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Vorige week hebben we kennis gemaakt met de schilder Jan Van Eyck.

Een schilder uit de middeleeuwen. In de tijd toen dat de ridders nog

leefden. Jan Van Eyck maakte portretten van rijke mannen en vrouwen

met vreemde hoeden op.

T O R E N  V A N  B A B E L

Pieter Breugel

In deze les maken we kennis met een andere schilder uit de

middeleeuwen; Pieter Breugel. Hij is beroemd geworden met zijn

schilderijen over het leven van de boeren. Zoals de afbeelding hieronder.



Maar naast het schilderen van het leven van de boeren, maakte hij ook

schilderijen over verhalen uit de bijbel. Zoals het schilderij hierboven over de

toren van Babel.

TOREN VAN BABEL? WAT IS DAT?

Volgens de bijbel spraken de mensen, in het begin, allemaal dezelfde taal en

woonden ze op de vlakte van Sinaer, waar vandaag Irak en Iran liggen. Daar

bakte ze stenen en zeiden ze op een dag: 

"Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons

beroemd maken. Maar toen daalde God af om te kijken naar de stad en de

toren die mensen aan het bouwen waren." Hij vond dat de mensen ijdel en

hoogmoedig waren. Door te denken dat ze een toren tot aan de hemel konden

bouwen. Hij was niet blij met de toren en veroorzaakte een spraakverwarring,

zodat de mensen, die eerst één taal hadden, elkaar niet meer konden verstaan.

De bouw van de stad en de toren werden werd gestaakt en uiteindelijk

verwoest. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde. De stad

kreeg de naam Babel.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Babylon_(stad)


O P D R A C H T
ONTWERP JE EIGEN TOREN VAN BABEL

 

- Ontwerp tegen volgende les drie torens. Laat je fantasie maar de vrije

loop. Hoe zag volgens jou de toren van Babel eruit?

- Dit mag op een A4 blaadje. Het materiaal waarmee je werkt mag je zelf

kiezen. In de volgende les. Zullen we een ontwerp uitkiezen en verder

uitwerken. 

Vele kunstenaars zijn jullie voorafgegaan en hebben al eens een ontwerp gemaakt voor de
toren van Babel. Hieronder vind je inspiratie voor je eigen ontwerp.



Voorbeelden van torens ter inspiratie


