De Beeldenstorm
Na het maken van deze opdrachtkaart weet je wat de beeldenstorm is en hoe deze
is ontstaan. Je kent twee hervormers en je weet wat er tijdens de beeldenstorm in
breda gebeurde. Ook ken je een “moderne” beeldenstorm.
Bekijk onderstaand filmpje op schooltv. beschrijf kort in minimaal 50 woorden wie er
met elkaar strijd voerden tijdens de beeldenstorm en waarom. Wie waren de twee
belangrijke hervormers uit die tijd? Schrijf hun namen op.
//schooltv.nlhttps/video/vroeger-zo-de-beeldenstorm-1566

De beeldenstorm in Breda
In Breda startte de beeldenstorm op 22 augustus 1566 en duurde twee dagen en
nachten. Een dag eerder had het stadsbestuur geruchten gehoord over vernielingen
aan katholieke kerken in de buurt van Antwerpen. Uit voorzorg brachten ze al wat
voorwerpen uit de Grote Kerk ( die toen nog ‘Onze-Lieve Vrouwekerk’ heette) in
veiligheid.Op woensdagavond 21 augustus drong een groepje mannen via de
stadswallen Breda binnen.
Op donderdag vroeg in de ochtend bestormden ze de kerk. Hendrik van Woeringen
noemde de kerk een pesthuis, waar alles uit moest. Er werden beelden kapot
geslagen en kostbare voorwerpen werden gestolen.Ook houtsnijwerken werden
vernield, zoals je op de foto’s kunt zien. De beeldenstorm in Breda was goed
georganiseerd en duurde twee dagen en nachten.

Maak op het extra blad dat je hebt gekregen een stripverhaal over de beeldenstorm
in Breda. Natuurlijk mag je op zoek naar extra informatie.

Moderne beeldenstorm
Nu denk je misschien dat een beeldenstorm iets van heel vroeger was. Maar ook
tegenwoordig worden er nog beelden kapot gemaakt omdat mensen het ergens niet
mee eens zijn

Zoek eens op Google bij ‘Moderne beeldenstorm’ en kijk of je een goed voorbeeld
kunt vinden.
Stel je voor dat je een journalist bent en bij deze moderne beeldenstorm aanwezig
bent.
Schrijf een kort verslagje voor in de krant. Gebruik hier minimaal 60 woorden voor.

