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INLEIDING
Het project Collective Monument voerde ik uit met
de leerlingen van groep 8 van OBS De Startbaan in
Ypenburg. Het project Vrede en Recht werd door
STROOM en Madurodam geïnitieerd naar aanleiding
van de onthulling van het beeld van Georges
Maduro. Madurodam als monument vormde het
vertrekpunt voor de lessenserie die ik gaf aan de
leerlingen.
Tijdens de lessen werkte de leerlingen individueel
en gezamenlijk naar een eindproduct toe, een
monument voor hun wijk Ypenburg. Tijdens de
lessen werden een aantal vragen verkend zoals; Wat
is een monument? Hoe ziet een monument eruit en
waarom heeft het die vorm? Waarom, wat en wie
herdenken we en waarom gebruiken we hiervoor een
monument?
Om de eigen beleving en historische context
met elkaar te verbinden werd er kort aandacht
besteed aan de geschiedenis van Ypenburg. De
wijk is gebouwd op een voormalig vliegveld, een
locatie waar hard om gestreden is in de Tweede
Wereldoorlog maar die nu niet meer bestaat. De
woonwijk die op de plek is gebouwd doet in niets
denken aan dit verleden, het is een nieuwe plek – met
een andere functie. Als er een monument in de wijk
zou staan, hoe zou deze er dan uitzien? Waaruit zou
zij bestaan? Wat herdenken we met het monument?
Tijdens de lessen werd er regelmatig tijd besteed aan
feedback waarbij met de leerlingen gekeken werd
welke werken het meeste aanspreken of de meeste
zeggingskracht hadden.
Het project was in de opzet een verkenning van
individualiteit en collecitiviteit. Toch bleek werken
met deze doelgroep de inhoud en het concept te
verschuiven. Hopelijk geeft dit verslag meer inzicht
in het project en het werkproces van de groep. Dit
verslag is een korte reflectie op de lessen en zaken
die mij opvielen in het beeldend proces van de
leerlingen binnen deze groep.
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LES: 1 INLEIDING
In de eerste les werd de leerlingen een fragment
voorgelezen uit het boek Reis door de Nacht van
Anne de Vries. Het boek vertelt het verhaal
over familie De Boer die tijdens de Tweede
Wereldoorlog betrokken raakte bij verzetsdaden.
In het fragment dat voorgelezen werd bevrijdt de
verzetsgroep een van hen die in handen gevallen
is van de duitsers en die in enn ziekenhuis wordt
vastgehouden. Een spannend fragment, toch bleek
het voor de leerlingen lastig om aandachtig te
luisteren. De leerlingen werd gevraagd om het
eerste woord op te schrijven dat bij hen opkwam
(zie links), de sfeer van het verhaal te beschrijven
en als ze een beeld hadden bij het fragment ook dit
te beschrijven. Opvallend is dat sfeerbeschrijving
heel beperkt is, maar dat beeldbeschrijving wel
redelijk goed is.
Na het fragment kregen de leerlingen 3 korte
opdrachten. In een kort tijdsbestek moesten de
leerlingen een verbeelding maken van combinatie
van woorden. Deze waren geselecteerd vanuit het
verhaal. De drie beelden samen kunnen gezien
worden als een basale verbeelding of illustratie van
het verhaal.
Door de beperkte tijd om de opdracht uit te
voeren worden de denksporen van de leerlingen
kort gehouden en is de leerling gedwongen om
snel keuzes te maken die leiden tot een visueel
resultaat zonder dat er een verklaring gegeven
hoeft te worden. Alhoewel elke leerling met de
opdracht bezig was bestonden er twee reacties;
enerzijds een aangaan van het probleem en
proberen iets te maken zonder al te veel eisen
te stellen aan het eindresultaaut (waardoor er
iets gemaakt werd waarop gereflecteerd kon
worden) anderzijds een gemakzuchtige houding of
ontwijkende reactie waarin het werk op voorhand
als een faling werd gezien omdat de beperkte
tijd te weinig was “om echt iets te maken”. Na
leerlingen met deze ontwijkende reactie extra aan
te sporen, of na overhaaste eerste pogingen (“zo,
een brug, klaar”) nogmaals een tweede versie te
laten maken ontstonden er juist minder voor de
handliggende resultaten (vb. Duke, zie volgende
pagina linksboven en rechtsboven).

een lange brug

Besproken met de leerlingen:
Welke brug is het langste?
Wat geeft lengte in een tekening?
Is perspectief belangrijk?
Bij welke brug lijken we dichtbij te staan?
Is het wel nodig om een auto te tekenen als een brug
gevraagd wordt?

kruisende gangen

Niet elke leerling begreep wat er bedoeld
werd met de woorden kruisende gangen.
Na een korte toelichting bleek dit begrip
boeiendere beelden op te leveren dan een
lange brug. Misschien dat door de abstractie
van het begrip er een minder duidelijke
voorstelling van het woord is, waardoor er
in de tekening meer gezocht wordt naar een
oplossing om te tekenen (zoals links boven
op deze pagina, waar in de tekening gezien
wordt hoe de tekenaar telkens een gang
eraan zet in plaats van in een beweging het
uittekent).
De tekeningen van Andy en Joey geven een
meer conceptuele, heldere weergave van het
begrip. De tekeningen zijn vrijwel een visuele
vervanging van het woord.

De auto stoof
door de bocht
In de derde uitvoering van deze opdracht
kregen de leerlingen een stuk klei (wat
met veel enthousiasme werd ontvangen).
Het maken van een tekening werd door
veel leerlingen als saai en moeilijk ervaren,
tachtig procent van de leerling noemde
zichzelf een slechte tekenaar.
Kleien daarintegen is een meer spannende
activiteit waar minder eisen aan zichzelf
gesteld werd ten opzichte van het
eindresultaat.
Misschien doordat het de derde opdracht
was op deze manier of misschien doordat
de leerlingen met klei werkte, in ieder
geval waren er binnen deze variant de
meeste verschillen in uitvoering.
1) een auto in een bocht/op een weg
2) een vervormde auto
3) enkel een bocht
4) een totaal ander element
Binnen deze opdracht kwam duidelijker
naar voren hoe de leerlingen onderscheid
maakt tussen hoofd- en bijzaken.
Het uitbeelden van een auto of een bocht,
wat voor de hand ligt lukte vrijwel elke
leerling. De moeilijkheid zat hem er echter
in om snelheid uit te beelden. Een aantal
leerlingen pikte dit uit zichzelf op maar
de meeste leerlingen moesten bewust
gemaakt worden dat het om de beweging
gaat en niet om de auto. Hoe beeld je
dus snelheid uit en niet hoe maak je een
auto. Een auto maken, een statisch object
maken, daar komen de meeste leerlingen
wel uit en de objecten lijken dan (zoals
de bruggen) veel op elkaar. Met het
toevoegen van de beweging ontstonden er
meer unieke vertalingen.

LES 2:
WAT IS EEN MONUMENT?
De tweede les spitste zich meer toe op het
monument. Er werden voorbeelden gegeven van
monumenten en voor wie deze monumenten
werden opgericht. Kort werd er ingegaan op de
betekenis van symbolen en hoe deze voorkomen
in monumenten. De leerlingen vertelde wat zij
wisten van de geschiedenis van Ypenburg en
wat zij belangrijk vonden dat behouden moest
worden. Unaniem waren ze het erover eens dat
veiligheid belangrijk is en blijft. Een paar weken
daarvoor was er op klaarlichte dag een moord
gepleegd in de wijk, dit bleek voor veel leerlingen
een aanleiding om veiligheid als een belangrijk
gegeven te benoemen.
De leerlingen werd gevraagd om een symbool te
ontwerpen voor Ypenburg dat iets te maken heeft
met de geschiedenis of de wijk van nu. er was
duidelijk een keuze onderscheid. Veel leerlingen
kozen ervoor om het historische te verbeelden en
slechts enkele om de wijk van nu uit te beelden. De
eigen beleving sneeuwde hierin onder en voor een
aantal leerlingen creëerde dit ook een afstand tot
het werk zelf.
In het verzinnen van een symbool of een betekenis
voor het getekende bleken de leerlingen totaal geen
waarde te hechten aan van wie het idee afkomstig
was. Ze kopieerde gemakkelijk en zonder schroom
van elkaar en voelde geen noodzaak om zelf
iets nieuws te verzinnen. Er slopen ook off-topic
elementen in, zoals het tekenen van een boot.
Wilhelmina zou naar London vliegen vanaf
vliegveld Ypenburg maar vertrok uiteindelijk met
de boot, voor een paar leerlingen bleef dit verhaal
sterk hangen, waardoor ze een element kozen uit
dit verhaal en niet een symbool bedachten dat
met de wijk zelf te maken heeft. Hieruit merkte
ik dat concentratie en het on-topic blijven van een
opdracht gemakkelijk verstoord kan worden.
Uiteindelijk waren er drie leerlingen met een
daadwerkelijk concept; Andy, Vincent en Indya.
Zij konden hun idee ook onder woorden brengen
en toelichten aan de andere leerlingen. Een aantal
andere leerlingen tekende een voorstelling in
plaats van een symbool, wat aangeeft dat het
concept van symboliek voor hen nog niet duidelijk
was.

Andy

Andy maakte twee
versies van een symbool
met dezelde elementen.
Binnen een circkel dat
refereerde naar het
peace-teken maakte hij
drie vlakverdelingen.
Waarbij de Duitse en de
Nederlandse vlag en een
parachute elk een vlak
innemen. De vlaggen
verwezen zowel naar de
beide landen in oorlog
als ook nu ten tijde van
vrede. De parachute
vormde een verwijzing
naar de aanvalsactie van
duitsland op het vliegveld
bij Ypenburg.

Liza

Liza tekende als enigste een
compleet aangezicht van de
wijk, waarbij de herkenbare
torens duidelijk afsteken. De
sfeer in de tekening van effe
licht en vormen vindt je ook
terug wanneer je door de wijk
heen loopt. Alhoewel het niet
een “symbool” is in vormelijke
zin, vangt ze wel de sfeer van
de wijk heel scherp. Iets dat
later in haar ruimtelijke eind
object weer terugkeert.

Vincent

Het symbool van Vincent
bestaat uit een hand die een
kroon aanwijst en die door
touwtjes wordt vastgehouden.
Voor hem symboliseerde de
hand Duitsland die Nederland
overneemt en die belust is op
de kroon. De touwtjes breken
echter en een andere hand (die
uitgegumd) is, blijkt niet in
staat ze vast te houden. Aan
de kroon hangt een eveneens
uitgegumd kaartje met de
afkorting. O.Z.O (Oranje Zal
Overwinnen) een afkorting
die in Nederland tijdens de
bezetting werd gebruikt en die
aangeeft dat Vincent meer van
het onderwerp weet dan wat
er in de les is bespreoken.

Indya

Indya had veruit het meest doordachte concept van de groep. Ze vertrok vanuit haar
eigen beleving en mening over de wijk. Indya
nam het artificiële en gepolijste van de vinexwijk als uitgangspunt. Het ontbreken van
“echte” natuur en de beheersing van de mens
zag zij als een gebrek.
De twee graafmachines achter elkaar op het
midden van het vel papier beelden samen
een handeling uit. De ene machine graaft de
aarde weg en de ander legt hem neer. Waar op
de ene plek een krater ontstaat wordt op de
andere een huis gebouwd.
Als vervolg van hetzelfde concept tekende ze
drie vogels boven de graafmachines. Een nog
in zijn geheel, maar zodra de vogel over de
machines een onzichtbare grens over vliegt
valt het beest uit elkaar. Dit kleinere element
werkte ze vervolgens groter uit in een tweede
tekening dat uiteindelijk als leidraad fungeerde voor latere opdrachten.
De tekening van Indya is interessant om
twee redenen. Ze laat een beeldend vermogen zien dat vooruit is op de rest van
de groep, waarbij ze individueel een eigen
mening vormt en beeldend vaardig is om
dit op een papier toonbaar te maken. (Uit
verdere gesprekken blijkt ook dat zij - in
tegenstelling tot de rest van de groep - ook
thuis vaak creatief bezig is).
Daarnaast geeft ze een eigen interpretatie
aan de opdracht en komt met een eigen
idee dat niet enkel door het klassegesprek
is beïnvloed. Pas later nadat ze het ontwerp
gemaakt heeft verbindt ze het aan de opdracht en geeft betekenis die een tweede
tekening of later in de lessenserie uitgewerkt
kan worden zodat het scherper aansluit op
de thematiek waaronder gewerkt wordt met
de gehele groep.
In de tekening maar later ook in het eindproduct van Indya bestaat een balans tussen
haar individualiteit en het bredere historische kader.

LES 3: Collage vanuit
tekeningen
Tijdens deze les kregen de leerlingen de opdracht
om met kopiën van elkaars tekeningen een collage te
maken. De kopiën werden aangevuld door foto’s van
objecten die voorkwamen in de symbooltekeningen
of genoemd waren tijdens een klassikale brainstorm
(parachutes, vliegtuigen, schepen). De enigste eis
was dat er meerdere elementen gecombineerd
moesten worden en dat de buitenlijn van de collage
een spannende vorm, maar aaneengesloten, zou zijn.
Elementen mochten verknipt worden en ook mocht er
gebruik gemaakt worden van het bij- en aftekenen van
elementen.
De opdracht is bedoelt als een vormen onderzoek
waarbij er niet teveel aan een concept gedacht hoeft
te worden. Het is eerder een visueel spel om de
leerling uit te dagen nieuwe mogelijkheden in vorm te
ontdekken.
De opdracht bleek voor veel leerlingen vaag en
moeilijk. Hier merkte ik voor het eerst dat ze
onbekend terrein op gingen en waarbij ze het
bijzonder moeilijk vinden om los te laten dat het
ergens op zou moeten lijken. Het maken van een
voorstelling vormt een soort houvast waarnaar
teruggekeerd kan worden. Het vervreemden van de
realiteit en daar een bepaalde esthetica in zien is ze
vreemd en iets waar ze weinig beleving bij hebben.
Ze blijven vasthouden aan de samenhang van het
afgebeelde. Een aantal houdt de onderdelen het liefst
in het geheel (zo klopt het), de leerlingen die een
speelsere houding bezitten zijn eerder geneigd om
afbeeldingen te verknippen en in te zetten voor hun
eigen collage.
Motorische vaardigheden (waaronder de aadacht
en concentratie opbrengen om fijne onderdelen uit
te knippen) bleek bij een aantal leerlingen minder
ontwikkelt. Ook ontbrak bij deze leerlingen vaak
de concentratie/aandacht om een compositie of
geïntegreerd geheel te maken. Dit leidde tot een ander
resultaat, dat niet perse slechter was maar eerder een
andere benaderingswijze laat zien en iets verteld over
de reactie van de leerling mbt de opdracht.
Opvallend was dat leerlingen wederom geen schroom
hadden om tekeningen van anderen te gebruiken en
dat de makers totaal geen problemen hadden met de
wijze waarop anderen hun tekeningen verknipte en
hergebruikte. De abstractie van de opdracht schiep
wel een afstand tussen de leerling en het eerdere
concept waardoor het contact met het werk bij een
aantal verloren ging.

LES 4-7 RUIMTELIJK OBJECT
Om de stap van collage naar ruimtelijk makkelijker te maken
en de verwarring die in de voorgaande les was ontstaan ten
opzichte van hun werk te reduceren, stelde ik voor dat ze een
element kozen om uit te werken naar ruimtelijk object. Dit
was een verkeerde beslissing. De leerlingen keerde namelijk
terug naar het kiezen van een object dat vrij “realisitsch” is
(niet zoals de vervormde auto’s in de eerste les, eerder zoals de
bruggen) en waarin ze enig slagingspercentage zagen. Slechts
een enkeling (Vincent, Indya) maakte een keuze om een object te
maken dat aansloot op de collage en tekeningen maar dat nieuw
was qua vorm. Alhoewel het hen lukte een nieuwe vertaling te
maken, viel de rest een stap terug in het proces naar een punt
waarop ze het nog wel begrepen. Waarbij ze een letterlijk object
maken maar geen conceptuele motivatie hebben voor die keuze.
De leerlingen werken in karton en het materiaal vraagt veel
creatieve oplossingen. Slechts weinig zoeken de mogelijkheden
uit en het is in deze fase van de lessenserie waarin veel
leerlingen aanlopen tegen de limiet van hun kunnen. Het
materiaal vormt zich niet naar hun wil of ze weten niet hoe het
beeld te vertalen. Trial-and-error werkt voor een aantal, andere
leerlingen slaan vrijwel dicht of raken gedemotiveerd. Eigenlijk
een reactie die ontstaat zodra er een nieuwe vaardigheid eigen
gemaakt moet worden en die oplossend vermogen van de
leerling vraagt.
Niet de collectiviteit vs individualiteit was op dit moment
kern van het project maar eerder de omgang met falen, creatief
oplossingen bedenken en doorzettingsvermogen. Hierin
tekende een negatieve en een positieve benadering zich af.
Vincent is hierin een voorbeeld die een ongelofelijk worsteling
doormaakte met het materiaal dat zich niet wilde vormen naar
zijn idee/wil, maar die na twee lessen het onder controle kreeg
en erdoor heen kwam. Dit getuigt van doorzettingsvermogen
en bereidwilligheid om een probleem op te lossen, maar laat
ook ziet hoe hij uiteindelijk het potentieel van de door hem
gemaakte vormen ontdekt.
Een andere leerling, Bas, liet zich zo ontmoedigen door zichzelf
dat hij uiteindelijk met zijn rug naar het materiaal en de klas op
zijn tafel zat en weigerde om het door hem gefabriceerde object
aan te raken of zelfs maar te bekijken (“ik ben er HELEMAAL
klaar mee). Dit terwijl ik overtuigd was dat, als hij zich niet zou
laten ontmoedigen in zijn eigen denkpatroon, hij absoluut in
staat is om het materiaalprobleem op te lossen.
Mentaal is het de vraag hoe ver een leerling zichzelf toestaat
om de mogelijkheden te verkennen in het denken over een
object. Wat sta je toe in het denken over de uiteindelijk
verschijningsvorm en ben je ontvankelijk voor de verschil tussen
wat je denkt dat je maakt en hoe het er uiteindelijk uit ziet? Kun
je deze uiteindelijke vorm accepteren of als potentieel substituut
beschouwen voor wat je in gedachten had voorgesteld over de
verschijnigsvorm van het object?
In les 5 kregen de leerlingen een formulier met eigenschappen

die ze konden integreren in hun object. Ze werden
gevraagd de eigenschappen die zij relevant vonden
te omcirkelen en eventueel zelf een woord toe
te voegen. Hierna kozen ze een woord uit en
schreven dit op de achterkant van het vel. In korte
steekwoorden werd hen gevraagd aan te geven hoe
dit in het object waar ze mee bezig waren verweven
kon worden. Ook hierin komt het voorstellend
vermogen naar voren. Is de leerling in staat om naar
zichzelf toe een voorstelling te formuleren? En is de
leerling in staat om dit te vertalen naar een plan dat
effect heeft op het object? Als een leerling dit niet
in taal kan formuleren kan dit dan wel in het object
of blijft het object op een bepaald niveau? Voor veel
leerlingen bleek dit zeer moeilijk en beeldend voegde
het voor hun weinig toe. Voor de docent echter
kan het een interessante check zijn om te kijken
hoe het contact tussen hetgeen gemaakt en wat er
gedacht/voorgesteld wordt zich verhoudt. Bij deze
groep kwam bijvoorbeeld naar voren dat er vaak
een oplossing voor een materieel probleem gezocht
wordt maar niet zo zeer naar een visueel probleem.
Dit zou erop kunnen wijzen dat de leerlingen nog
zo beheersd worden door de oplossingen voor het
materiaal te zoeken dat er nog geen ruimte bestaat
om aan het visuele vraagstuk te beginnen.
Als kunstenaar of ontewerper is het heel normaal,
logisch bijna, dat er gezocht wordt naar variaties.
Dat een beeld zich ontwikkelt doordat het meerdere
stadia (die allemaal gemaakt worden) doorloopt.
Dat een vorm kan leiden tot vijf varianten waarvan
uiteindelijk een het sluit- of eindstuk vormt. Bij
de leerlijngen van deze groep was het maken van
varianten bijna een straf te noemen. Ze hadden
immers al een gemaakt, waarom nog een? Waarom
proberen iets anders te doen dan de vorige keer? Het
is toch af, opdracht voltooid. Dit is een manier van
denken dat zich richt op een sluitend eindresultaat
waar een oplossing goed is. In de kunst bestaat dit
sluitend eindresultaat niet, het is juist in doorzoeken
naar vorm waardoor er nieuwe vondsten gedaan
worden, mogelijkheden ontdekt worden en nieuwe
ideeën zich vormen. Afgesloten denken belemmert
daarin het beeldend proces en vond ik daarnaast
moeilijk om doorheen te breken (het is toch leuk om
nog een keer iets uit te proberen?). Leerlingen enkel
op deze manier leren denken moet niet onderschat
worden. Breder gezien is het een denken dat
eenduidigheid en homogeniteit in de hand werkt
omdat het de afwijking ondergeschikt maakt of
elimineert. Het is het denken in standaarden en niet
in mogelijkheden.

VLIEGTUIGEN

Veel leerlingen kozen ervoor om een
vliegtuig te maken. Alhoewel ze qua vorm
veel overeenkomen, is er onderscheid
te maken tussen afwerking en mate van
ruimtelijkheid. De oplossingen die elke
leerling bedenkt om met het materiaal een
3D-object te maken verschillen. Zo slagen
Sandra en Liza er het beste in om volume
te geven aan het middenstuk, lost Andy
dit op door karton op elkaar te plakken
(wat geen enkel andere leerling deed) en
blijkt uit Gizems werk dat ruimtelijkheid
voor haar nog heel moeilijk is (alles 2D
uitgeknipt - rechtsboven deze pagina).

DUKE’S SOEPELE VLIEGTUIG (rechts)
Duke had moeite met veel van de
opdrachten waar een fijnere motoriek
voor nodig was.Ook in het maken van
de collage kwam naar voren (tijdens
het proces en duidelijk zichtbaar in het
eindresultaat) dat zijn werk een bepaalde
grote en grofheid bezit. Zijn collage vult
vrijwel het hele vlak. Dit is niet perse
slecht en kan een kwaliteit zijn, hij zou
bijvoorbeeld in plaats van op A4 te werken
op A2 kunnen werken (zoals leerlingen
met dyslexie ook baat hebben bij een
grotere letter).
Zonder dat dit gevraagd werd, maakte
hij een vliegtuig die qua maat vijf keer zo
groot was als dat van de andere leerlingen.
Waar anderen leerlingen meerdere malen
aangespoord en gemotiveerd moesten
worden om groter te werken, deed Duke
dit uit zichzelf. Zodra hij vindt dat hij
klaar is, begint hij zich echter te vervelen,
andere leerlingen af te leiden en aandacht
te zoeken. Het object door de klas gooien
(“het vliegt!”) of er mee heen en weer
zwaaien geeft ook aan dat hij onverschillig
is of het kapot gaat en weinig binding
heeft met wat hij gemaakt heeft. Eigenlijk
heeft hij dus niks overwonnen in zichzelf
om dit te maken. Wel bestaat er vanuit de
handelingen die hij doet met het object en
zijn laconieke attitude een mogelijkheid
om hem een stap verder te laten werken.
‘Welke eigenschap wil je jou object geven
Duke?’
‘Hij moet soepel zijn mevrouw’
‘Kijk dan maar hoe ver je hem kan
opvouwen’
Doordat hij dit ook gelijk toepast (hier
ligt zijn kwaliteit als doener) ontstaat er
een vervreemd beeld van een vliegtuig,
dat als object sprekend is. Zijn zwakte
ligt dan juist op de mogelijkheid om
rust te nemen en te reflecteren. Hij ziet
uiteindelijk niet de waarde of de vondst
die hij vanuit zijn gedrag gedaan heeft. Als
docent zie je de mogelijkheden en stuur je
de leerling, maar niet elke leerling pikt het
resultaat op. Waarvoor een extra reflectie
moment ingebouwd moet worden bijv. als
klassikale bespreking.

INDYA
Het proces van Indya biedt veel
mogelijkheden door de volheid die ze
al vanaf de eerste tekening laat zien. In
haar werk zitten veel aanzetten voor
nieuwe werken/spinn-offs. In combinatie
met haar concentratievermogen om
kleine details uit te werken, zich niet laat
ontmoedigen en open staat voor feedback,
is het gemakkelijk om haar stappen te
laten maken. Er zit een bepaalde esthetiek
in de manier waarop ze vlakken aan
elkaar zet, die het beeld al voor het
bewerkt is interessant maakt om naar te
kijken.
Doordat ze al wat verder staat in het
conceptueel/abstract denken, zijn haar
objecten ook verassender en minder
voor de hand liggend. Binnen klassikale
feedback momenten is haar werk daardoor
ook interessant om aan andere leerlingen
voor te leggen en te laten zien hoe een
abstract object ook kan spreken over de
thematiek en esthetisch aantrekkelijk kan
zijn. Haar werk geeft ook de mogelijkheid
als aanknopingspunt om verwijzingen te
maken naar kunstenaars of kunstwerken.
Zo vormt haar werk een mooi bruggetje
om hedendaagse kunst te integreren in de
bespreking.
Het eindobject (rechts) bestond
uiteindelijk uit een bunker-achtige vorm
en losse brokstukken/vogels (links).
De bunkervorm verwijst naar de oorlog
en de brokstukken niet enkel naar de
vernietiging van het stedelijke maar
ook naar het velies van het natuurlijke.
Waardoor haar eerste concept nog
terugkomt in het eindwerk.

JETTE
Het werk van Jette en hoe ze het afwerkt
laat zien dat ze concentratie kan opbrengen om iets netjes af te werken. Ook haar
collage was vrij goed, waarbij ze meerdere
elementen in een coherent geheel weet
samen te bregen. Met gemak tekende ze
vervolgens een flatgebouw zoals Liza
had getekend in haar collage. Uiteindelijk
maakte ze een boot en ook daar kwam ze
uit. Uit verveling waren zij en Savanna wat
aan het rondzwaaien met karton. Waarbij
de opmerking viel dat het karton wel iets
weg had van een geweer. Na haar aan te
sporen het uit te werken, waarbij ze keek
alsof ze water zag branden - het leek toch
immers niet op een echt geweer??- Maakte
ze het object linksboven. Opvallend was
dat juist de jongens (Andy maakte linksonder) het een een onwijs cool object
vonden, terwijl zij zelf in staat zijn om een
meer gelijkend object te maken. Het object van Jette is interessant om leerlingen
te laten zien dat iets niet letterlijk hoeft te
lijken maar toch kan verwijzen naar, in dit
geval, een geweer.

SAVANNA

Savanna was telkens moeilijk te motiveren om
zich met de opdracht bezig te houden. Als eerste
object om uit te werken koos ze, net als Jette, een
boot (linksboven). Na een halve poging waarbij ze het werk al snel ‘af’ vond was ze totaal
verveeld en had geen enkel idee voor een nieuw
object of wat aan het huidige object veranderd
kan worden om het sprekender te maken of
meer in overeenstemming te brengen met de
thematiek van Ypenburg. Het bleek dat ze totaal
geen idee had wat dit te maken had met de
thematiek van de lessen of waarom ze een boot
gekozen had.
Door met haar persoonlijk te spreken over
Ypenburg en wat zij van de wijk vindt en hoe ze
die ervaart, gaf ze aan dat ze de wijk eigenlijk
qua uitstraling saai vindt, dat de huizen iets
eentonigs hebben. Door de tekening die zij voor
kruisende gangen maakte erbij te pakken en haar
te wijzen hoe ook de lijnen van daken, balkons,
uitbouwen en ramen op een zelfde manier in
elkaar kunnen steken, was ze wel gemotiveerd
om een object te maken dat niet letterlijk een
huis, een boot of een vliegtuig was, maar meer
een abstracte vertaling van stedelijkheid. In het
laatste deel van de les was ze daardoor gericht
met haar werk bezig. Door de opdracht meer
naar haar belevingswereld te halen was ze
ineens wel gemotiveerd om iets te maken.

Linksonder de tekening die Savanna maakte in de eerste les. Deze pagina, de vertaling naar een
ruimtelijk object (1 les, de volgende lessen was Savanna afwezig waardoor ze de opdracht niet heeft
kunnen afronden).

VINCENT

Vincent is een leerling die elke les de opdracht
aangaat en daarin zijn hele eigen interpretatie
legt. Tekeningen, collages, objecten worden
afgemaakt en zijn dan ook echt ‘af’ . Daarna
begint hij aan iets nieuws dat iet perse in
elkaars verlengde ligt. De verschillende
stappen zijn daardoor niet direct met elkaar
verbonden.
Er sprak voorstellingsvermogen uit zijn
werk en net als Indya had hijzelf al genoeg
ideeën waardoor het integreren van
andermans ideeën minder noodzakelijk is.
Waar hij aan werkt is iets dat vanuit de eigen
belevingswereld komt. Daarbij is wel ruimte
om input te geven van buitenaf (wat de
symbool-tekening en collage laat zien) maar
kan net zo goed niet doordringen. Waardoor
hij een eigenzinnig input binnen de thematiek
doet die niet perse on-topic, maar wel
verrassend is.
De wijze waarop hij onder woorden brengt
wat het voorsteld of wat het betekent, getuigd
van veel enthousiasme en laat een begrip voor
de leerstof zien. Hij was een van de weinige
leerlingen die vol enthousiasme meerdere
malen vertelde over het project aan andere
leerlingen, docenten en ouders tijdens het
toonmoment.

EINDPRESENTATIE
De meeste leerlingen bleken meer tijd nodig te hebben om een object uit te
werken. De maat van de meeste objecten was rond de 20X30 cm. Dit vonden
vele leerlingen al een groot werk. Doordat de meeste leerlingen voor deze maat
al een aantal lessen nodig had, ontbrak de tijd om groter te werken. De objecten
werden bij elkaar geplaatst en gerangschikt op een wijze die de leerlingen samen
goed vonden. Het werd daardoor eerder een miniatuur-environment dan een
samengesmolten object. Als kijker liep je om de tafel heen en legde daarmee een
parkour af waarin de verschillende objecten accenten vormden.

