
AARDEWERK
Beschilderde kopjes, borden, potjes 
en vazen van gebakken klei.

VEILEN 
Iets verkopen aan degene die er het 
meest voor wil betalen.

DECEMBER 2021

FEIJENOORD – Juf Lies van Museum 
Boijmans Van Beuningen geeft kunstlessen 
aan leerlingen van verschillende scholen 
in Boijmans Hillevliet. De deelnemers 
schilderden op muziek en maakten Delfts 
blauwe potjes. TEKST: SUZANNE HUIG 

‘Kandinsky was een Russische schilder. 
Hij maakte abstracte kunst. Abstracte 
kunst is kunst waarbij niets wordt 
afgebeeld. Hij schilderde bijvoorbeeld 
geen mensen, huizen of dieren. Hij 
schilderde vormen en lijnen. Hij maakte 
zijn kunstwerken op muziek. Hij luisterde 
naar muziek en tekende of schilderde 
wat hij hoorde’, vertelt juf Lies. 

Juf Lies helpt Rayyan en Amoraity.

Een Delfts blauw servies. 
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Elfien laat haar kaart zien.

De deelnemers maken 
kaarten. FOTO’S: PETER SNATERSE

Vince en Enzo.

NOORD – De deelnemers aan de workshop ‘Drawn 
Poetry’ maakten met de kunstenaars Diana en Jeffrey 
ansichtkaarten. De deelnemers schreven en tekenden 
tijdens de workshop gedichten op kaarten. De kaarten 
zijn geveild voor het goede doel Artsen zonder 
Grenzen. TEKST: SUZANNE HUIG 

Alle deelnemers krijgen een stapeltje witte 
ansichtkaarten. ‘We schrijven en tekenen op iedere 
kaart een gedicht’, vertelt Enzo (8). 

Een regenboog, kater en zonsondergang 
Vince (8): ‘Ik teken op een kaart een regenboog 
omdat ik vanochtend een regenboog heb gezien. 
Ik schrijf op de kaart: ‘Op de regenboog, is het daar 
ook droog? Nee.’.’ Elfien (8): ‘Ik teken een kater die 
in het water staat. Ik schrijf daarbij de tekst: ‘Een 
gestreepte kater onder water.’ Ik vind mijn kaart 
grappig.’ Evi (10): ‘Ik schrijf op mijn kaart de tekst: 
‘Degene die je het moeilijkst kunt vergeven, ben je 
vaak zelf.’ Ik teken met wasco een zonsondergang. 
Ik denk bij een zonsondergang aan het vergeten en 
vergeven van iets.’

Fantasie gebruiken
‘Mijn hoofd zit vol met ideeën. Ik vind het fijn dat ik al 
mijn ideeën kan tekenen. Dat geeft mij rust’, zegt Vince. 
‘Ik teken bijna iedere dag. Ik word rustig als ik teken’, zegt 
Feline (11). Enzo: ‘Ik vind het leuk dat ik mijn fantasie mag 
gebruiken. We mogen tekenen en schrijven wat 
we zelf willen. Alles mag.’ 

Kaarten verkopen
‘Kunstenaars van over heel de wereld hebben een kaart 
gemaakt voor deze actie. Ik vind het bijzonder dat onze 
kaarten samen met de kaarten van de kunstenaars worden 
verkocht’, zegt Roos (10). Feline: ‘Ik vind het leuk dat 
onze kaarten worden verkocht voor het goede doel. 
Het geld dat met de kaarten wordt verdiend, gaat naar 
artsen. Die artsen gebruiken het geld om mensen in een 
noodsituatie te helpen.’

Schilderen op muziek 
Rayyan (10) en Amoraity (11) maken een schilderij 
op muziek. Rayyan luistert naar het lied ‘Het 
meisje waar ik van houd’ uit de film ‘Sneeuwwitje 
en de 7 dwergen’. ‘Ik denk bij dit liedje aan een 
overleden persoon. Ik teken daarom iemand die 
ligt’, zegt Rayyan. Amoraity: ‘Ik vind het leuk om 
op muziek te schilderen. Ik schilder wat ik voel. 
Ik gebruik lichte kleuren bij een vrolijk liedje. 
Ik gebruik donkere kleuren bij een verdrietig liedje. 
Ik schilder blauwe druppels als ik een verdrietig 
gevoel krijg van een liedje.’

1. Zet je lievelingsnummer aan. 
2. Pak een vel papier en stiften. 
3. Teken wat je voelt en 
   waaraan je denkt. 

Delfts blauw potje
Rayyan en Amoraity maken tijdens de les ook een 
Delfts blauw potje. ‘Delfts blauw is aardewerk 
met blauwe versiering. In Museum Boijmans Van 
Beuningen is een Delfts blauwe tulpenvaas te 
zien’, zegt Amoraity. Rayyan: ‘Wij maken zelf een 
potje van klei. We schilderen op ons potje blauwe 
versiering.’ Amoraity: ‘Ik schilder eerst heel mijn 
potje wit. Ik schilder daarna blauwe vormen op 
mijn potje. Ik vind Delfts blauw heel mooi. Mijn 
lievelingskleur is blauw.’


