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Ter inleiding   

In de opzet van deze website wordt de reformatiegeschiedenis toegelicht vanuit 

verschillende Europese steden. Zij tonen in kerken, monumenten en musea nog altijd 

veel van de religieuze cultuur in onze samenleving. In Duitsland is het heel goed mogelijk 

door middel van een meerdaagse excursie in direct contact te komen met de reformatie. 

In diverse steden kunnen leerlingen de reformatie ‘beleven’ door op plekken te komen 

waar belangrijke reformatoren zijn opgetreden of waar zij in kunstvoorwerpen als 

beelden en schilderijen zichtbaar worden. Tijdens een reis van een aantal dagen met 

leerlingen kunnen verschillende steden bezocht worden die samen een aantal aspecten 

van de reformatie illustreren. We gaan hier uit van vier clusters van steden die vanuit 

een centraal punt, de standplaats van de groep, in enkele dagen bezocht kunnen worden. 

Zowel de eerste twee clusters als de laatste twee kunnen naar wens aaneengeregen 

worden als gekozen wordt voor een werkweek. Het is uiteraard mogelijk te ‘shoppen’ in 

de hier geboden excursiedoelen: ze staan er vooral als suggesties, als tips ter 

overweging. Bovendien is er niet gestreefd naar volledigheid. In elk cluster hebben we 

ons beperkt tot drie steden en van elk slechts drie bezoekdoelen aangeduid. Vervolgens 

zijn er bij elke keuze aanvullende mogelijkheden, zeker als ook gekeken wordt buiten de 

context van de reformatiegeschiedenis, bijvoorbeeld in de Duitse algemene geschiedenis, 

de beeldende kunsten en de muziek.   

 

Cluster 1   

(mogelijke standplaats Heidelberg) 

Worms   

De rijksstad waar Maarten Luther in april 1521 voor de rijksdag, de jaarlijkse vergadering 

van de keizer (Karel V) met de rijksgroten (hertogen, graven, bisschoppen en 

abten/abdissen), moest verschijnen om zich te verantwoorden voor zijn 95 stellingen. 

Zijn veroordeling en vogelvrijverklaring zijn opgenomen in het Edict van Worms. 

• Lutherdenkmal: groots reformatiemonument met beelden van o.a. Luther, 

Melanchthon, Hus, Savonarola, Frederik de Wijze en Philips van Hessen. 

• Heylshofgarten: plaquette op de plaats van de voormalige Bisschofspfalz waar de 

Rijksdag van Worms plaatsvond en Luther zijn stellingen niet herriep. 

• Wissenschaftliche Stadtbibliothek: ruim 600 originele exemplaren van drukwerken 

uit de reformatietijd. Rondleiding mogelijk, waarbij uiteraard het Edict van Worms 

en de eerste Lutherbijbel getoond worden. 

http://www.reformatieenonderwijsnu.nl/


Heidelberg   

De stad waar Luther in april 1518 zijn stellingen kwam toelichten aan het generaal-

kapittel van zijn augustijner kloosterorde en een grote schare van belangstellenden. Het 

is de residentiestad van de keurvorsten van de Palts, die in de 16e eeuw overgaan tot de 

calvinistische variant van het protestantisme. De professoren van de theologische 

faculteit hebben onder leiding van Zacharias Ursinus de Heidelbergse Catechismus 

samengesteld. 

• Heidelberger Schloss: prachtig renaissancistisch kasteel van de keurvorsten van 

de Palts. 

• Universitätsplatz: op de plaats van het voormalig Augustinerkloster ligt een 

bronzen plaquette ter herinnering aan de discussie met Luther in 1518. 

• Jesuitenkirche: barokkerk uit het begin van de 18e eeuw waarvan de gevel is 

opgetrokken naar het voorbeeld van de Il Gesù in Rome. Een mooi voorbeeld van 

bouwkunst volgens de idealen van de contrareformatie. 

 

Speyer   

De vrije rijksstad waar in de 11e eeuw de toenmalige keizers van het Duitse rijk de 

grootste romaanse kathedraal van Europa hebben laten bouwen: de Kaiserdom. Op de 

Rijksdag van Speyer in 1529 werd herbevestigd, dat alle rijksvorsten verplicht waren de 

aanhangers van Luther te vervolgen. In een ‘Protestation’ verklaarden zes vorsten en 

veertien rijkssteden dat gebod niet op te volgen: de naam ‘protestanten’ was geboren. 

• Plaquette aan de gevel van ‘Domhof’ (Grosse Himmelgasse): hierop wordt 

herinnerd aan de ‘Protestation’ op de plaats van het voormalige Rathaus, waar in 

1529 de rijksdag plaatsvond. 

• Dreifältigkeitskirche: voor de lutherse eredienst gebouwde laatbarokke kerk uit 

het begin van de 18e eeuw. Deze kerk is rijk aan schilderingen op het gewelf en 

op de balustraden van de galerijen. 

• Gedächtniskirche: neogotische kerk ter herdenking van het ontstaan van het 

protestantisme. In de voorhal staan de beelden van Luther en de protesterende 

vorsten; op een gebrandschilderd raam is de Rijksdag van Worms afgebeeld. 

 

Cluster 2  

(Mogelijke standplaats Marburg)   

Dillenburg   

Belangrijkste residentiestad van de graven van Nassau. Zij bewoonden hier het grafelijke 

slot, waar Willem van Oranje in 1533 geboren is. Hij werd hier luthers opgevoed, maar 

moest onder druk van keizer Karel V katholiek worden. Hij vluchtte naar Dillenburg aan 

het begin van de Tachtigjarige Opstand en werd later calvinistisch. 

• Wilhelmsturm: de in 1872-1875 gebouwde monumentale toren in de hooggelegen 

ruïne van het Slot Dillenburg. Hierin is het Oranien-Nassauisches Museum 

ingericht. In de tuin staat een bekend standbeeld van Willem van Oranje, door 

koningin Beatrix onthuld. 

• Altes Pfarrhaus: het in 1531 door Willem de Rijke, vader van Willem van Oranje, 

gebouwde woonhuis voor de eerste lutherse predikant van Dillenburg. 



• Evangelische Stadtkirche: de kerk waar de grafelijke familie de liturgische 

diensten bijwoonde. Hier zijn verschillende grafelijke familieleden bijgezet, o.a. 

Juliana van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje. 

Herborn 

Een van de residentiesteden van de graven van Nassau. Graaf Jan van Nassau, een 

jongere broer van Willem van Oranje, heeft hier in 1584 een hogeschool gesticht met 

vier faculteiten: theologie (eerst luthers, later calvinistisch), filosofie, pedagogie en 

rechten. Tot de opheffing van school in 1817 hebben hier 5700 studenten hun opleiding 

afgerond. 

• Schloss Herborn: residentie van de graven van Nassau, waar de hogeschool van 

start ging. Nu is er het Theologisch Seminarium der Evangelische Kirche in Hessen 

und Nassau gevestigd. 

• Hohe Schule: voormalig Altes Rathaus van Herborn, waar al spoedig na 1584 de 

hogeschool in gevestigd werd. 

• Plaquette van Jan Amos Comenius: de Tsjechische theoloog, pedagoog en 

bisschop van de Moravische (Hussietische) broedergemeenschap, die van 1611 tot 

1613 aan de Herbornse hogeschool studeerde. Hij is in Naarden begraven, waar 

ook een Comenius Museum is gevestigd. 

Marburg   

Sinds 1527 een centrum van het protestantisme in Duitsland en residentie van de 

landgraven van Hessen. In 1529 vond op uitnodiging van landgraaf Philipp van Hessen 

het Marburger Religionsgespräch plaats in een poging om Luther en Zwingli tot een 

theologisch vergelijk te laten komen. De conferentie mislukte door blijvend verschil van 

inzicht over het wezen van het Avondmaal (voor katholieken de eucharistie). 

• Landgrafenschloss: hooggelegen majestueus slot van de landgraven van Hessen, 

waar de theologen Luther, Zwingli, Melanchthon en Bucer in oktober 1529 

wekenlang met elkaar spraken. In het in het slot gevestigde museum zie je hen 

op een groot schilderij redetwisten over Jezus’ woorden ‘Dit is mijn lichaam’. 

• St. Marienkirche: lutherse kerk vanwaaruit met steun van de graven de 

lutheraanse reformatie snel over Hessen uitgerold werd. 

• Elisabethkirche: de eerste gotische kerk van Duitsland, die in de 13e eeuw werd 

gebouwd rondom het graf van landgravin Elisabeth van Thüringen. Zij is zowel in 

de katholieke als in de lutherse kerk een heilige vanwege haar tomeloze inzet 

voor de armen. 

 

Cluster 3   

(mogelijke standplaats Erfurt) 

Eisenach   

De stad gelegen aan de voet van de Wartburg, het kasteel van de landgraven van 

Thüringen. Maarten Luther studeerde hier aan de Latijnse school en Johann Sebastiaan 

Bach werd er geboren.  

• Wartburg: residentie van de Thüringer landgraven sinds 1067. Nadat Luther op de 

Rijksdag van Worms in 1521 vogelvrij verklaard was, bood keurvorst Frederik de 

Wijze hem hier bescherming. Luther vertaalde hier het Nieuwe Testament in het 

Duits. Zijn werkvertrek (de Lutherstube) is onderdeel van de rondleiding. 



• Lutherhaus: het huis waar Luther tijdens zijn studietijd in Eisenach verbleef bij de 

familie Cotta. Het is nu een museum met een interessante collectie over de 

reformatiegeschiedenis. 

• Georgenkirche: in de 12e eeuw gebouwd als katholieke kerk, rond 1560 verbouwd 

voor de lutherse gemeente. Op de balustraden veel beschilderde panelen. In de 

voorhal van de kerk staat een groot standbeeld van Bach, die in deze kerk 

gedoopt is en er in het jongenskoor gezongen heeft. 

Erfurt   

In 742 stichtte de H. Bonifatius in Erfurt een bisdom dat later samensmolt met het 

aartsbisdom Mainz. Erfurt groeide uit tot een rijke handelsstad met een grote 

universiteit. Luther begon hier aan de rechtenstudie, maar zwaaide om naar theologie 

nadat hij was ingetreden in het augustijner klooster. 

• Augustinerkloster: het voormalige klooster van de paters augustijnen. Luther 

trad hier in en verbleef in dit klooster van 1505 tot 1511. In een deel ervan is nu 

een museum ingericht, waar ook zijn kloostercel te zien is. Het complex is nu in 

gebruik als vergadercentrum van de Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. 

• Dom St. Marien: op de plaats van de door Bonifatius gebouwde bisschopskerk 

staat nu deze grootse laatgotische Erfurter Dom. Hier is op 4 april 1507 Luther 

tot priester gewijd. 

• Stadtmuseum “Haus zum Stockfisch”: in deze prachtige, voormalige  

renaissancistische koopmanswoning is nu het stadsmuseum gevestigd met een 

hele etage gewijd aan Erfurt als ‘wieg van de reformatie’. 

Mühlhausen   

De middeleeuwse rijksstad Mühlhausen is ook nu nog geheel omringd door stadsmuren 

en ademt met al zijn vakwerkhuizen en kronkelende straatjes nog de sfeer uit de tijd van 

Thomas Müntzer. Deze steeds verder radicaliserende lutheraanse predikant werd in 1525 

een belangrijke leider van de Boerenopstand. De strijd van de boeren tegen het leger van 

de gezamenlijke Duitse vorsten liep uit op een verpletterende nederlaag. (Het verloop 

van die strijd is te zien in het panorama-museum van Bad Frankenhausen, een extra 

uitstapje zeker waard.) 

• Marienkirche: deze gotische, voormalige lutherse kerk heeft een gedachteniskapel 

voor Thomas Müntzer en is verder ingericht als museum voor middeleeuwse 

kunst. 

• Kornmarktkirche: ook deze kerk is niet meer in gebruik als kerk, maar herbergt 

het Bauernkriegsmuseum. Het biedt een uitstekend overzicht van de sociale, 

politieke en theologische strijdpunten uit het begin van de 16e eeuw. De 

meningsverschillen tussen Luther en Müntzer komen prominent naar voren. 

• Frauentor: bij dit poortgebouw in de stadsmuur is het doodvonnis over Müntzer 

voltrokken. Zijn standbeeld, het Thomas-Müntzer-Denkmal, staat naast de poort.  

 

Cluster 4   

(mogelijke standplaats Halle) 

Wittenberg   

Stad aan de Elbe die door keurvorst Frederik de Wijze werd uitverkoren tot 

residentiestad. Hij bouwde er een nieuw hertogelijk slot en stichtte een universiteit. Als 

hoogleraar exegese trok hij in 1511 de augustijner pater Maarten Luther aan. Deze 



verzette zich vanaf 1517 fel tegen de aflaatpraktijken van zijn kerk. Het conflict 

escaleerde en Wittenberg werd daardoor de ‘Mutter der Reformation’. 

• Lutherhaus: voormalig augustijner klooster en later woonhuis van Luther. Hij 

woonde er met zijn latere vrouw Katharina von Bora, hun kinderen en een groep 

inwonende studenten. Nu het grootste reformatie-museum ter wereld.   

• Stadtkirche St. Marien: de parochiekerk waar Luther vele malen gepreekt heeft, 

hij getrouwd is en zijn zes kinderen gedoopt zijn. Van de schilder Lucas Cranach 

de Oude hangt er het beroemde Reformationsaltar, een groot drieluik, waarop ook 

verschillende reformatoren zijn afgebeeld: Luther, Melanchthon en Bugenhagen.  

• Schlosskirche: de slotkapel die in Luthers tijd tevens dienst deed als 

universiteitskerk. Hier prikte hij zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel op, die nu 

op de bronzen toegangsdeur staan afgebeeld. Luther en zijn trouwe metgezel 

Melanchthon zijn in de kapel begraven. 

Halle 

Residentiestad van de grote tegenstrever van Luther, kardinaal Albrecht van 

Brandenburg, aartsbisschop van Magdeburg en Mainz, destijds de hoogste kerkelijke 

ambtsdrager in het Duitse Rijk. Hij liet in Saksen aflaatbrieven verkopen, waarvan een 

deel bestemd was voor zijn privé-uitgaven.  

• Moritzburg: zomerresidentie van Albrecht van Brandenburg, nu een belangrijk 

kunstmuseum. De woonvertrekken van de in luxe levende Albrecht zijn onderdeel 

van het museum 

• Marktkirche ‘Unser Lieben Frauen’: gotische kerk met zowel aan de oost- als aan 

de westzijde twee torens, die overblijfselen zijn van twee voormalige romaanse 

kerkjes. In deze kerk preekte Luther op weg naar zijn geboorteplaats Eisleben. 

Daar stierf hij vrij plotseling. In de Marktkirche werd zijn lichaam opgebaard en 

toen zijn ook wasafdrukken gemaakt van zijn gezicht en handen. Die zijn in deze 

kerk nog altijd te zien. 

• Dom: voormalige kloosterkerk van de dominicanen, door kardinaal Albrecht 

gebruikt als zijn slotkerk. Later ingrijpend verbouwd in renaissancestijl. Sinds 

1688 gebruikt door de calvinistische gemeente.  

Leipzig   

Stad gelegen op een belangrijk handelsknooppunt en rijk geworden door de drie 

jaarmarkten: rond nieuwjaar, met Pasen en in september. Leipzig Messestadt 

(beursstad) is dus al een oud begrip. Hier vond in de zomer van 1519 het grondige 

godsdienstgesprek plaats tussen Maarten Luther en de dominicaner theoloog Johannes 

Eck. Er kwam duidelijkheid over Luthers standpunt dat de bijbel geen grondslag biedt 

voor een goddelijk gezag van de paus en er dus ook geen rechtvaardiging is voor de 

verkoop van aflaatbrieven. 

• Neues Rathaus: voormalige vesting Pleissenburg, waar het drie weken durende 

dispuut tussen Luther en Eck plaatsvond. Op de fundamenten is later het nieuwe 

stadhuis gebouwd. De ronde toren stamt nog uit de middeleeuwen. 

• Stadtgeschichtliches Museum: gevestigd in het Altes Rathaus. De collectie 

bestaat o.a. uit veel eerste drukken van Luthers in Leipzig gedrukte geschriften, 

de zilveren Lutherbeker (een geschenk van de Zweedse koning in 1536), Luthers 

trouwring en een portret van Katharina von Bora. 

• Thomaskirche: hier vond de kerkdienst plaats voorafgaand aan het 

godsdienstgesprek van 1519. Met een preek van Luther op 25 mei 1539 in deze 

kerk werd in Leipzig de reformatie doorgevoerd. Van 1723 tot 1750 was J.S. 



Bach hier de cantor van het Thomaskoor. Veel van zijn cantates en Passionen 

kregen hier hun eerste uitvoering. 

 

 

 

 


