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BUITENLAND 

door dr. W. Aalders 

Dr. W. Aalders was Hervormd predikant te ·.1·-Graven
hage van 1946-1967; hij is emeritus lector in de refor
matorische theologie aan de Katholieke Universiteit te 
Niimegen. 

Luther in de DDR 
Van een vriend, die in Berlijn een congres had meegemaakt, kreeg ik ter lezing de 
catalogus van een tentoonstelling: Martin Luther und seine Zeitin het Muscum für 
Deutsche Geschichtc in het raam van de Martin Luthcr Ehrung ISJIS3 der Dcutschcn 
Demokratischen Rcpublik. 

Het is een fraai uitgevoerd boekje van 
ongeveer 100 bladzijden met reproduc-
ties van oude schilderijen, handschriften 
en boeken, vaak in kleur en met verkla
rende teksten. De laatse pagina ·s zijn 
bedoeld om een indruk te geven hoc de 
herdenking van Luther's 500-stc geboor
tedag niet alleen een zaak van de kerk is, 
maar hoc ook de staat en het volk er zich 
nauw bij betrokken weten. Wij zien een 
foto van Erich Honccker in gesprek met 
de Landcsbischof en van het Martin-Lu
ther-Komitee. dat in opdracht van de 
DDR het herdenkingsfeest moest voor
bereiden; voorts enkele schildcrijen van 
de kunstenaar Werner Tübkc. die een 
symbolische weergave van de Boerenoor
log zijn; en een reproductie van de bij-

i zondere postzegels~ die door de staat ter 
gelegenheid van Luther's geboortedag 
zijn uitgegeven. 

aan de Turkse regering die de Aya Sop
hia in Constantinopel weer aan de chris
tenen als kerk ter beschikking zou stel
len, of dat Soeharto in Jakarta een stand
beeld zou laten oprichten voor Jan 
Pieterszoon Coen. Hoc negatief werd 
Luthcr tot voor kort in de landen achter 
het ijzeren gordijn beoordeeld! In mijn 
bibliotheek bevindt zich een bock van 
400 bladzijden, getiteld: Karl Marx
Friedrich Engels über Religion. Het is een 
uitgave van het lnstitut für Marxismus
Leninismus in Berlijn uit het jaar lSJSS. 
Het atheïsme komt er nadrukkelijk in 
naar voren. Van het christendom en de 
kerk wordt het burgerlijk-kapitalistische 
en imperialistische karakter benadrukt. 
Zij zijn doorgaans uit op bezit en macht. 
Slechts bij de revolutionaire sekten valt 
iets te waarderen. Vandaar dat de naam 
van Luther maar enkele keren vcrmeld 
wordt, doch veelvuldig die van de Doper
se Thomas Münzcr. 

Gezien het verleden van het Communis
me en het Marxisme wekt zulk een her
denking van Luther door de DDR ver
wondering. Het doet enigszins denken 
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Ook wil ik er aan herinneren. dat in 1970 
in Duitsland in première ging het toneel-
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stuk: Luther und Thomas Münzer ader 
die Einführzmg der Buchhalrung van de 
door Marx geïnspireerde auteur Dieter 
Forte. Hierin wordt Münzer getekend als 
een stralende aartsengel en Luther als 
een walgelijke. zeeën van bier zwelgende 
clown. die willoos door vorsten en ban
kiers wordt gemanipuleerd. Op uiterst 
geraffineerde wijze zijn echte citaten van 
beide figuren vermengd met wat de au
teur hun in de mond legt. zoals dat soms 
ook door de radio met geluidsbanden 
geschiedt. In een naschrift heet het. dat 
dit stuk geheel authentiek is! 
Dat was het recente verleden. en nu dus 
een groots opgezette Luthcr-herdenking 
van staatswege. Is dat geen radicale om
keer? Bedenken we daarbij dat uit de 
staatskas kostbare restauraties hebben 
plaats gevonden van de Wartburg en van 
historische bouwwerken in Wittenberg 
en Eisleben. Opeens wordt 'Urgroszvater 
Luther' als een held binnengehaald en 
door partijleider Erich Honecker aange
duid als 'één der grootste zonen van het 
Duitse volk: iemand met onschatbare be
tekenis van wie we mogen zeggen. dat de 
DDR deze als een kostbare erfenis in 
zich heeft opgenomen·. 
Hoe moeten wij deze radicale omkeer 
verklaren° Men kan toch moeilijk den
ken dat het hierbij gaat om louter toeris
tische reclame terwille van de kostbare 
deviezen. die buitenlandse bezoekers in
brengen. Een ideologische staat denkt 
nooit louter zakelijk. maar heeft altijd 
propagandistische bijbedoelingen. Men 
denke maar aan de groots opgezette 
Olympische spelen in 1936 in Berlijn tij
dens het Hitler-bewind. 
Men zal er dus van uit moeten gaan. dat 
het communistische Oost-Duitsland tot 
de ontdekking is gekomen. dat er ideolo
gisch gesproken zij te spinnen valt uit een 
groots opgezette Lutherherdenking. De 
te verwachten twee miljoen bezoekers uit 
West-Europa en Amerika zijn dus ge
waarschuwd. Zij zullen zich geen zand in 

CHRISH:\ !l[\10CRA I !SC HF VERKE"- '\1'\GEI' 10 XJ 

de ogen moeten laten strooien als zij 
overal aan de lantarenpalen witte vlag
getjes zien wapperen met erop de tekst: 
Wij eren Maarten Luther met zijn 500-ste 
geboortedag in 1983. 
Hoe heeft het Oostduitse communisti
sche regiem het meesterstuk volbracht 
om Luther voor zijn zegekar te spannen'7 

Wij worden het gewaar in de catalogus 
van de tentoonstelling in het Museum für 
Deutsche Geschichte. Zowel historici als 
theologen hebben Erich Honecker en 
zijn partij als gewillige lakeien hand- en 
spandiensten verleend. Aan het illustra
tieve gedeelte van de catalogus gaan 
vooraf een aantal artikelen. die Luther en 
zijn werk plaatsen in zijn tijd. en die zó 
zijn betekenis als wegbereider. maar ook 
zijn beperktheid in het licht willen stel
len. Het eerste is van de historicus Adolf 
Laubeen draagt als veelzeggende titel: 
Martin Luthers Refórmation- Teil der 
deurschen Revolution; het tweede is ge
schreven door de theoloog Gerhard 
Brendier en heeft als opschrift: Gegen 
das Geschäft mit der Seligkeit. 
Kort samengevat komt de inhoud van het 
eerste artikel hierop neer: Maarten Lu
ther komt een wezenlijke plaats toe in de 
revolutionaire traditie van de Duitse ge
schiedenis tegen de feodale en burgerlij
ke onderdrukking en uitbuiting; een tra
ditie die in onze eeuw door de arbeiders
klasse en het gehele volk is opgenomen 
en onder nieuwe omstandigheden door
gezet. en die in de zege van het socialisme 
in de DDR zijn hoogtepunt vindt. Luther 
dus als pionier van het marxistische socia· 
!isme en als vroegtijdige vaandeldrager 
van het opstandige proletariaat! Dat. 
waarin hij is tekortgeschoten, is aange-
vuld door de machtige lekeprediker Tho-
mas Münzer. die met recht de leidende 
ideoloog van de gewapende volksstrijd is 
genoemd. 
Het opstel van de theoloog Brendier is 
nog sterker ideologisch gekleurd. Aflaat
strijd wordt er voorgesteld als louter een 
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protest tegen de machts- en bezitsdrang 
van de kerk. Kerk en geloof worden er 
geschilderd als de belichaming van hP,t 
kapitalisme, van het grootgrondbezit. De 
priesters waren de functionarissen van 
een onderdrukkingssysteem. Religie 
diende om de mensen zoet te houden en 
om met de troost van het hiernamaals de 
armoede te doen vergeten. Het boetesa
erament was het meest geraffineerde en 
probate middel om het volk er onder te 
houden. Luther doorzag dit bedrog en 
keerde zich tegen de macht van dit ver
derfelijke instituut. De aflaatkramer Tet
zel was voor hem het symbool van al dat 
kwaad. Daarom zijn de 95 stellingen het 
revolutionaire manifest tegen de terreur 
van Rome. 
De strekking van dit alles is duidelijk. 
Wij hebben hier te maken met een ver
schijnsel, dat karakteristiek is voor alle 
ideologieën en dat voor het eerst in de 
Hitter-jaren in Duitsland onverhuld naar 
voren is gekomen, namelijk de 'Gleich-
1chaltung'. De vertaling met het Neder-
landse woord gelijkschakeling is veel te 
zwak. Er ligt namelijk iets gewelddadigs. 
iets oneerlijks. iets van opzettelijk be
drog in. De bedoeling is om misbruik te 
maken van gcJ.ed vertrouwen en om ccn
loudige geesten arglistig om de tuin te 
leiden. 'Gleichschaltung· is woordzwen
deL Niet openlijk en rechtuit. maar ver
huld en onder schone schijn wordt de 
leugen aan de massa verkocht. Joseph 
Gocbels en Alfred Rosenberg waren de 
grootmeesters van dit woordbederf in het 
Derde Rijk. En hoe talloos velen zijn 
niet door de schuifelende gang en listige 
taal van deze ongeesten in vcrwarring 
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geraakt en meegesleurd in het nationaal 
socialistische verderf! 
En thans bloeit het verschijnsel van de 
ideologische Gleichschaltung in de lan
den achter het ijzeren gordijn. De wijze 
waarop in de DDR Luther listig en geraf
fineerd ingekapseld is in het communisti
sche systeem en voor de zegekar van 
partijleider Honecker moet lopen. laat 
ons zien tot welke kunstgrepen ideologi
sche staten bij machte zijn. Men moet 
geestelijk wel heel sterk in zijn schoenen 
staan, om er niet door misleid te worden. 
En dat is zeker niet het geval met al die 
marxistisch geïnfecteerde christenen. die 
zo volgzaam een dociel de marxistische 
kreten overnemen zonder enig besef dat 
die onverenigbaar zijn met het authen
tieke christelijke geloof. Men kan gevoe
gelijk stellen, dat zij hij een mogelijke 
verschuiving van de grenzen van Oost 
naar West (wat God verhoede!) ook be
reid zijn. om Luther-vlaggetjes aan de 
lantaarnpalen te hangen en om de arme 
man te eren als de 'Urgroszvater' van 
Domela Nieuwenhuis en Troelstra: ja, 
om met begeestering het lied: Een vaste 
burcht te zingen tegen de dreiging dat 
'Europa een Amerikaans slagveld 
wordt'. 
Waarmee ik maar zeggen wil: Hoed u 
voor de ideologische Gleichschaltung. 
Zij is dichterbij dan wij vaak vermoeden! 


