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Inleiding

Tijdens de Reformatie heb-
ben  niet  alleen  mannen, 
maar ook vrouwen zich voor 
de hervorming van het ker-
kelijke en maatschappelijke 
leven ingezet. Daarvoor was 
moed nodig. Voor vrouwen 
zoveel te meer, omdat het in 
de zestiende eeuw niet ge-
bruikelijk was dat zij deel-
namen aan een theologisch 
debat of anderszins openlijk 
blijk gaven van hun mening. 



11

Toch waren er wel vrouwen 
die het aandurfden hun stem 
te  laten  horen,  ook  als  dit 
voor hun persoonlijke leven 
pijnlijke gevolgen had. Som-
migen hebben geschriften en 
brieven nagelaten, waaruit 
hun  betrokkenheid  bij  het 
opkomende protestantisme 
duidelijk blijkt.
Van acht van deze vrouwen, 
afkomstig  uit  Duitsland, 
Zwitserland, Italië, Frankrijk  
en  Engeland,  zijn  in  dit 
boekje  citaten  opgenomen 
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die een impressie geven van 
de omstandigheden waarin 
zij  leefden  en  de  vragen 
waarmee  zij  worstelden. 
Daarbij is uitgegaan van wat 
zij zelf aan schriftelijke do-
cumenten hebben nagelaten. 
Eén uitzondering daarop is 
Katharina von Bora, de echt-
genote van Maarten Luther. 
Zij  publiceerde  geen  eigen 
werk, maar komt in Luthers 
Tafelgesprekken  wel  af  en 
toe aan het woord. 
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De  citaten  zijn  even  uit-
eenlopend van karakter als 
de  dames  zelf.  We  komen 
vreugde en verdriet  tegen, 
bezorgdheid  en  boosheid, 
ernst  en  humor.  Daarin 
wordt  de  rode  draad  ge-
vormd  door  een  hartelijke 
liefde voor de kerk en voor 
allen die zich geroepen wis-
ten om aan haar wederop-
bouw bij te dragen. 

Christa Boerke
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Argula von Grumbach 
(1492-1568)

Argula von Stauff kwam 
uit een adellijke familie in 
Beieren. Na een goede op-
leiding werd ze hofdame 
bij een hertogelijke fami-
lie in München. In 1516 
trouwde ze met ridder 
Friedrich von Grumbach; 
het paar kreeg vier kinde-
ren. Rond 1522 kwam ze 
in aanraking met de ge-
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schriften van Luther, met 
wie ze in correspondentie 
trad. Toen in 1523 aan de 
universiteit van Ingolstadt 
medewerker Arsacius  
Seehofer zich onder 
dwang van zijn lutherse 
inzichten moest distantië-
ren, greep Argula naar de 
pen. Ze schreef open brie-
ven naar de universiteit 
en de hertog van Beieren. 
Hoewel haar geschriften 
niet beantwoord werden, 
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werden ze wel gedrukt 
en breed verspreid. Haar 
inzet voor de lutherse 
Reformatie leverde haar 
veel hoon en spot op en 
zette de familieverhoudin-
gen onder druk. In 1530 
bracht Argula Luther een 
bezoek toen hij op de  
Coburg verbleef. Hij 
noemde haar ‘een bijzon-
der werktuig van  
Christus’.
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In Mattheüs 10 vind ik een 
tekst die luidt: ‘Wie Mij be-
lijdt voor de mensen, die zal 
ook  Ik  belijden  voor  Mijn 
hemelse Vader.’ En in Lukas 
9  staat:  ‘Wie zich  schaamt 
voor  Mij  en  Mijn  Woord, 
voor  hem  zal  ook  Ik  Mij 
schamen, wanneer  Ik kom 
in  Mijn  majesteit.’  Zulke 
woorden, die door God Zelf 
gesproken  zijn,  staan  mij 
altijd voor ogen. Want noch 
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mannen noch vrouwen wor-
den  daarvan  uitgesloten. 
Daarom voel ik mij als een 
christen ook gedrongen, u te 
schrijven.

!

Men  weet  heel  goed,  in 
hoeverre  men  de  overheid 
gehoorzaam  moet  zijn. 
Maar  over  het  Woord  van 
God hebben zij niets te zeg-
gen. De paus niet, de keizer 
niet  en  de  vorst  niet.  Zie  
Handelingen 4 en 5. Ik ge-
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tuig echter bij God en mijn 
eigen zaligheid dat, wanneer 
ik de geschriften van Luther 
en Melanchthon verloochen, 
ik God en Zijn Woord ver-
loochen, wat God in eeuwig-
heid verhoede. Amen.

!

Schaamt u zich niet dat hij 
[Arsacius  Seehofer,  ma-
gister  aan  de  universiteit] 
alle  werken  van  Martinus 
heeft  moeten  verlooche-
nen?  Luther  heeft  slechts 
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het  Nieuwe  Testament  in 
de Duitse taal overgezet. U 
hebt daarmee dus het heilig 
Evangelie, de brieven en de 
geschiedenis van de aposte-
len tot ketterij bestempeld. 
Er valt met u gewoon niet te 
praten.
[Seehofer werd door de uni
versiteit van Ingolstadt ge
dwongen zijn instemming 
met de werken van Luther te 
herroepen. Argula spreekt 
in haar brief de universiteit 
daarop aan.]
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Ik  heb  de  Bijbel  nodig.  Al 
Luthers werken zijn er ook 
op gericht, dat men de Bijbel 
zal  lezen. Mijn  lieve vader 
gaf  mij  een  Bijbel  toen  ik 
tien jaar oud was en droeg 
mij met klem op die  te  le-
zen.  Ik  volgde  zijn  advies 
echter niet op omdat ik mis-
leid werd door zogenaamde 
geestelijken,  vooral  de ob-
servanten, die zeiden dat ik 
mijzelf  daarmee  te gronde 
zou richten.

!
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In Mattheüs 24 staat: ‘He-
mel en aarde zullen vergaan, 
maar Mijn woorden zullen 
niet vergaan.’ En in Jesaja 40: 
‘Het Woord van God blijft in 
eeuwigheid.’ Zulke beloften 
vind ik niet als het gaat om 
menselijke of pauselijke wet-
ten en woorden.

!
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Al zou het zover komen dat 
Luther zou herroepen – wat 
God verhoede – dan zou ik 
daarmee nog niets te maken 
hebben. Ik bouw niet op zijn, 
mijn of wiens verstand dan 
ook, maar op de ware Rots 
Christus, Die door de bouw-
lieden is verworpen.

!

Het is niet genoeg om te zeg-
gen: Ik geloof wat mijn ou-
ders geloofden. Wij moeten 
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in God, niet in onze ouders 
geloven.

!

Er is geen persoon die meer 
achting  verdient  dan  een 
goede predikant, die geleerd 
is  in de Geest van God en 
niet in de letter. Zo iemand 
zou men wel van het einde 
van de wereld willen halen. 
Al  ons  heil  hangt  immers 
af  van  het  horen  naar  het 
Woord van God.

!
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Wij zouden allen het Woord 
van God graag tot ons ne-
men.  Alleen  papen,  mon-
niken, nonnen, procurators, 
advocaten en juristen staan 
het niet graag toe, want de 
Heere zegt: ‘Wat gij wilt dat 
u de mensen doen, doe gij 
hun  evenzo.’  Dat  zou  nog 
eens rechtvaardig recht zijn.

!
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Adviezen  van  juristen  le-
veren  geen  gewin  op.  Zij 
worden rijk, het land en de 
bewoners arm.

!

Wie  een  christen  wil  zijn, 
moet altijd, zo veel hij kan, 
degenen  die  Gods  Woord 
willen veroordelen,  tegen-
spreken.  Echter  niet  door 
te  vechten,  maar  met  het 
Woord  van  God,  want  
Paulus zegt in Efeze 4: ‘Hebt 
voor alles vrede en liefde on-
der elkaar.’
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Ik hoor, dat sommigen zich 
zo  kwaad  over  mij  maken 
dat  zij  niet  weten  hoe  zij 
mij zo snel mogelijk zouden 
kunnen doden. Ik weet ech-
ter dat zij mij niets kunnen 
doen, zolang het God is Die 
hun het vermogen daartoe 
geeft. Hij zal mij wel bewa-
ren, tot Zijn eer.

!


