De Toren van de Grote Kerk
Na het maken van deze opdrachtkaart ken je een aantal belangrijke weetjes over de
geschiedenis van de toren van De Grote Kerk
Zoek op www.torenbreda.nl de pagina over de geschiedenis van de toren. Hieronder
zie je een aantal getallen die met de toren van Breda te maken hebben. Schrijf bij
ieder getal de betekenis op.
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Brand
In 1694 werd de toren getroffen door een blikseminslag, waardoor de spits in brand
vloog. Het vuur greep snel om zich heen en de mensen waren doodsbang dat het
vuur zou overslaan naar de kerk en de stad. In die tijd waren de meeste huizen in
Breda van hout gemaakt! Om te voorkomen dat er een enorme stadsbrand zou
ontstaan, probeerde men de spits met kanonnen naar beneden te schieten om hem
snel te kunnen doven. De lukte niet! Alles wat brandbaar was stortte in het
torenlichaam naar beneden tot in de kerk. Ook alle klokken stortten ter aarde,
waaronder de grote luidklok van wel 5000 kilo!
Zoek op Wikipedia de pagina over De Grote Toren van Breda.
Hoe heette de grote luidklok?
Schrijf het gedicht op dat op de toren stond.

Klokkenspel
Helaas gingen in 1694 alle klokken in de toren bij de brand verloren. Ook de klokken
waarop muziek werd gemaakt. Dit noemt men een klokkenspel of carillon. Pas in
1723 kwam er een nieuw klokkenspel. Er is nog een andere naam voor klokkenspel
of carillon. Probeer deze naam te vinden en vertel kort hoe je het instrument moet
bespelen en hoe de persoon heet die op het instrument speelt.
Je weet nu veel meer over de Grote Toren van Breda. De torenspits die na 1694 is

gebouwd is prachtig en heel herkenbaar!

Hierboven zie je op een oud schilderij hoe de vorige spits er ongeveer uit moet
hebben gezien. Welke verschillen zie je?
Stel dat er in deze tijd weer een nieuwe torenspits gebouwd moest worden, hoe zou
die er uit komen te zien.
Nu ben jij de architect en ontwerp je een nieuwe originele spits die ook wel bij deze
tijd past

Antwoordblad maken voor alle vragen (dus niet alleen deze kaart)
Op antwoordblad ‘De toren van de Grote Kerk’ een lijnteken met De Grote Kerk waar
de toren vanaf is gehaald, zodat ze deze zelf kunnen ontwerpen.

