
Luther & de Reformatie
Door middel van vragen en creatieve opdrachten maak je kennis met Maarten Luther, iemand die eeuwen geleden streed voor 

verandering. Wat waren zijn grootste dilemma’s en uitdagingen? En: waar zou jij zélf vandaag tegen in opstand komen? 

1.1

1 Picture perfect?!

    Op welk van deze plaatjes ziet hij er volgens jou het meest uit als 

een leider die jij zou volgen in een opstand? Omcirkel jouw keuze! 

Waarom?

Werkblad 

Leer onze hoofdpersoon kennen 
door vier heel verschillende portretten…



In wat voor tijd leefde Luther? En waar kwam hij nu precies 

tegen in opstand? Kijk dit filmpje 

Film Luther en reformatie

Filmpje

      Verbind het juiste onderschrift met het juiste portret. 1.2

Een portret uit de tijd dat hij zat 

ondergedoken op de Wartburg 

als  Jonker Jörg, 

Lucas Cranach (1522) 

Een spotprent van Luther, 

Erhard Schoen (1521)

Maarten Luther – VIVVS DOCET 

(Bij leven een docent), 

Lucas Cranach (1543)     

                   

Maarten Luther als 

Augustijner monnik, 

Lucas Cranach (1520)

(Mainz, Peter Schoeffer, 

(1482)  RMCC i22

2 Opstand! Maar waartegen? 

2.1

Beantwoord de volgende vragen: 

    Wat is de ‘aflaat’ waar Luther zich zo boos om maakte? Omschrijf 

in eigen woorden:

2.2
 

  Welke uitvinding was onmisbaar bij de supersnelle verspreiding 

van Luther’s stellingen en ideeën?  

  Welke machtige personen probeerden volgens de film Luthers hervormingen tegen te houden? 2.3

© dpa/picture-alliance

Luther als playmobil-poppetje

Levensverhaal van Luther (uit Historisch Nieuwsblad) 

Kort filmpje over Luther, Calvijn & Reformatie met 

samenvatting examenstof

Filmpje over gevolgen Reformatie in Nederland 

(van de Volkskrant)

Artikelenserie op isgeschiedenis.nl over Luther en de 

Reformatie

Meer info Luther & 

de Reformatie
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https://www.youtube.com/watch?v=B5vbb6_mXXo
https://www.historischnieuwsblad.nl/maarten-luther-1483-1546/
https://www.youtube.com/watch?v=2RT-8kNWQlI
https://www.youtube.com/watch?v=vbbC6zUkit8
https://isgeschiedenis.nl/rubrieken/luther-500-jaar-reformatie


Luther was heel fel en hartstochtelijk over de waarheid die hij had ontdekt, hij moest onderduiken, zijn leven wagen 

en maakte ruzie met de machtigste mensen in zijn tijd. Waar zou jij met zoveel passie voor strijden? 

3 Ten strijde! 

3.1    Leef je eens in, je bent een tijdgenoot van Luther, wat zou je prachtig vinden aan de ideeën van Luther? En waar zou je moeite mee 

hebben? (Meer info nodig om deze vraag te kunnen beantwoorden? Check het lijstje met links op de vorige pagina rechtsonderaan. 

3.2   Voor welke revolutie, strijd of opstand in de geschiedenis zou jij zelf je leven wagen? Waarom? 

      En nu in het heden, waar ben je het niet mee eens? Waar zou jij tegen in opstand willen komen? (Schrijf dit zo specifiek mogelijk op, 

hier ga je bij de volgende vraag verder mee aan de slag!) 

 3.3

Luther wist heel goed wat voor kanalen hij moest gebruiken om zijn 

boodschap over te brengen aan zoveel mogelijk mensen. Hij schreef veel 

korte teksten die in pamfletvorm werden uitgegeven, vertaalde de Bijbel 

in zijn eigen taal, maar snapte ook dat een beeld soms meer zegt dan 

1000 woorden… 

4 Spotprent 
of meme? 

    Bekijk dit plaatje eens van alle kanten. Schrijf drie dingen op die je opvallen:

1

2

3

    Dit is een spotprent gemaakt door een protestant, een aanhanger van Luther . 

Waar wordt hier de spot mee gedreven denk je? 

    Spotten, de ‘tegenstander’ belachelijk maken is van alle tijden. Tegenwoordig 

misschien niet meer door prenten, maar door rake memes, scherpe twitterteksten of 

slimme Tiktok-filmpjes. Waar trek jij op die manier tegen ten strijde? Gebruik je 

creativiteit en maak zelf een korte tekst, meme of filmpje waarin je jouw overtuiging 

(zoals je hebt omschreven bij vraag 3.3) in beeld brengt. 

Ideeën, vragen of opmerkingen naar aanleiding 
van dit blad? Of wil je graag naar het museum 
komen? Stuur dan een mailtje naar 
groepsbezoek@catharijneconvent.nl

Meme

Filmpje

Tekst

4.1

4.2

4.3
Spotschildering op de paus 

Nederland?, 17e eeuw, BMH s56


