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Christa Boerke is docente (Nederlandse) kerkgeschiedenis en wetenschappelijke medewerker aan 

de TUA Apeldoorn. Katharina de vrouw van Maarten Luther. Het meeste van haar (voormalig non ) 

komen we te weten van haar man (voormalig monnik). Katharina heeft veel aan de opvang 

moeten doen, naast opvoeding van de eigen kinderen (twee dochters zijn er overleden), studenten 

aan tafel gevoed en gevormd, weeskinderen opgevangen en zieken verzorgd. Katharina was een 

ondernemende vrouw, kon goed leiding geven aan een grote leefgemeenschap. Luther is in 1546 

overleden en Käthe in 1552. Käthe met de wens dat de zuivere leer ongeschonden aan het 

nageslacht zou worden doorgegeven. Het ging beiden om de hervorming van de kerk en de 

theologie. De Schrift was in alles het uitgangspunt (7). 

Indeling: 11 hoofdstukken: o.a. De zestiende wereld (de kerk stond er niet best voor.) Geestelijken 

namen op vrij grote schaal hun ambt en hun celibaat niet serieus, 11); Een andere wereld;                                                                     

De vrouw in de 16e eeuw (het beeld van de vrouw verschuift dus in de richting van de echtgenote 

en moeder, en daarmee naar het gezin, dat door Luther ‘een gemeente in het klein’ genoemd 

werd’, 19); Een adellijk meisje in een klooster (in het klooster van Katharina ontstond bij twaalf 

nonnen de wens het klooster de rug toe te keren en een nieuw leven te beginnen ergens in de 

wereld om hen heen, 30); Trouwen, maar met wie? (Luther zegt later tegen zijn studenten: ‘Een 

godvrezende jongeman die wil trouwen, moet daarover van tevoren met God spreken en zeggen: 

‘O God geef genade daarover’ (45). Een veel besproken bruiloft; Leven in de brouwerij (het 

huwelijk beviel Luther goed, door Gods genade, ‘en zij is mij terwille, volgzaam in alles en 

inschikkelijker dan ik had durven hopen (Gode zijn dank)’ 61);  Het eerste kind; Ouderlijk verdriet; 

Kinderen zijn koninkrijken; Portret van een huwelijk; Zonder Luther verder; Literatuur.  

Een goed leesbaar en leerzaam boeiend geschreven biografie. Van harte aanbevolen. 

 


