31 Oktober 1517.
Honderdtwee jaar na
de verbranding van
Jan Hus.

Heinrich! Luther
wil dat gebruiken
voor een debat op de
universiteit.

Kijk
eens! Hij
heeft het
gedaan.

Mijn oom
is een drukker.
We maken hier veel
meer exemplaren
van.

“Een disputatie van
dr. Martin Luther over de
kracht en werkzaamheid
van aflaten” Briljant!

Met de nieuwe druktechnieken en Europa’s
poststelsel verspreiden Luthers stellingen zich
in 14 dagen over heel Duitsland.

Moet je horen: “Men moet
de christenen leren, dat wie
een arme ziet en zich niet over hem
ontfermt maar een aflaat koopt, niet
de pauselijke aflaat maar wel de
toorn van God verkrijgt.”

“Waarom bouwt de paus,
die toch rijker is dan de
rijkste rijkaard, de St.
Pieterskerk niet liever van
zijn eigen geld dan van dat
van de arme christenen?”

“Men moet de christenen
leren, dat als zij geen geld
in overvloed hebben, zij verplicht
zijn wat zij hebben voor hun
huishouden te bewaren en het in
geen geval aan aflaten te
verspillen.”

“Waarom maakt
de paus vanuit zijn
allerheiligste liefde en
vanwege de grote nood der
zielen het vagevuur niet leeg,
aangezien hij nu toch oneindig
veel zielen verlost vanwege van
dat ellendige geld voor de
bouw van de basiliek?”

“Te veronderstellen,
dat de aflaat van de paus
zo krachtig werkt, dat hij een
mens zou kunnen vrijspreken van
de zonde, zelfs als hij (om iets
onmogelijks te noemen) de moeder
van God verkracht had, is
krankzinnig.”

“Men moet de
christenen leren, dat
wie aan een arme geeft of
aan een behoeftige leent,
beter doet dan wie een
aflaat koopt.”

“Iedere christen, hetzij
dood of levend, heeft
deel aan alle goederen van
Christus en van de Kerk. God
geeft hem die ook zonder
aflaatbrieven.”

Volk van
Duitsland, u moet
niet luisteren naar
deze ketter! De
zegeningen van
de kerk …

Luister niet naar
hem! Hij is niemand. Ik
ben de aangestelde representant van Christus’
plaatsvervanger op
aarde!

Ik zal die
ketter laten
branden!

De schatten
van de kerk
krijg je niet
voor niets.
Hij besteelt
de kerk!
Luthers
37e stelling
luidt …

De kerk heeft
ons al eeuwen lang
bestolen. Het is
hoog tijd.

“…en zeer
doorluchte Heer
Albrecht van
Maagdenburg
en Mainz,
eerbiedwaardige
…”

“Aan de zeer geëerde
Vader in Christus …”
“… ik, de minste van de mensen, ben zo
vrijpostig te denken een brief te schrijven
aan uwe hoogheid.”
“Ik moet u
vertellen dat er
pauselijke aflaten
voor de bouw van de
st. Pieter te Rome
circuleren in uw
naam … “

WAT IS
DIT VOOR
GEDOE?!

Luther
weet precies
voor wie Tetzel
werkt! Hij graait in
mijn portemonnee
en dat wil ik niet
hebben.

Stuur
dit door
naar Rome! En
schrijf een brief
aan keurvorst
Frederik. Ik wil
Luthers hoofd
op een speer
geleverd
krijgen.

We krijgen studenten uit
heel Duitsland die vragen of ze
hier mogen studeren. En uit Londen,
Parijs en Geneve! Ze noemen hem ‘de
Duitse Hus’ en ze willen allemaal
onder hem studeren aan uw
universiteit.

Staupitz
beloofde me dat hij
geen problemen zou
veroorzaken.
Staupitz
beloofde
u ook meer
studenten. Voor
goede zaken kan
het geen kwaad
als hij een
beetje in die
aflaat zit te
porren.

Of in een
wespennest!

Paus Leo X.
Het lijkt
wel of Hus
uit de as
herrezen
is.

Eén enkele
monnik zal de kerk
van Christus niet kunnen
vernietigen, of de bouw
van de st. Pieter een uur
kunnen uitstellen. Breng hem
naar Rome. Beloof hem een
vrijgeleide, doe wat
nodig is om hem hier
te krijgen.

En dan
bereid je
een eerlijk
proces voor, en
een stapel droog
hout. We hebben
een gans te
braden.

Binnen drie weken waren
de 95 stellingen van de
onbekende monnik vertaald
in ruim twaalf talen.

Er staat
een prijs op
je hoofd.

Rome wilde dat het probleem
snel opgelost zou worden.
Paus Leo X had de steun
van de Duitse vorsten nodig
om de st. Pieter te bouwen.
Eerst stuurde hij de machtige
en populaire kardinaal
Cajetanus om de zaak rustig
en snel recht te zetten. Toen
Luther toegelaten werd in de
kamer van de kardinaal, ging
hij plat op de grond liggen
als teken van onderwerping.

Ik wil best
mijn fouten
bekekenen, maar ik
verzoek u eerst te
vertellen waarin ik
fout ben, zodat ik
die oprecht kan
belijden.

Ik hoop dat die
hoog is. Misschien
geef ik mezelf wel
aan. Ik kan dat geld
best gebruiken.

Sta op mijn
zoon. Belijd uw
fout en wees weer
welkom in de armen
van de kerk.

Je dwaalt daarin dat
je de kerk van Christus
en zijn plaatsvervanger
op aarde, de paus,
tegenspreekt.

Maar wilt
u dan alstublieft ...

Jawel
eerwaarde,
maar waar
staat in de Bijbel
dat ik fout ben?
Als u me kunt
laten zien …
Ik ben hier
niet om te
debatteren. Zeg
gewoon “revoco”
en ik zal je een
boetedoening
opleggen.

Maar als u
vanuit de Bijbel
zou willen
aantonen …

Krijg de pest!
Ondankbare hond!
Eruit! En kom niet
terug tenzij je
wilt herroepen!

ERUIT!

Die avond
schreef Luther …

HÉÉÉÉLP’

Ben jij
Luther, de
ketter?

Ik ben
Martin
Luther.

Trek
dit aan.

Opstijgen
en rijden
of je leven
ervan
afhangt.

Ridderkleding?
Waarom
vermoord
je me niet
meteen?

RIJDEN!

Waar
breng je
me heen?

Je heet
niet langer
Martin, maar
Je bent
Jörg.
geen
priester,
maar een
jonker.

Je komt niet
uit Wittenberg.
Je hebt altijd al
op de Wartburg
gewoond.

En
zorg nu dat
je een beetje
slaap krijgt,
jonker Jörg, want
morgenochtend
gaan we
jagen.

Ik jaag
niet.

Vanaf
nu wel.

