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MARIANUM EXPO 2020 – HAVO 5/VWO 6 - GROENLO – DEKENHOOIJMANSINGEL 1 



VOORWOORD. 

Dit jaar hebben de leerlingen van havo 5 en vwo 6 hun eindwerkstukken gemaakt aan de 

hand van vier verschillende hoofdthema’s: 

 

- Groei 

- Stilte 

- Het Woord 

- Tegenstellingen 

 

De leerlingen werden gestimuleerd om niet te dicht bij deze thema’s te blijven maar juist 

originele onderwerpen te kiezen. Dit onderwerp werd vervolgens uitgewerkt in drie 

kunstwerken waarvan één 3D werkstuk en twee 2D werken. De onderwerpen die de 

leerlingen hebben gekozen zijn dus allemaal verschillend van elkaar, wat heeft gezorgd voor 

een diverse tentoonstelling.  
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Indy Arntz, 5H 

Titel: Uiteen 

Wat ik met dit schilderij wil laten zien is hoe ik en met mij 

velen anderen zich voelen onder stress. Je hebt het gevoel dat 

je niks meer onder controle hebt. Je hebt zo veel aan je hoofd 

dat je het gevoel hebt dat je ‘uiteen’ valt. 

 

 

 

 

Titel: Is dit normaal? 

Wat ik met deze 

werken wil laten 

zien is de 

vervorming in een 

gezicht. Alsof 

iemand in elkaar is 

gezet. Je kunt zien 

dat de proporties 

niet kloppen en ze 

lijken erop geplakt. 

Het hoort er niet. 

Het idee hierachter is dat niemand normaal is of hoe het hoort. Iedereen is eigen. 

 

 

 

 

Titel: Vind je mij mooi?  

Met dit kunstwerk heb ik verschillende schoonheidsidealen 

willen laten zien, aan de linkerkant zie je een persoon met 

een donkere huid. Ook heb ik er ‘krokodillenhuid’ op 

gemaakt. Dit doen ze in een stam in Afrika door het 

ontsteken van de huid met modder, zodat dit effect 

ontstaat. Aan de rechterkant zie je een persoon uit de 

westerse wereld, een smalle neus, lichte huidskleur. De 

boodschap hierachter is, dat iedereen zijn eigen 

schoonheidsideaal heeft en dat er geen norm is waar 

iedereen aan moet voldoen om mooi te zijn. 
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Sofie Doppen, 6V  

  

Titel: Op de grens II 

Sommige dromen worden beïnvloed door de werkelijkheid 

en sommige werkelijkheden worden beïnvloed door dromen. 

Wat speelt zich al in het grijze gebied tussen de 

werkelijkheid en onze dromen en waar ligt de grens precies? 

Met dit werk heb ik de gevoelens en emoties uit de ‘realiteit’ 

proberen te verstrengelen met dromen zoals ik die ervaar: 

gelaagd, zoals ons bewustzijn; in kleur, in dynamiek en in 

structuren uitgedrukt.  

 

 

 

Titel: Op de grens II 

Dromen doen we allemaal, maar hoe we dromen onze 

dromen ervaren en hoe intens we dromen, is voor iedereen 

anders. Sommige mensen dromen in kleuren of geluiden, 

anderen dromen in beelden. Wat mij bij het maken van dit 

werk heeft geïnspireerd is dat we allemaal dromen op een 

manier die voor anderen onbegrijpelijk is, alsof iedereen in 

zijn eigen taal spreekt. Ik wil de onbegrijpelijkheid en de 

ongrijpbaarheid van zowel dromen als de realiteit weergeven 

met dit werk. 

 

 

 

 

Titel: y= b* gt 

Dit werk staat voor de groei en ontwikkeling van de mens en 

van het menselijk brein. Ik denk dat er een aantal factoren 

zijn die de menselijke groei enorm kunnen beïnvloeden. Deze 

factoren heb ik op mijn eigen subjectieve manier verwerkt in 

dit werk. Bepaalde ontwikkelingen die in mijn ogen, op een 

positieve manier, erg belangrijk zijn voor groei staan 

tegenover, en zijn verworven met de factoren die in mijn ogen 

de groei stagneren of op een negatieve manier beïnvloeden. 
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Pien Everink, 5H 

Titel: Leeg 

 

De thematiek van mijn werken gaan over leegte. Ik ben 

hierop gekomen door het werk van Gillian Wearing; 

'Signs that say what you want them to say and not signs 

that say what someone else wants you to say.' Dit zijn 

foto's van mensen die zij tegenkwam op straat, zij 

confronteerde hen op te schrijven wat zij dachten en 

fotografeerde ze met het bord. Ze deed dit omdat 

mensen te weinig zeggen wat ze denken en het voor zich 

houden. Vervolgens kwam ik de kunstenaar Olafur 

Eliasson tegen. Hij is een installatiekunstenaar. In zijn 

fascinerende installaties word je je bewust van je zintuigen, de mensen om je heen en de 

wereld daarbuiten. Deze werken hebben mij geïnspireerd een lege kamer te schilderen, met 

grauwe kleuren die de emotie over laten komen.  

 

Titel: Simpel 

Voor dit werk werd ik geïnspireerd door Maaike Schoorel, 

zij maakt werken waar je lang naar moet kijken om te 

kunnen zien wat het echt is omdat het op het eerste 

gezicht lijkt op een egaal doek. In haar werk staan het 

intensiveren van de waarneming en het vertragen van de 

blik centraal. 

Ik heb weer een kamer afgebeeld maar dan 

geabstraheerd. Wie waarneemt kan zien dat het dezelfde 

kamer is maar veel eenvoudiger weergegeven. Door het 

gebruik van de blauwe spetters lijkt het haast een vrolijk 

werk, maar iedereen die mijn eerste schilderij heeft bekeken weet dat de emotie erachter 

anders is. Het is dus niet wat je op het eerste gezicht ziet. 

 

Titel: Open Up 

Ik heb een boom gemaakt van een stuk boomstam en ijzeren 

draden. De stam is net zoals het 2D werk bespat met blauwe 

ecoline. Dit is als het ware de huid van de mens, dus wat je ziet 

van de buitenkant. De ijzeren takken zijn het schild voor de 

emoties, maar de takken lopen uit en sluiten niet. Ze openen 

naar de mensen toe. De blauwe ecoline vloeit nu vanuit het 

binnenste van de stam langs de zijkanten naar beneden. Als je 

er goed over nadenkt kom je er nu achter dat de blauwe ecoline 

staat voor een droevige emotie, die wanneer het schild zich niet 

sluit, naar buiten zal komen. Mijn boodschap hiermee is; 

wanneer je een schild opent kan de verborgen emotie 

wegvloeien. Open up. 
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Ruth Girbaran, 6V 

Titel: Ik Met Mijn Monsters  

 

Iedereen ziet de wereld vanuit zijn eigen perspectief. 

Gedachten en fantasieën geven als monsters invulling 

aan dat wat wij waarnemingen. Onbewust gebeurt dit 

zo dat er van de wereld om ons heen alleen een 

vertekende reflectie van de werkelijkheid overblijft.  

 

 

 

 

 

 

Titel: Mijn Monsters Met Mij 

 

Als je niet oppast, zullen de monsters de werkelijkheid 

niet alleen beïnvloed maar volledig laten verdwijnen. 

Weggevallen stukken zullen worden opgevuld met 

fantasieën zonder dat je het in de gaten hebt. 

 

 

 

 

 

Titel: Mijn Montuur 

Elk ziet door zijn eigen bril. Maar hoe langer je 

dezelfde bril draagt, hoe minder je erdoor gaat zien. 

Jouw bril is namelijk helemaal aangepast aan jou. 

Hierdoor zie jij, met of zonder jouw bril, de dingen 

precies zoals jij ze wilt zien. 
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Thom Hulshof, 6V 

Titel: Silent Forest, the Wicked 

In deze zine, een kleine magazine 

bedoelt voor de verspreiding van 

‘underground’ werk, betreed je een 

fictief bos waar verschillende vormen 

van stilte worden weergegeven. Van 

eenzaamheid tot miscommunicatie, 

tot de vraag wat is stilte precies? Is 

er sprake van stilte als je geluid 

maakt maar er niemand luistert. En 

als iedereen geluid maakt maar jij 

niks hoort. Als je wat wilt zeggen 

maar het niet kan.   

 

 

 

Titel: Silent Forest, the Good  

Stilte heeft echter ook mooie kanten. 

In deze animatie ga ik in op 

meditatie en de spirituele wereld 

waar je daardoor terecht kan komen. 

Je gaat op reis langs dingen die voor 

mij stilte en kalmte symboliseren.  

 

 

 

 

 

Titel: Boze conciërges // Rust  

Volle to-do-lists en zeurende mensen kunnen ons 

hoofd op hol laten slaan. Toch zal je te midden van 

een storm aan drukte altijd op zoeken moeten gaan 

naar een plek van rust en stilte. Al waait het nog zo 

hard, in het oog van de storm is het altijd windstil. 

Kijk naar de basis van je gestress en vind daar je 

rust. 
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Jasmijn Jansen, 5H  

Titel: Verloren stem 

Mijn werk gaat over de stilte die ik ervaar als ik 

overprikkeld ben. Als ik overprikkeld raak is alles om me 

heen zo luid en fel dat ik vanbinnen helemaal stil word, 

mijn hersenen sluiten zich af om de prikkels buiten te 

houden en dan is er niets meer dan stilte. Stilte in mijn 

hoofd, maar ook stilte van mijzelf, ik kan dan niet meer 

praten. Ik ken de woorden, ze zitten in mijn hoofd, maar 

alles ligt in een chaos door elkaar en het lukt me niet om 

de juiste te vinden. Ik doe mijn mond wel open, maar het 

enige wat eruit komt is lucht. Met dit schilderij wil ik 

verbeelden hoe het voelt om niet meer te kunnen praten, 

om in je eigen noodgedwongen stilte te leven. 

 

 

Titel: In het oog van de storm 

Voor mijn tweede werkstuk wilde ik wederom iets met 

prikkels doen, dit keer over het feit dat het voor mij nooit 

helemaal stil is. Veel mensen vinden pas dat het 

lawaaierig is als ze op een hele drukke plek zijn waar veel 

gepraat wordt of er harde muziek op staat of iets 

dergelijks, maar voor mij ligt deze drempel veel lager. Met 

dit werk wil ik mensen een kijkje laten nemen in de over 

stimulatie die ik regelmatig ervaar, daarom heb ik hiervoor 

geschilderd op een spiegel, zodat mensen erin kunnen 

kijken en de prikkels als het ware om zich heen zien. 

 

 

Titel: De drukte in mijn hoofd 

Met dit werk wil ik een contrast scheppen tussen stilte en 

geluid. De inspiratie voor dit ontwerp was de planeet 

Saturnus met zijn ringen, met de koptelefoon als planeet. 

De koptelefoon stelt stilte voor, rust, daarom heb ik de 

koptelefoon rustige kleuren gegeven en is hij bedekt met 

stof zodat hij zacht is om aan te raken. De ringen 

eromheen zijn juist heel druk, met veel kleuren en 

texturen. Het is niet zacht, maar ruw en ongelijk als je het 

aanraakt. Ook heb ik voor een koptelefoon gekozen omdat 

je je dan kunt inbeelden hoe het eruit zou zien als je hem 

opzet, dan is het net alsof er allemaal prikkels om je hoofd 

heen vliegen, terwijl je gewoon wat rust en stilte wilt. 
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Isa Jonker, 5H  

Titel: De kern 

In dit schilderij zie je de drie belangrijkste organen in je 

lichaam bij elkaar, het hart, de hersenen en de longen. Deze 

drie organen vormen samen de kern voor het bestaan van 

jou lichaam. Deze drie organen moeten allemaal 

samenwerken om jou goed te kunnen laten functioneren. Dit 

heb ik vormgegeven door de organen zo aan elkaar te 

maken dat het de vorm van een mens krijgt.  

 

 

 

 

 

 

Titel: Recht uit het hart 

In dit schilderij staat het hart centraal. Het hart is de 

energiebron van het leven in jou lichaam. Daarom is het hart 

in dit schilderij zwart-wit geschilderd, en de achtergrond in 

kleur. Het hart is de energiebron die zijn omgeving, oftewel 

het lichaam kleur geeft. De energie komt recht uit het hart en 

wordt doorgeven aan zijn omgeving.  

 

 

 

 

 

Titel: Versmolten herinneringen  

Bij dit kunstwerk zie je allerlei gezichten met een 

uitgelopen vorm die aan elkaar zijn gesmolten. Elk 

gezicht staat hierin voor een herinnering. De vorm van 

alle gezichten samen heeft te maken met dat 

herinneringen eigenlijk ook alleen maar stukken 

gebeurtenissen zijn die samen een geheel vormen. Er is 

geen specifieke vorm, het leeft allemaal op zichzelf.  

Elke herinnering heeft zijn eigen unieke gebeurtenissen, 

vandaar dat geen enkel gezicht hetzelfde is gegeven 

aan zijn omgeving.   
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Noortje Klijnsma, 5H 

Titel: Dat wordt tijd 

Negatieve gedachten zijn vaak tijdelijk en soms ook 

noodzakelijk om juist iets moois te laten ontstaan. Bij dit 

schilderij heb ik dat gedaan door gebruik te maken van een 

Vanitas-motief. Dat zijn bepaalde symbolen die in de 17e 

eeuw gebruikt werden om de tijdelijkheid van het leven 

(Memento Mori) uit te drukken. Bijvoorbeeld verdorde 

bloemen. Vandaar de vaas met verdorde bloemen. Hoewel 

mijn werk niet per se over de tijdelijkheid van het leven op 

aarde gaat, heb ik dit toch gebruikt om tijdelijkheid te laten 

zien. Om vervolgens te laten zien dat het om die negatieve 

gedachten gaat heb je de hele serie bij elkaar nodig. Ik heb 

namelijk verschillende groen/blauw-kleuren gebruikt die met 

elkaar vloeken. Dit geeft een akelig gevoel, net als die 

negatieve gedachten. 

 

 

Titel: Snelle vaart 

Ook met dit schilderij wil ik de gedachte overbrengen dat 

negatieve gedachten vaak tijdelijk en soms ook noodzakelijk 

zijn om juist iets moois te laten ontstaan. Je ziet een soort 

insectenstorm, een storm met een zwerm insecten. Wederom 

heb ik hier een Vanitas-motief gebruikt. Dit keer insecten. 

Daarnaast staat een storm ook voor tijdelijkheid. Ik heb hier 

meer blauwtinten gebruikt zodat het vloekt met de kleuren van 

het vorige schilderij. Om zo dat akelige gevoel te creëren.   

 

 

 

Titel: Tijdlijn 

Met dit 3D-werk wilde ik naast de andere werken met 

elkaar verbinden ook nog een ander aspect dat met 

tijdelijkheid te maken heeft toevoegen. Ik heb voor het 

noorderlicht gekozen aangezien dat erg goed aansluit. 

Het noorderlicht heb ik in de vorm van een soort 

gedachtentijdlijn gemaakt. Gedachten zijn nou 

eenmaal de ene keer positiever (hoger) dan de andere 

keer (lager). Daaraan heb ik cd’s vastgemaakt om de 

beweeglijkheid te laten zien. Dit samen heeft ook weer 

een groenkleur die vloekt met de andere werken om 

zo dat akelige gevoel te vormen. 
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Indy Kolkman, 5H 

 

Titel: Natuur in plastic 

De natuur wordt langzamerhand steeds meer verpest 

door afval. Overal waar je komt is er wel afval te vinden. 

De natuur begint langzaam ingesloten te worden door al 

het (plastic) afval van de mens. Veel mensen trekken zich 

er niks van aan en blijven de mooie natuur maar 

vervuilen. Mensen moeten luisteren en zich bewust 

worden van het probleem. Daarom heb ik negen 

verschillende stukjes natuur geschilderd die omgeven 

worden door een plastic fles of bakje. De natuur wordt 

hier dus letterlijk ingesloten door het plastic. 

 

 

Titel: Het oor van de natuur 

In de natuur kun je je rust vinden. 

Het is er stil en vredig. De natuur 

gaat zijn gangetje wel. Daarom vond 

ik het mooi om stilte aan de natuur 

te koppelen. Met drie surrealistische 

schilderijen probeer ik dit over te 

brengen. In elk stukje natuur zit wel 

iets moois om van te genieten.  

 

Titel: A message in a bottle  

Stilte kan zich in veel aspecten uiten. In mijn werk zie 

je drie flessen. De eerste fles heeft te maken met de 

stilte in de natuur. Het is heerlijk om door de natuur te 

lopen. Hier zijn geen geluiden uit het verkeer of de 

industrie. Langzamerhand wordt de natuur wel bewerkt 

door de mens, bijvoorbeeld door afval. Daarom heb ik 

natuurlijke objecten gebruikt in combinatie met namaak 

objecten. De tweede fles heeft te maken met de stilte 

rondom het probleem met plastic. Veel mensen 

realiseren zich niet hoe groot het probleem is en zijn er 

stil over. Ze maken het probleem alleen maar groter op 

deze manier. Fles drie heeft te maken met letterlijke 

stilte. Mensen die een gehoorbeschadiging hebben of 

zelfs doof zijn horen nauwelijks of niks. Het is dus 

continu stil. 
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Sarina Lansink, 5H 

Titel: Getekend 

Iemand wordt uitgescholden. De woorden blijven hangen en 

resulteren in zelfverminking. Het verband probeert het te 

verbergen, maar het komt altijd weer naar boven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Verdovende middelen. 

Scheldwoorden doen pijn. Zowel mentaal als lichamelijk. Ook 

doordat er met ziektes wordt gescholden. Deze spuit zorgt ervoor 

dat er positiviteit in je wordt ‘gespoten’ wat de scheldwoorden 

moet verdrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Kanker Paal 

Een scheldwoord variant op een infuuspaal. De infuuszak is gemaakt 

van scheldwoorden waardoor iemand ziek geworden is. Dit kan zowel 

mentaal als lichamelijk zijn doordat er ook met ziektes wordt 

gescholden waar je ongeneselijk ziek van kunt zijn. 
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Indi van der Ley, 5H 

Titel: Inside Out 

De natuur lijdt onder de genadeloze behandeling van de mensen 
en moet zich aanpassen wil het overleven. Zo ook deze boom die 
zijn groei en schoonheid liever verborgen houdt voor de wrede 
buitenwereld. 

 

 

 
 

 

 
 
Titel: Hairy Orphan 

Aangezien men het leefgebied en de familie van deze 
luiaard heeft weggevaagd, zoekt deze wees een ander 
warm plekje om te zich aan vast te klampen. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Titel: Timber Finger 

De mens ervaart nog geen straf voor het mishandelen van de 
planeet Aarde, toch kan ook de mens niet zonder hem. Geef je 
over aan de rechtvaardigheid van moeder natuur of ervaar de 
gevolgen. Laat deze ‘hand’ een waarschuwing zijn… 
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Jana Luttikholt, 5H 

Titel: Different drainage 

Doordat het water van de aarde afglijdt ontstaat er een 

hechtingsprobleem. Hierdoor wordt er geen extra water 

opgenomen voor de bevolking. Hierdoor zal de 

klimaatverandering niet afnemen maar juist erger worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Different generations 

De ouderen sluiten het water af door zelf niks te minderen. Maar 

de extra bevolking zal dit niet trekken. Hierdoor zal de aarde te 

zwaar zijn, sterft de aarde bij de oudere generatie af en zullen 

de jongeren het op moeten vangen.   

 

 

 

 

 

 

 

Titel: different styles, same world 

De één leeft in een plastic wereld, de ander in een hele groene 

wereld en weer een ander heeft met een plastic zee om zich 

heen. Er zijn verschillende manieren om met de 

klimaatveranderingen om te gaan maar verschillende 

levensstijlen gaan deze niet tegen. Het is belangrijk om het met 

elkaar eens te zijn!  
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Isa Mentink, 5H 

Titel: De Gedachtegang 

De gedachtegang wordt gesplitst tussen de weg naar het 

goede en het kwade. Welke gedachten overheersen er in jouw 

brein? Welke weg volg jij? Het leven gaat niet altijd over rozen, 

maar soms ook over vormen. Hoe is een persoon en wat gaat 

er in zijn/haar hoofd om? 

 

 

 

 

 

 

Titel: Hersenbreisels 

Een persoon bestaat uit veel verschillende gedachten. Dit 

maakt iemand uniek. Wat wordt er allemaal gebreid in 

iemands hoofd? En is dit goed of slecht? De boodschap is dat 

er verschillende gedachten iemands leven kunnen 

beïnvloeden. Het is maar net welke soort gedachten jij laat 

overheersen.  

 

 

 

 

Titel: De Hersenbespeling 

Worden jouw hersens bespeeld? Of heb jij zelf de controle 

over wat zich in jouw hoofd afspeelt? De kwade gedachten 

maken zich los van de goede gedachten en nemen alles 

over. Ze leven als het ware in de “schaduw” van de goede 

gedachten. Je gedachten worden bespeeld als een marionet. 
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Kato te Molder, 6V 

Titel: A sea full of plastic l 

Het begrip ‘plastic soep’ is helaas de laatste jaren 

een berucht begrip geworden in onze samenleving. 

Krantenkoppen en schrikbarende plaatjes van dieren 

die hier de dupe van zijn, zijn ons niet gespaard 

gebleven. De grote delen plastic, die in steeds 

kleinere delen worden verdeeld, verspreiden zich 

over de zee, hopen zich steeds meer op en vormen 

een letterlijke plasticsoep.  

 

 

Titel: A sea full of plastic ll 

Vissen, schildpadden, walvissen, vogels en ga zo 

maar door komen vast te zitten in afvalresten die 

wij, als mensen de natuur in helpen. Deze 

ophoping van ons gedumpte afval kosten deze 

dieren het leven. De grote delen plastic verteren 

niet en worden alleen verdeeld in kleinere, 

gemakkelijker eetbare en nog giftigere stukjes 

plastic.  

 

 

 

 

Titel: St elf-destruction 

We hebben er elke dag mee te maken, plastic. We 

gebruiken én consumeren het, ook onbewust, elke 

dag met grote gevolgen. De meeste mensen 

hebben niet eens door dat ze plastic consumeren, 

denk aan waterflesjes, magnetronmaaltijden, 

shampooflessen en ga zo maar door. Dit plastic 

hoopt zich aan de binnenkant van ons lichaam 

allemaal op en maakt ons van binnenuit kapot. 
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Maiti Nusink, 6V 

Titel: Wedergeboorte 

Venus wordt vaak afgebeeld als het ultieme symbool van de 

vrouwelijke schoonheid, terwijl haar lichaam toch wel afwijkt van de 

hedendaagse idealen. Dit werk is een zelfportret. Ik heb mijzelf 

afgebeeld als de godin Venus: godin van de liefde, schoonheid, 

vrouwelijkheid en vruchtbaarheid. Met mijn werk wil ik anderen 

inspireren om zichzelf ook als Venus te zien. 

 

 

 

 

Titel: ΚΑΛΛΙΣΤΗΙ ΘΕΩΙ (Voor de mooiste godin) 

Schoonheidsidealen verschuiven met de tijd. Dit werk is een collage. 

Hier zie je de arm van Paris, die de gouden appel toereikt aan Kim 

Kardashian op het Met Gala 2019. Ik heb gekozen voor Kim, omdat 

ze met haar 166 miljoen volgers op Instagram een groot voorbeeld 

is voor velen. Ze draagt hier een jurk van Thierry Mugler, met een 

uniek wetlook effect, waardoor het lijkt alsof ze net uit de zee is 

komen lopen. Dit sluit mooi aan bij mijn onderwerp, omdat Venus 

geboren is uit het schuim van de zee. 

 

 

 

 

 

Titel: Define 

Schoonheid is niet gebonden aan regels en opvattingen, simpelweg 

omdat het voor iedereen anders is. Dit interactieve werk is gemaakt 

om de verschillende schoonheidsidealen waar te nemen. Het leuke is 

dat ieder individu iets kan aanpassen aan het werk, waardoor er een 

gezamenlijk schoonheidsideaal ontstaat, wat waarschijnlijk voor 

niemand helemaal voldoet aan hun eigen ideaal. 
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Myrthe te Plate, 6V 

Titel: Sometimes things have to go wrong before 

they can go right 

Verandering wordt vaak als lastig ervaren, maar vaak zijn 

deze enge, verdrietige en oncomfortabele processen 

nodig voor het ontstaan van iets moois en nieuws. Door 

verandering groei je en word je meer en meer jezelf. 

Alles wordt beter, al is het soms lastig. Met dit werk wil 

ik de groei na een drastische verandering laten zien door 

een boomstronk van een dode boom af te beelden waar 

nu nieuwe planten uitgroeien. 

 

 

 

 

Titel: It’s spreading! 

Groei gaat bij iedereen anders. Bij de een gaat iets 

makkelijker en sneller dan bij de ander, en dat is niet erg, 

zolang er maar groei plaatsvindt. Met dit werk wil ik laten 

zien dat groei niet overal gelijkgaat. Dit werk is dan ook 

eigenlijk niet ‘af’, maar een momentopname van groei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: See the unseen 

Vaak kan je iemands mentale ontwikkelingen niet zien, 

terwijl dit juist erg belangrijk is. Ik zie dit eigenlijk voor me 

als een boom. Je ziet de stam en de takken, maar de 

wortels niet, terwijl deze erg belangrijk zijn voor de groei 

van een boom. Zonder wortels geen water en dus geen 

boom. De wortels van de boom beelden de mentale 

ontwikkeling uit en de takken de fysieke, zichtbare 

ontwikkeling van een mens.  
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Thinnart Platter, 6V 
 

Titel: Veel woorden zeggen weinig 

Weinig woorden zeggen veel is een uitspraak die 

gedaan wordt om te laten zien dat weinig woorden 

veel betekenis hebben. Maar ik wil met dit werk laten 

zien dat het ook andersom kan. Dat je juist met veel 

woorden ook weinig tot helemaal niets kunt zeggen. 

 

 

 

 

Titel: Wie zijn wij? 

Integratie met als direct gevolg hiervan de multiculturele 

samenleving zorgt voor een vermenging van culturen en 

tradities. Hierdoor veranderd de Nederlandse identiteit. Maar de 

vraag is: ‘bestaat deze Nederlandse identiteit überhaupt wel?’ 

Je zou jezelf zelfs af kunnen vragen of deze Nederlandse 

identiteit ooit wel heeft bestaan. 

 

 

 

 

Titel: De vertroeteling van de Nederlandse taal 

Het is de laatste jaren een trend geworden om producten met 

zogenaamde etnische bijvoeglijke naamwoorden te 

veranderen in een meer politiek correcte vervorming. Zo werd 

de moorkop de chocoladebol en zagen we de negerzoen 

veranderen in het een chocoladezoen. Dit met de gedachte 

dat dit racisme zou tegengaan. Maar helpt dit nou echt? Is dit 

een fundamenteel probleem in het racismedebat waar de 

maatschappij zich op moet focussen? 
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Demi Raben,5H 

Titel: A fall from heaven 

Engelen worden in de 

mythologie gezien als boven 

natuurlijke wezens, 

beschermers van de mens en 

boodschappers van God. Maar 

wat nou als de engel niet meer 

te vertrouwen is en word 

afgezworen. Wat gebeurt er 

dan? In dit werk laat ik een 

vervormd verhaal zien uit de 

mythologie en wat er gebeurt 

zodra een engel in de hel aan komt. 

 

 

 

 

Titel: Let me speak!  

Dit werk gaat over hoe iemand zijn gedachten niet in vrije 

loop kan laten gaan, doordat ze zichzelf tegenhoudt maar 

ook omdat anderen haar tegenhouden. Ze durfde eerst niks 

te zeggen en kan nu niets meer zeggen.  

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Locked in  

Dit werk gaat over hoe iemand gek wordt van zichzelf en 

de stilte om hem heen. Zijn emoties en gevoelens hebben 

hem afgesloten van de rest. Hij is bewust van zijn eigen 

falen en is onderdanig aan zijn gevoelens, wat hem 

langzaam ten onder laat gaan.  
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Marenthe Raben, 5H 

Titel: Down Side Of The Earth 

In dit werk zie je twee hoofden. De één geeft weer hoe we denken 

dat de wereld eruit zou moeten zien en de ander geeft weer wat 

we in werkelijk doen. We hebben het vaak over duurzaamheid, 

maar… “In hoeverre zijn we bereid er werkelijk wat voor te 

doen?” De twee hoofden zijn verwerkt in het model van een 

zandloper: “Want hoeveel tijd hebben we nog?” 

 

 

Titel: Nature?  

Dit werk geeft weer dat de natuur heel erg te lijden heeft door 

alles wat wij uit de aarde halen. De aarde raakt uitgeput door de 

mensheid. We zijn niet zuinig met water, olie wordt uit de grond 

gehaald om het vervolgens voor voertuigen te gebruiken die weer 

CO2 uitstooten. Omdat de natuur zo wordt beïnvloed door de 

mens kun je de vraag stellen: “Is de natuur straks nog wel echt 

natuur?” 

 

 

 

Titel: The Human Effect 

Bij dit werk zie je een hoofd in een standaard van een wereldbol 

met daarop werelddelen geschilderd. De mens maakt zoveel gebruik 

van de aarde, dat het er langzaam op lijkt dat de mens de overhand 

krijgt ten opzichte van de natuur. De mens vervuilt de aarde; door 

het gebruik van plastic die terug te vinden is in zee, uitgedrukte 

sigaretten en snoeppapiertjes op straat,  uitstoot van gassen 

waardoor je in sommige grote steden niet meer zonder mondkapje 

naar buiten kunt… “Hoe lang kunnen we zo door blijven leven? 
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Chantal Rooks, 5H 

Titel: The developments of life 

Het uitgangspunt van het werk is de 

ontwikkeling die ieder mens 

doormaakt in het leven. Ieder mens 

komt in het leven voor bepaalde 

moeilijkheden en ontwikkelingen te 

staan. De werkstukken beelden 

allemaal een apart verhaal uit die 

abstract zijn weergegeven. Vaak heb 

je het gevoel dat jij de enige persoon 

bent die het zwaar heeft en met deze 

moeilijkheden moet leren omgaan, 

maar je bent niet de enige. Het is 

een levenscyclus, het speelt zich af 

van het begin tot het eind, het begint 

bij de geboorte en eindigt bij leven 

na de dood. Iedereen kan een ander verhaal bedenken bij de werken en dat maakt het werk 

zo bijzonder, iedereen kijkt anders naar ontwikkelingen die je doormaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Caught by thoughts 

Het uitgangspunt van het werk is mentale groei. 

Het laat iemand zien die zich gevangen voelt door 

gedachten en geen uitweg meer ziet. Hij weet niet 

welke gedaante hij moet aannemen om erbij te 

horen, omdat hij niet weet wie hij is. De materialen 

waarmee het lichaam bedekt zijn, beelden allemaal 

persoonlijkheden of eigenschappen uit die iemand 

kan hebben. Bijvoorbeeld, zachtheid, prikkelbaar, 

hardheid, warmte. Iedereen komt het tegen in zijn 

leven, een zoektocht naar jezelf. Maar het is 

belangrijk om te weten dat je wordt geaccepteerd 

op elke manier.  
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Naomi Schokkin, 5H 

Titel: Genergap 

Iedereen groeit anders op. Als je 50 jaar geleden bent opgegroeid 

was dat een hele andere omgeving dan nu. Nu kun je thuis zo 

even met je vrienden Facetimen als je dit zou willen, vroeger kon 

dit niet. Ouderen vinden wat anders leuk dan jongeren, een 

generatiekloof, maar toch zijn ze allemaal verbonden. Vandaar de 

verschillende gezichten van verschillende leeftijden in een gezicht.  

 

 

 

 

 

Titel: Distage 

Iedereen groeit, ook in leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe meer 

levenservaring. Doordat iedereen anders is opgegroeid, heeft 

iedereen andere uitgangspunten en gewoonten. Er is wel een 

afstand in leeftijd, maar toch hangt het allemaal samen. Mensen 

van verschillende generaties gaan allemaal met elkaar om. 

 

 

 

 

 

 

Titel: Door dik en dun  

Mensen groeien ook in de breedte en hierdoor kan je 

zelfvertrouwen ook groeien, of juist niet. Maar of je nou een 

vetrolletje meer hebt of juist gespierd bent, het maakt niet uit. 

Het gaat erom dat je blij met jezelf mag zijn, want niet 

iedereen wordt er gelukkige van om zeven dagen per week in 

de sportschool te staan. Het maakt uiteindelijk niet uit wat voor 

een lichaam je hebt en gaat het erom dat iedereen gelukkig en 

gelijk is.  
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Milou Schreuder, 5H 

 

Titel: Free the nipple 

Twee naakte vrouwelijke bovenlichamen. Het 

naakt is er in allerlei vormen en wordt op 

verschillende manieren in beeld gebracht. Het 

naakt kan iets moois zijn maar kan ook 

schrikwekkende gevoelens opwekken. Maar 

boven dat is het naakt eigenlijk iets heel 

normaals, iets dat hoort bij het leven en waar 

ieder mens mee in contact komt.  

 

 

 

 

Titel: Pussy 

Een naakt lichaam, een hand die het lichaamsdeel bedekt een 

identiteit wordt er niet aan vast gekoppeld. Het naakt, iets dat zo 

normaal is maar vaak wordt opgevat als een taboe. Ik wil dit 

taboe graag doorbreken door het naakt in beeld te brengen en de 

natuurlijkheid hiervan te laten zien. En dat het naakt op zo veel 

manieren in beeld kan worden gebracht, bij ieder mens roept dit 

andere gevoelens op en kijkt er anders tegenaan. 

 

 

 

Titel: Openhuis 

Ik heb een vrouwelijk lichaam gecreëerd die 

confronterend naakt weergeeft. Het naakt 

wordt vaak gezien als een taboe. Met mijn 

werk wil ik laten zien dat het naakt eigenlijk 

iets heel normaals is en op veel 

verschillende manieren in beeld kan worden 

gebracht. Het naakt roept allerlei 

verschillende emoties op bij mensen 

wanneer ze hiermee in aanraking komen of 

ermee worden geconfronteerd. Deze 

kunnen goed zijn, maar ook slecht zijn. 

Mensen worden naakt geboren, het naakt is 

dus iets dat hoort bij het menselijk lichaam 

en de ontwikkeling van een mens. 
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Lesley Sikkink, 5H 

Titel: Nicotine 

Dit werk heeft als idee dat veel van het kleine, iets groots 

kan maken. Een simpele zwarte streep stelt niet veel voor, 

maar door het gebruik van heel veel lijnen kan je zo een 

beeld vormen. Het beeld dat gevormd is, is een roker met 

een sigaret in zijn hand. Je raakt niet verslaafd als je één 

keer een trekje neemt, maar net als bij de lijnen is het zo dat 

zodra je er heel veel van hebt/krijgt, dat je een beeld krijgt, 

net als bij deze roker. De titel ‘Nicotine’ is hier ook een 

referentie naar, want een beetje stelt niet veel voor, maar 

pas als het meer wordt, stelt het pas wat voor. 

 

 

 

Titel: Vertrapt 

Het idee achter dit werk is dat het een schoen afbeeldt die 

iets heel kleins als een tor en een plant vertrapt. De titel van 

het werk is dan ook ‘Vertrapt.’ Maar dit kleine torretje en 

bloempje zijn voedsel voor andere dieren. Die dieren zijn 

langs de rand van het werk weergegeven. Zelfs de kleine 

dingen hebben invloed op iets anders, en weer wat anders 

heeft daar weer last van. Het past dan ook goed bij mijn 

thema groei omdat het de groei aangeeft van een kleine 

gebeurtenis of handeling met grote gevolgen. 

 

 

 

 

 

Titel: Groene Vingers 

Het thema van mij was groei. Ik had vrij snel het idee om 

een hand te maken, waarvan de vingers gedeeltelijk van 

plantaardig materiaal was. Het idee erachter is dat het een 

hand is van een tuinier en hij is gedeeltelijk van plantaardig 

materiaal gemaakt. De naam van dit werk is dan ook heel 

toepasselijk ‘Groene Vingers’ omdat hij letterlijk groene 

vingers heeft. 
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Chelsey Taken, 5H 

Titel: Sight by sight 

Dit werkstuk gaat over de groei van acceptatie 

en verbondenheid, ongeacht je uiterlijk of 

afkomst. Veel mensen denken dat we 

tegenwoordig al ver zijn met de acceptatie van 

ieder mens. Toch blijkt dat er nog veel 

gediscrimineerd wordt. We moeten leren inzien 

dat ieder mens met dezelfde normen en 

waarden behandeld moet worden. Een uiterlijk 

zegt niks over het innerlijk van een persoon. 

Door beter naar elkaar om te kijken en iedereen 

in zijn waarde te laten kan de groei van 

acceptatie beter worden. We zien allemaal wat 

er om ons heen gebeurt, maar doen er niks aan. Kijk wat beter om je heen en zie hoe uniek 

ieder persoon is. 

 

 

Titel: Fearaal 

Dit project gaat over het gevoel van verstikking 

bij de groei van angsten. Iedereen kan een 

gevoel van angst hebben om alle dingen die om 

je heen gebeuren. Tegenwoordig worden 

angsten vaak vergroot door de invloeden van 

media. Over het internet wordt alles in een 

razendsnel tempo verspreid en gedeeld. 

Iedereen is van alles op de hoogte. Ook wordt 

er hiermee veel nepnieuws verspreid. Mensen 

maken elkaar bang. Durf je angsten onder ogen 

te komen en probeer deze te overwinnen. 

 

Titel: De bovenkamer 

Dit werk gaat over de volgroeiing van de hersenen 

en hiermee het verstand, naarmate je ouder 

wordt. In je leven ontdek je veel nieuwe dingen en 

ga je als het ware op onderzoek uit naar wat jou 

interesseert en wat jou bezighoudt. Je hersenen 

maken nieuwe verbindingen aan die groeien. Deze 

verbindingen worden groter wanneer je 

gebeurtenissen vaker meemaakt. Hoe ouder en 

wijzer je bent, hoe groter jouw verbindingen zullen 

zijn. Dit werkstuk laat de drie fases zien van jong 

naar oud. In welke fase zit jij nu? 



28 

Isa Teunissen, 5H  

 

Titel: Body Paint 

Mensen zijn er in alle soorten en maten. 

Behalve lichaamsvormen speelt het 

innerlijk ook een belangrijke rol. Toch 

word je al snel bevooroordeeld aan je 

uiterlijk. Je kunt een koel innerlijk 

hebben, dit is te zien aan de kleuren 

blauw en groen. Of je bent juist heel 

warm en spelen de gele, rode en 

oranjekleuren een grote rol. Het lichaam zegt dus niet veel over het innerlijk.  

 

 

 

 

 

Titel: Unique 

Iedereen is uniek. Elke gezicht heeft iets speciaals 

waaraan je mensen kunt herkennen en 

onderscheiden. Als iedereen op elkaar zou lijken 

zou het maar saai zijn. Toch heeft iedereen wel 

onzekerheden over zijn of haar uiterlijk. 

 

 

 

Titel: Body Talk 

Bloemen van dezelfde soort zijn niet 

identiek aan elkaar. Dit is te 

vergelijken met het menselijke 

lichaam. Ieder lichaam is anders maar 

we behoren allemaal tot de mensheid. 

Veel mensen vinden het moeilijk om 

over hun eigen lichaam te praten door 

het ideaalbeeld dat er bestaat. 

Hierdoor ontstaat er een taboe over 

vormen die afwijken van het ideaalbeeld. 
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Anna Vos, V6 

Titel: Urban 

Een stad groeit door als een vlek op de kaart en brengt steeds 

meer kleur aan. De stad is een plek waar jonge, creatieve en 

hoogopgeleiden heentrekken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Spits 

 

In een grote stad zijn verbindingen erg belangrijk, ze weven 

de delen samen en maken het een geheel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Creative City 

Een grote stad zit vol leven en creativiteit, dit verspreidt zich 

door de straten naar de rest van het land. 
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Tessa Vos, V6 

Titel: ɟǝᴉʇɐɓǝN  

Sociale media kent iedereen, vaak wordt het gezien als iets 

positiefs maar het kan ook slecht zijn voor de mentale 

gezondheid van jongeren of andere beïnvloedbare 

gebruikers. Op het schilderij zie je de negatieve hoek van 

sociale media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Ambivalent 

Moderne schoonheid heeft zo zijn positieve en negatieve 

aspecten, schoonheid wordt geprezen en geadoreerd 

terwijl moderne schoonheid vaak niet gebaseerd is op 

natuurlijkheid en steeds onbereikbaarder wordt gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Uiterlijke schijn 

Iemands uiterlijk vertelt niets over hoe 
iemand is. Mensen kunnen mooi van 
binnen zijn en lelijk van buiten of 
andersom.  
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Milou Voshart, 5H 

Titel: Levensjaren 

Mensen ontwikkelen zich steeds meer. Ze 

verzinnen nieuwe mechanismen en ook uiterlijke 

kenmerken. Mijn werk laat de ontwikkeling van de 

mens zien van nu en over 100 jaar. Mensen zullen 

namelijk meegaan met de tijd.  

 

 

 

 

 

Titel: De ondergang 

Wij mensen zijn de aarde, waar we op leven, aan het 

vernietigen. Ook gaat de aarde er anders uitzien na 

verloop der jaren. In het werk zie je verschillende 

beelden wat de mensheid doet in het dagelijks leven 

waardoor de aarde en de natuur kapotgaan. Ook zie je 

een beeld over de toekomst van de aarde en welke 

ontwikkelingen er plaats hebben gevonden.  

 

 

 

 

 

Titel: De explosie 

De aarde is rond en de tijd tikt. Als de aarde ontploft kunnen er 

verschillende scenario’s plaatsvinden. Mijn scenario gaat over 

het feit dat na het ontploffen van de aarde, de wereld allemaal 

verschillende vormen en kleuren aanneemt. Wij mensen 

bouwen de aarde op en de ontwikkelingen die plaatsvinden 

groeien steeds.  
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Merle Wellink, 6V 

Titel: Paradijsvogels 

Een vogel is vrij is om te vliegen, weg van zijn onvrijheden, opzoek 

naar een nieuwe wereld vol geluk. De nieuwe werelden lijken van 

veraf allemaal even aantrekkelijk. Als we vrij zijn om te kiezen wat 

ons gelukkig maakt, wat zou dat dat zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Nestvlieders 

Vogels worden geboren in een nest, waar ze veilig en geborgen 

zijn. Toch moeten ze jong de vrije wereld in. Daarbij laat de vogel 

wel zijn nest achter, waar zijn ouders voor hem zorgden. De tijd 

waar geborgenheid, veiligheid en geluk de standaard was, moet hij 

in de toekomst zelf zien te zoeken.  

 

 

 

 

 

Titel: Gevangen geluk 

Een Japanse legende vertelt het verhaal 

dat het vouwen van 1000 kraanvogels 

gezondheid, geluk en hoop brengt. Vogels 

zijn echter vrij om te vliegen en zullen 

dan ook, zodra ze de kans krijgen, 

wegvliegen 
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Franne Wolterink, 5H 

Titel: Het loopt op rolletjes 

Bij afname van mobiliteit kunnen mensen gebruik 

maken van hulpmiddelen op wieltjes, zoals een 

rollator. Op die manier loopt hun leven letterlijk 

en figuurlijk op rolletjes. Als de mobiliteit van een 

mens nog goed is zie je nog veel dynamische 

bewegingen en een organische houding. Vaak zie 

je bij senioren de geometrische vormen juist 

toenemen door de jaren heen. De jeugd wordt 

vaak gezien als de bloei van het leven, de lente, 

levendige kleuren en organische vormen. 

Ouderdom betekent voor velen dat je het einde 

van je leven nadert, herfstblaadjes die op de 

grond vallen, grauwe kleuren en geometrische                                                                                 

vormen als een van de gevolgen van het afnemen                                                                                            

van de mobiliteit. 

 

Titel: De rollen omkeren 

Als iemand jong en nog bezig met het begin van de groei en 

ontwikkeling is, is het de taak van een ouder om hierbij 

ondersteuning te bieden. Zij helpen ze op weg zodat ze 

vooruitkomt in hun leven. Maar verderop in het leven worden de 

rollen omgekeerd, dan is het de taak aan de, tegen die tijd, 

adolescent om de ouder te helpen. Dit komt voor in de vorm van 

mantelzorg bijvoorbeeld. Dan verleent de adolescent de zorg en 

steun die vroeger is gegeven aan hen door de ouder. Op die 

manier worden de rollen dan omgedraaid.   

 

Titel: Rozengeur en maneschijn 

Het leven gaat niet altijd over 

rozengeur en maneschijn. Dingen 

kunnen ook tegenzitten. Het leven 

kan over rozen gaan, alles zit mee en 

er zijn levendige kleuren die energie 

geven. Het leven kan echter ook over 

maneschijn gaan, dingen lukken niet 

zoals dat zou moeten. Het is donker 

en er zijn geometrische, onbuigbare 

vormen in je omgeving. Als een 

donkere, eenzame herfstnacht in 

oktober. Die gevoelens zijn ook te 

koppelen aan het ouderdom en de jeugd. Deze kunnen ervaren worden als een mooie 

periode, of juist een donkere, grauwe tijd 
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Vera Wopereis, 5H 

Titel: De weg van het groen 

 
‘De weg van het groen’ gaat over de verandering van de winter naar de zomer. In de winter 
is er geen groen meer. Alle bomen zijn kaal, en het gras is bevroren. De naaldbomen komen 
tevoorschijn, en er ligt sneeuw en ijs. Het wordt lente. Langzaam komen de rooskleurige 
knoppen weer aan de bomen: het teken dat het groen weer langzaam tevoorschijn komt. Na 
de lente komt de zomer. De blaadjes blijven groeien, het gras is weer groen, en de 
bloemstruiken komen weer tevoorschijn.  

 
 

 

Titel: Afgesloten van het groen 

‘Afgesloten van het groen’ gaat over iemand die binnen staat, en 

door het raam van de natuur zit te genieten. Buiten is alles groen 

en helder, en binnen is het maar saai. De man staat afgesloten 

van het groen. De muren zijn grijs, en het raamkozijn en de 

vensterbank zijn wit. Buiten is alles kleurrijk. 

 

 

 

 

 

Titel: Helpende handen 

 

‘Helpende handen’ gaat over een man die het erg zwaar heeft. 

Zijn hoofd zit vol chaos, en hij kan het niet meer alleen aan. Dit is 

te zien aan de donderwolk in zijn voorhoofd. Hij is anders dan 

anderen. Hij heeft mensen om zich heen nodig die hem kunnen 

helpen, en hem rechtop kunnen houden. Deze mensen helpen 

hem om zijn zware hoofd te ondersteunen.  
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DANKWOORD. 
 

Deze tentoonstelling heeft niet kunnen plaats vinden zonder hulp van onze leraren, wij willen 

mevrouw Schreur en mevrouw Nijman hartelijk danken voor het begeleiden van de opdracht. 

Daarnaast willen wij graag mevrouw Kolkman bedanken voor alle hulp die zij ons heeft 

geboden.  

Wij hopen dat u heeft genoten van de tentoonstelling en bedankt voor uw komst! 

 

 


