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Lesbrief Visie op Vrijheid:   De 7e visie…die van jou! 

Inleiding  

Dit jaar is onze gemeente, Midden Drenthe, Culturele gemeente van het jaar. Veel mensen die in de ge-

meente wonen, werken, naar school gaan of lid zijn van een vereniging doen hier wat mee. De gemeente 

heeft bedacht dat het thema van het Culturele jaar Vrijheid is. 

Ook zes kunstenaars uit de gemeente zijn hier mee aan het werk gegaan. Voor hen is vrijheid een bijna 

vanzelfsprekend thema, want kunstenaars voelen zich in hun werk altijd vrij! Bijvoorbeeld om te bepalen 

hoe iets eruit ziet, welke kleuren en materialen zij gebruiken, welke woorden of tonen zij kiezen. Zij zijn 

de baas over hoe zij de wereld om hen heen zien en laten zich daardoor inspireren.  

De zes kunstenaars hebben allemaal hun eigen kijk op vrijheid gegeven, door te schilderen, te tekenen, 

vragen te stellen, gedichten te schrijven een sculptuur (beeld) te maken of voorwerpen bij elkaar te zoe-

ken en deze bij elkaar te brengen (dat noem je een installatie). Met de lessen die in deze lesbrief staan, 

willen deze kunstenaars je inspireren, je de vrijheid geven hoe je je omgeving ziet  en jou ook baas over je 

eigen beeld maken! 

 

De kunstenaars: 

Rien Broekhuijsen   www.rienbroekhuijsen.nl  

Marijke van der Meij  www.marijkevandermeij.nl  

Co Raatjes    www.kunstcultuur4daagse.nl/co-raatjes/ 

Colin de Rover   www.colinderover.nl  

Anneke Verstegen  www.annekeverstegen.nl  

Helma van de Water  https://www.keramiekhw.nl/  
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De lessen sluiten aan bij de kerndoelen po en onderbouw vo. 

 

Kerndoelen po 

54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en erva-
ringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erf-
goed. 
 
 
Kerndoelen Vo 
48. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende 

kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen 

vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.  

49. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presen-

teren.  

50. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren 

naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen. 

 51. De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan 

kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).  

52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaron-

der kunstenaars. 

 

Beschrijving lessen + benodigdheden 

Les 1 de Reis van de Landman 

Les 2 Vrijheid in het nu! 

Les 3 Vrijheid in woord en keramiek:  Vaart maken 

Les 4 Kanaalgravers 

Les 5 Gastvrijheid 

Les 6 Vrijplaats in verf! 



Laat de foto’s van de hekken zien en 
laat de leerlingen hardop reageren op 
wat ze zien. 

10 minuten Linkje naar foto-album 

Leg uit: elk hek is een onderdeel van 
de reis van de landman.  Er zijn er 12. 
De kunstenaar voegde aan elk hek een 
thema toe. Jullie gaan het 13e hek ma-
ken. Let op de toevoeging en waar het 
hek staat. Dit kan een vreemde plek 
zijn. Eerst schetsen, dan maken. 
Zoek een plaatje met een voor jou 
goede achtergrond en teken daarop je 
hek. Schrijf je gedachte erbij. 

60 minuten Schetspapier 
(Tijdschriften met) foto’s van 
achtergronden 
(strand, bos, lucht, water, stad,
…..) 
Dikke stiften/ markers. 
  

Presenteren: Leerlingen laten aan el-
kaar hun werkstuk zien en vertellen 
hierover. Het woord vrijheid komt in 
hun presentatie voor. 

15 minuten Een plek waar de werkstukken 
kunnen liggen of hangen 

Les 1 De reis van de Landman (Rien Broekhuijsen) 

Rien vindt dat hekken en vrijheid bij elkaar horen…maar hoe dan? Hij maakte 12 hekken met een 

thema, die hij langs een wandelroute in de natuur plaatste. Hij heeft er ook een boekje bij gemaakt. 

Bij elke thema heeft hij een gedachte opgeschreven. Kijk maar! 

Een van de 12 hekken van Rien Broekhuijsen 
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activiteit tijdsduur benodigdheden 

Houtskool op muziek 3x: de muziek 
gaat 3 minuten aan, de leerlingen 
tekenen tijdens het luisteren met 
houtskool op grote vellen 

30 minuten A2 tekenpapier, houtskool, mu-
ziekfragmenten. 
Klik voor muziek: 
hier 
 
hier 

 

Reflectie 5 minuten   

Film kijken: en nu de kunstenaar 7 minuten Linkje film Anneke: klik hier 

Wil je het nog 1x proberen? 10 minuten A2 tekenpapier, houtskool,  
muziekfragmenten: 
hier 
 

Les 2 Vrijheid in het nu (Anneke Verstegen en Han Bennink) 

Han is drummer, Anneke tekent. Zij heeft op de ritmes van Han getekend. Jullie gaan dat ook doen. 

Han Bennink achter de drum en Anneke Verstegen aan het tekenen, filmstill 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=CywghE1pk5Y
https://www.youtube.com/watch?v=crrKIZfwyL4
https://youtu.be/HJcEcC15gWo
https://www.youtube.com/watch?v=heI4ZaT4JP4


Les 3 Vaart maken (Helma van de Water en Sacha Landkroon): vrijheid en woord en klei 

Helma maakt objecten (ruimtelijke vormen en  vazen) van keramiek. Zij liet zich inspireren door ge-

dichten en de dichter Sacha maakte gedichten bij de objecten van keramiek. 

activiteit tijdsduur benodigdheden 

Ronddeel schrijven: 
Een rondeel is een dichtvorm waar-
bij de structuur vaststaat. Het ge-
dicht bestaat uit acht regels en een 
aantal regels wordt herhaald. De 
zinnen hoeven niet te rijmen. Het 
schema van een rondeel ziet er zo 
uit: 
  
1.         = regel 1 
2.         = regel 2 
3.         = regel 3 
4.         = regel 1 herhalen 
5.         = regel 5 
6.         = regel 6 
7.         = regel 1 herhalen 
8.         = regel 2 herhalen 
  
Kies een voorwerp uit waarover je 
een gedicht wilt maken en schrijf 
een ronddeel. 

30 minuten Pen, papier, een voorwerp naar keuze 

Maak een collage van je gedicht en 
de afbeelding of een tekening van 
jouw gekozen voorwerp. 

20 minuten Karton/stevig papier, collage materiaal, 
verf, krijt, potlood, lijm 

Een keramisch object van Helma van de Water 



Les 4  Kanaalgravers (Colin de Rover) 

Colin woont en werkt vlak bij het Oranje Kanaal. Hij ontdekte dat het kanaal 160 jaar geleden gegra-

ven is door mannen die kanaalgravers heetten. Dat waren mannen die met een kruiwagen en schep 

kanalen groeven.  Dat vond hij zo bijzonder, dat hij daar beelden over heeft gemaakt.  

activiteit tijdsduur benodigdheden 

Wat kan je eigenlijk allemaal doen 
als je aan een kanaal zou wonen? 
Schrijf dat op. 

10 minuten Pen, papier 

Kies  1 van de mogelijkheden uit 
en maak daar een beeld van met 
afvalmateriaal. 

60 minuten Afvalmateriaal: touw, karton, ijzer-
draad, 
plastic, plastic flessen, houtenlatten, 
tape enz. enz. 

Beeld van oude scheppen en ijzer, Colin de Rover 



Les 5 Gastvrijheid (Co Raatjes) 

Co maakte foto’s van mensen die lekker op een terrasje zitten. De foto’s verbeelden voor Co gastvrij-

heid. Wat vinden jullie gastvrij? 

activiteit tijdsduur benodigdheden 

Brainstorm gastvrijheid 20 minuten A3, stiften, potloden 
Maak een mindmap met als thema 
‘gastvrijheid’ 

Fotocollage maken (Groepjes of al-
leen). 
Zoek in kranten en tijdschriften 
afbeeldingen die voor jou gastvrij zijn 
of daar mee te maken hebben. Knip ze 
uit en maak er een collage van. 

60 minuten Tijdschriften, kranten, plaatjes, foto’s. 
Grote vellen/kartons 
  
  

Presenteren 10 minuten Een aantal kinderen kan het werk toe-
lichten 

Tekening van Co Raatjes 



Les 6 Vrijplaatsen in verf  (Marijke van der Meij) 

Marijke vroeg aan mensen waar zij zich vrij voelen, op welke plekken. Zijn er plekken waar jullie je vrij 

voelen? Marijke verwerkte de vrije plaatsen in vrije schilderijen.  

activiteit tijdsduur benodigdheden 

Als je nadenkt weet je vast wel een 
plek waar je helemaal vrij bent, en 
waar niemand van weet. Het kan bin-
nen zijn, op de bank met je koptele-
foon op, of ergens buiten in een hut…
Of…je verzint nu zo´n plek. 
Als je weet hoe die plek eruitziet no-
teer je voor jezelf de belangrijkste 
woorden. 

10 minuten Pen/papier 

Tekenen en schilderen: 
Maak een schilderij van jouw vrije 
plaats. Omdat het een beetje een ge-
heim is ga je het niet al te herkenbaar 
schilderen, maar vrij!. 

30 minuten Schilderpapier, verf, kwasten 

Het Berkenbosje,  schilderij van  Marijke van der  Meij 



Colofon 

Deze lesbrief is samengesteld door Marijke van der Meij en Jandien van Baekel, met steun van de Ge-

meente Midden Drenthe en Kunst en Cultuur 4daagse 

De foto’s en filmpjes kunnen vrij gebruikt en gedeeld worden. 

In februari 2020 is de tentoonstelling Visie op vrijheid, 6 kunstprojecten in Westerbork met perfor-
mances, tekeningen, schilderijen, beelden, foto’s, film, gedichten, keramiek en diverse workshops. 
Voor meer info klik hier 

Adres: Westeinde 52a in Westerbork 

Geopend: 

1 en 2 februari 
7 t/m 9 februari 
14 t/m 16 februari 
19 t/m 23 februari 
26 t/m 29 februari 

Openingstijden: 11:00 uur – 17:00 uur 

http://kunstcultuur4daagse.nl/homeproject/

