
De plastic flesjes die tevoorschijn komen spreken misschien minder tot de verbeelding dan de scholieren zelf hadden 
gehoopt, maar vormen een slimme schakel naar het praktische deel van de workshop in de naastgelegen ruimte Het Loket. 
De nummers in de flesjes corresponderen met opdrachten die door kunstenaar Sara Dojan worden toegelicht. Zo gaat een 
abstract begrip als manipulatie vanzelf leven en zetten de jongeren even later enthousiast de verzamelde voorwerpen naar 
hun hand. Zoals archeologen soms - al dan niet bewust - een voorwerp completeren met wezensvreemd materiaal, zo kun 
je ook het lijf van een knuffelgiraf voorzien van een apenkopje. Of twee pollepels en een gloeilamp transformeren tot een 
herensieraad dat precies de edele delen accentueert. 

“Mijn oma vond het troep en wist niet wat ze ermee moest”, zegt Fleur Schutte (13). Onder haar handen begint het stenen 
eendje aan een tweede leven als sieraden houder. Weliswaar is daarmee niet naar de letter voldaan aan de opdracht ‘bedenk 
een nieuw, fictief gebruiksvoorwerp’, maar feit is dat de eend na het nutteloze bestaan bij Fleur’s oma nu ineens wel een 
functie heeft. Het veren kleed gepimpt met zwarte tape en een kek brilletje op de snavel, die weer houvast biedt aan een paar 
glitter oorbellen. Fleur plakt snel twee knopen op de brillenglazen, waardoor de eend ineens nog cooler uitkijkt.‘ 
Rick Workel en Ivar Wilmink kiezen voor iets stoerders en maken van een kaars, een lege spuitbus en wasknijpers een 
tijdbom. De titel is al even simpel en doeltreffend: ‘tik tak boem’. Ties Schutte maakt van een plastic kommetje en twee 
gloeilampen een hoofddeksel voor zijn vriend en doopt het ‘verjaardagsmuts voor Siem’.

Docente Anne Apel hoeft deze ochtend alleen maar tevreden toe te kijken; zij had de workshop in de lessen tekenen en 
handvaardigheid al voorbereid. Met de vraag ‘wat vinden archeologen wanneer ze over een paar jaar de nederzetting Del-
den opgraven?’ prikkelde ze de scholieren om na te denken over de houdbaarheid van de spullen die hen nu dagelijks om-
ringen. Behalve de inhoudelijke kant van dit project vindt ze ook het contact met de kunstenaars van belang, vertelt ze. “Zij 
dragen als professionals iets uit. Je merkt dat kinderen dat aanspreekt. Ze hebben respect voor alles wat echt is.”  Wanneer 
de docente even later de vertrekkende klas uitzwaait roept een jongen haar toe dat hij ‘iets heel moois’ heeft achtergelaten. 
Al vindt hij het ook geen bezwaar wanneer het niet in het archief blijft bewaard. “Voor 150 euro mag u het hebben!”
   
Ingrid Bosman 2013
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Gloeilamp leeft voort in hoedje 
en herensieraad 
ten geleide Ingrid Bosman

De workshop voor de leerlingen van de Deldense vestiging van scholengemeenschap Twickel staat in het teken van archeo-
logie, maar laat ook zien hoe die de verbeelding kan prikkelen. Dat begint al in de expositieruimte Perron 1, waar kunste-
naar Philip Ultee een stoomcursus archeologie geeft. Met aansprekende voorbeelden in een ‘zapservice’-achtige verpakking 
weet hij de jongeren te boeien. Stortplaatsen, graven, maar ook scheepswrakken passeren de revue als de hotspots van 
de archeologie. Waarom opgegraven voorwerpen zelden linea recta naar een museumzaal kunnen? “Omdat ze kapot zijn”, 
weten de scholieren. Zo heeft Ultee zijn bruggetje naar dateren en reconstrueren als essentiële aspecten van archeologie. 

Waar puzzelstukjes ontbreken ontstaat ruimte voor de fantasie. En uiteindelijk kan er uit ‘oud’ ook ‘nieuw’ ontstaan, 
gebruiksvoorwerpen maar ook kunst, zoals Ultee laat zien: een installatie van oude fietsen, een sculptuur van knopen, 
sloophouten tafels van Piet Hein Eek, samengestelde vazen van Hella Jongerius. Wanneer de jongeren vervolgens mogen 
gaan graven in een grote zandbak valt op hoe behoedzaam ze daarbij te werk gaan, precies zoals ze op de beelden van 
Ultee hebben gezien. Met plamuurmessen en kwasten worden de vondsten zorgvuldig blootgelegd.
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