
Iedereen weet wat een ladder is. Je hebt ze in alle soorten en 
maten.  Schuifladder, touwladder, telescoopladder, draailadder, 
dakladder en nog veel meer. Een heel ander soort ladder is de 
toonladder en de ladder in een kous. Ik wil je iets vertellen over 
de ladder als voorwerp om van boven naar beneden en weer 
terug te klimmen. Niemand weet precies wanneer de ladder is 
uitgevonden. Men denkt dat er 10.000 jaar geleden al ladders 
bestonden. Dat weten we omdat er in Spanje grotschilderingen 
zijn gevonden waarop een man of vrouw een ladder opklimt om 
honing uit een bijenkorf te halen. 
In de oude Egyptische cultuur zie je ladders die er al wat meer zo 
uitzagen als wij ze kennen. De ladder kun je wel zien als een van 
de belangrijkste en handigste uitvindingen van de mens. Je kunt 
wel zeggen dat we er niet zonder kunnen. Denk aan het bouwen 
van een huis, het uit de boom halen van appels, een toren 
beklimmen.

Kun jij nog wat opnoemen waarbij een ladder wordt gebruikt?

Langs de ladder

Ladders bestaan dus al heel lang en je komt ze 
in bijna alle culturen tegen. Hoe we dat weten? 
Kunst leert ons het weer. We komen op heel veel 
schilderijen en in heel veel beelden ladders tegen. 
Al heel lang wordt de ladder als symbool gebruikt. 
Een ladder die hemel en aarde verbindt, komt voor 
in verschillende godsdiensten. Hij laat zien dat er 
vele treden moeten worden beklommen voor je de 
top of de hemel bereikt.
In de bijbel kom je wel een hele bijzondere ladder 
tegen, namelijk de Jacobsladder. Heel veel 
kunstenaars hebben het wonderlijke verhaal over 
Jacob en de ladder geschilderd.
Jacob ging op weg naar Charan. Op zijn tocht 
kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten 
omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een 
van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn 
hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen 
kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de 
aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en 
daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en 
afdalen. 

Jacob’s Ladder van  de Franse school, 1490

De ladder verbindt dus volgens het christelijk geloof God met de mens. Gek genoeg werd in 
de Middeleeuwen de ladder ook een symbool voor ongeluk, wanneer je er onderdoor loopt. 
Een ladder was een heilig symbool, daar mocht je niet zomaar onderdoor lopen, dat zou 
oneerbiedig zijn. Het is een oud bijgeloof en toch zijn er nog steeds mensen die niet onder 
een ladder door zullen lopen.



Jawel, maar kunstenaars geven er hun eigen 
betekenis aan.
In de schilderijen van Joan Miró zie je vooral 
objecten zoals sterren, maan, mens- en 
dierfiguren en abstracte vormen.  
Een terugkerend symbool is de ladder, 
die in zijn werken wordt gebruikt als een 
symbool van ontsnapping. Miró leefde tussen 
twee wereldoorlogen in. Zijn geboorteland 
Spanje werd verwoest door de Spaanse 
burgeroorlog. In Miró s schilderij, ‘De 
ontsnappings ladder’(1940), is de ladder het 
symbool om aan de vijand te ontsnappen.

Wat gebeurt er op dit schilderij?

Wordt in moderne kunst de ladder nog echt als symbool gebruikt?

Ferdinand Léger leefde ook 
in de tijd van de oorlogen. Hij 
moest zelfs een tijdje in het 
leger vechten. Zo raakte hij 
onder de indruk van de techniek 
en de oorlogsmachinerie. Hij 
vond vormen van moderne 
machines mooi om te schilderen. 
Tegelijkertijd wist hij hoe 
gevaarlijk de machines waren.

Wat zie je op dit schilderij?
Waarom zou hij in dit schilderij 
een ladder zetten?
Zie je nog een symbool?

Deze kunstwerken zijn van de kunstenaar 
Armando. 
Het beeld, ‘De Ladder’ is een monument dat 
gemaakt is voor het vroegere concentratiekamp 
Kamp Amersfoort en staat in Amersfoort. Het 
kunstwerk is 14 meter hoog. De ladder staat 
symbool voor een vluchtweg, troost en de 
gedachten van de gevangenen.
Armando gebruikt vaak ladders in zijn 
kunstwerken, zoals je ziet, ook in zijn 
schilderijen.

Kan jij bedenken waarom de ladder vaak als 
symbool voor de oorlog wordt gebruikt?

Vind je het schilderij  mooi, lelijk, vrolijk, eng of 
verdrietig? Waarom?



Dit kunstwerk is van Jim Lambie.
Hij is dol op de rommelmarkten en 
rommelwinkels van een stad, hier vindt 
hij de ‘dingen’ waar mensen dagelijks 
mee hebben geleefd. De alledaagse 
voorwerpen worden vaak over het 
hoofd gezien door mensen, maar Jim 
maakt er kunst van.

Wat vind je ervan om van gebruikte 
voorwerpen kunst te maken?

Hoe zou je dit kunstwerk van Jim 
noemen?

Vrouwelijke kunstenaars staan niet vaak aan de ‘top’ van de 
beeldende kunst. Maar het is Louise BOURGEOIS wel gelukt 
om beroemd te worden. Louise studeerde eerst wiskunde maar 
vond kunst maken toch veel leuker. Ze hield wel van rekenen 
maar toch meer van tekenen. Ze maakte ook veel beelden.
Toch kun je aan dit kunstwerk zien dat Louise van rekenen 
hield. Zie jij dat ook? Hoe?
Dit kunstwerk doet mij denken aan het kunstwerk van Jim, 
hierboven. 
Wat is er het zelfde?

Dit schilderij maakte ik, juf Bo zelf. Het heet ‘De 
Jacobsladder’. Ik maakte dit schilderij voor mijn 
overleden vader. Hij heette Jacob. Ik denk dat 
hij nu in de hemel is, in een prachtig paradijs.
Het schilderij hangt nu heel mooi bij juf Agnes.

Wat zie je allemaal op dit schilderij?
Welke kleuren zie je?                                                      
Kun je zien hoe ik denk dat de hemel eruit ziet?

Je hebt nu heel veel ladders in de kunst gezien. 
Misschien ben je zelf wel op ideetjes gekomen. Probeer 
eens een kunstwerk te maken waar een ladder in voor 
komt.
Je kunt een schilderij maken of een tekening. Je kunt 
ook een beeld maken van hout, of klei of wat je maar 
leuk vindt. Geef je kunstwerk een naam.
Als je werkstuk klaar is, 
maak er dan een foto van 
en stuur die samen met je 
antwoorden naar je juf of 
meester.
Je kunstwerk komt in het 
online-schoolmuseum op de 
Primas site.
Veel succes!! 
Groet van Juf Bo


