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In deze klassikale opdracht krijgen alle leerlingen in tweetallen de taak, een 
beredeneerde en geïllustreerde suggestie te doen voor twee (al dan niet digitale) 
bezoeken tijdens een stedentrip.  

Bij de opzet van de website www.reformatieenonderwijsnu.nl is uitgegaan van 
bijzondere (kunst)voorwerpen en plaatsen die je in het kader van de Reformatie 
en Contrareformatie kunt aantreffen in een aantal steden van Europa. Diezelfde 
steden kunnen ook de bestemming zijn van een (digitale) stedentrip. In deze 
opdracht wordt aan de leerlingen gevraagd om voor zo’n bestemming twee 
kunstenaars en twee plekken te beschrijven en in afbeeldingen te tonen, die 
tijdens de stedentrip ‘bezocht’ en ‘gezien’ kunnen worden. Bij presentaties is 
een competitie-element gelegen in de mogelijkheid dat twee of drie tweetallen 
dezelfde stad hebben gekozen of toegewezen hebben gekregen.   

Er zijn vele varianten in de uitwerking van deze opdracht denkbaar. In de kern gaat 
het erom dat leerlingen zich in tweetallen gaan bezighouden met aspecten van 
Reformatie en Contrareformatie in een van de tien in de rubriek Centra van 
veelvormige christelijke cultuur besproken steden. De informatie in die rubriek is 
uitgangspunt voor de opdracht. Om de leerlingen richting te geven, zijn per stad twee 
kunstenaars aan twee ‘objecten’ gekoppeld, die zich (meestal) op twee verschillende 
plekken in die stad bevinden. De bedoeling is dat de leerlingen toekomstige 
bezoekers (digitaal) informeren waarom die plekken het bezoeken waard zijn, waar 
ze zich bevinden, wat er te zien is, en wat die (nu nog) aan interessants te melden 
hebben over de tijd van de Reformatie. Ze moeten dat in tekst en met fotomateriaal 
duidelijk maken en (eventueel) later in een korte presentatie klassikaal over het 
voetlicht brengen.  

Steden met combinaties: zie volgende pagina.  



Steden met combinaties:  

 

Amsterdam:   A. Rembrandt van Rijn / schilderij Johannes Uytenbogaert 

                      B.  Hendrik de Keyzer / Westerkerk 

Antwerpen:     A. Christoffel Plantijn / Museum Plantin-Moretus 

    B. Peter Paul Rubens / Carolus Borromeuskerk 

Bazel:    A. Hans Holbein de Jonge / Erasmus im Rund 

    B. Erasmus / Münsterkerk 

Leipzig:   A. Johann Sebastian Bach / Mattheüs-Passion 

    B. Maarten Luther / Thomaskirche 

Londen:   A. Thomas More / Tower of London 

    B. Christopher Wren / St Paul’s Cathedral 

Madrid:   A. El Greco / De aanbidding van de Heilige Naam Jezus 

     B. Juan de Herrera / El Escorial 

Parijs:    A. Georges de la Tour / De heilige Jozef als timmerman 

    B. Kardinaal De Richelieu / Place des Vosges 

Rome:    A. Bernini / De Extase van Theresa 

    B. Michelangelo / Sint-Pieter 

Venetië:   A. Tintoretto / De Kruisiging 

    B. Andrea Palladio / San Giorgio Maggiore 

Wittenberg:   A. Lucas Cranach de Oude / Stadtkirche St Marien 

    B. Lucas Cranach de Jonge / Werkplaats Cranach-familie  

 

  

          

 

 


