutsche Christen’, de anti-joodse vleugel van de Lutherse Kerk in 
Duitsland. Nadat in de Reichskristallnacht van 8 op 9 november 1938 1400 synagogen in 
Duitsland door brand verwoest zijn, wordt door nazikopstukken verwezen naar de 
aanbeveling van Luther uit 1543. De nazigezinde Lutherse bisschop van Thüringen, 
Martin Sasse, zegt in een pamflet blij te zijn dat nu eindelijk de oproep van Luther 
gehoord is. Daarna wordt met enige regelmaat verwezen naar Luthers uitspraken, ter 
rechtvaardiging van de maatregelen om de joden uit de Duitse samenleving te isoleren 
en later te deporteren en te vermoorden. Zijn woorden worden zowel gebruikt als 
misbruikt. Hij die geen racist was, wordt zo wel voor racistische doeleinden ingezet. 

Spijtbetuigingen   

De Lutherse kerken in Duitsland en elders hebben herhaaldelijk afstand genomen van de 
anti-joodse uitspraken van Luther en hun spijt betuigd over diens misvattingen. Ter 
gelegenheid van ‘500 Jaar Reformatie – Luther 2017’ is dat opnieuw gedaan. Het 
verleden is niet ongedaan te maken, maar de lessen daaruit moeten wel steeds opnieuw 
getrokken worden.  
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