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CODA biedt docenten deze online les aan om in de klas te geven.  
 
Op www.coda-apeldoorn.nl/tirzomartha vind je een link naar een film waarin Tirzo Martha zelf een 
korte rondleiding en toelichting op een aantal van zijn werken geeft.

Fruteria Bashí (de lege fruitwinkel), Tirzo Martha

DOCENTENHANDLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS 

voor groep 6 t/m 8 | online 

 
 
HET HUIS DAT NOOIT AF IS - Tirzo Martha, winnaar Wilheminaring 2019
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ALGEMENE INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING VOOR DE  
DOCENT 
 
“Kunst kan je aan het denken zetten en in beweging brengen.” - Tirzo Martha 
 
Kunst is voor Tirzo Martha (Willemstad, Curaçao, 1965) een manier om sociaal betrokken te zijn.  
Het werk dat hij maakt, kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid en diversiteit aan voorwerpen en 
materialen die hij combineert en assembleert.  
 
Verhalen vertellen  
De kracht van het werk van Martha is vooral dat hij met zijn beelden verhalen vertelt.

Hij refereert in zijn werk aan de eenvoud van het mens-zijn, aan de schoonheid van imperfectie en aan 
de (emotionele) betekenis die alledaagse dingen kunnen hebben.

In zijn installaties en performances brengt Martha verschillende gemeenschappen samen. Aan de ene 
kant doordat hij beeldelementen van verschillende culturen en contexten in zijn werk integreert,  
anderzijds omdat hij anderen vaak betrekt bij het maken van zijn werk.   
 
De schoonheid van imperfectie  
De manier van bouwen laat hij bewust zichtbaar: tie-wraps, schroeven of kabels worden niet verborgen 
zodat je kunt zien hoe het kunstwerk is gemaakt. Hij gelooft niet in perfectie; hij wil juist de alledaagse 
schoonheid van de imperfectie laten zien. Het experiment aangaan en het stap-voor-stap bouwen aan 
de sculpturen is voor hem belangrijk.   
 
Allerlei materialen 
De werken van Martha zijn composities van verschillende materialen, elementen, componenten en  
rituelen die gedurende het proces van het bouwen tevoorschijn komen. Ook de verhalen achter deze 
constructies worden materiaal voor zijn werk. 
 
Zijn werken hebben een relatie met het heden en met het streven naar een betere toekomst. Daarbij 
gebruikt hij kunst als een instrument voor maatschappelijk activisme en praktijkgerichte oplossingen 
voor sociale problematiek.  
 
Het huis dat nooit af is 
Het huis is voor veel mensen een symbool van bescherming, status en persoonlijkheid. Het is ook een  
belangrijk onderwerp in dromen en het staat daarmee soms voor meer dan alleen een dak boven je 
hoofd. 
 
Soms gebeuren er dingen die je niet had voorzien in het proces van je droom en moet je ineens op een 
heel andere manier verder.  Zoals nu, in de periode van de coronacrisis, waarin mensen voor ongekend 
moeilijke en onverwachte situaties komen te staan. Hoe sterk en veerkrachtig is de mens in allerlei  
ingewikkelde situaties?
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VRAGEN EN OPDRACHTEN OVER DE KUNSTWERKEN VAN TIRZO MARTHA 
 
Dit programma bestaat uit twee onderdelen: 
1.  Kijken naar kunst (circa 30 minuten) 
2.  Eilandverhalen  (circa 30 minuten) 
 
Introductievragen aan de leerlingen: 
>  Wie weet waar Curaçao ligt? 
>  Wat betekent ‘huis’ voor jou? 
>  Waar denk jij aan bij schoonheid? 
>  Wat is volgens jou een kunstwerk?  

1.  KIJKEN NAAR KUNST  (circa 30 minuten) 
 
KUNSTWERK 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNSTWERK 2    

Fruteria Bashí (de lege fruitwinkel), Tirzo Martha 
Betonnen blokken, een ijzeren kooi, autobanden, lampen, hout, tapijt, een laken, 
objecten (brievenbus, ventilator, winkelkarretje, schotel, grote blikken rooibiet, 
wasteil, bierkratten en een betonnen beeld met Afrikaans masker)

Bekijk samen dit beeld van Tirzo Martha.   
 
>  Welke gedachten en/of gevoelens komen bij jou op als je  
 naar dit werk kijkt? (blij, verbaasd, boos etc.) 
>  Waardoor is hij geïnspireerd denken jullie? 
>  Van welke materialen is het werk gemaakt?  
>  Welke alledaagse voorwerpen zie je?  
>  Hoe worden deze voorwerpen in het dagelijks leven  
 toegepast? En, wat heeft Martha ermee in het kunstwerk  
 gedaan, welke nieuwe vormen en combinaties zie je?

De Redenering van de resten, Tirzo Martha 
Speciekuip, autobanden, emmers, ijzeren buizen,  
gegalvaniseerde golfplaten, tuinlampen en betonnen 
voetstukken

De werken van Martha hebben altijd een 
verhaal, ook al zie je dat niet direct.  
Misschien zie jij er een ander verhaal in. Alles 
is mogelijk en iedereen ziet het weer anders!

>  Welk verhaal zie jij bij dit kunstwerk? 
>  Bekijk dit werk eens aan alle kanten 
 en geef aan wat harde en wat zachte   
 materialen zijn.  
>  Waarom denk je dat Martha harde en   
 zachte materialen combineert?  
>  Welke vorm(en) vind je passen bij een 
 huis en welke vorm(en) bij de natuur?   
 Leg uit waarom je dat vindt. 
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KUNSTWERK 3   
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNSTWERK 4  
Een beeld dat nog niet af is      
 
Tirzo Martha heeft de Wilhelminaring gewonnen. Deze prijs bestaat uit een speciaal ontworpen ring, 
(genaamd De Wilhelminaring), een gedicht, een opdracht voor het maken van een kunstwerk in het 
Sprengenpark in Apeldoorn en de tentoonstelling in CODA Museum. Hoe tof is dat! Het beeld in het 
Sprengenpark is speciaal op locatie gemaakt en is vanaf 9 december te zien. Je kunt het dan met je 
klas gaan bekijken. Laat je verrassen door de bijzondere beeldtaal van Tirzo Martha! 
 
AFRONDINGSVRAGEN  
>  Welk kunstwerk spreekt je het meest aan? Wil je hierover je gedachten delen?  
>  Welk kunstwerk vind je het meest fantasierijk? Leg uit waarom je dat vindt.   
>  Welk kunstwerk vind je het meest interessant en wil je meer over weten? 
 
 
 
2.  EILANDVERHALEN  (circa 30 minuten) 
 
Tirzo Martha komt oorspronkelijk van het eiland Curaçao. Wij zitten ook af en toe op een ‘eiland’; het 
eiland van ‘social distancing’ vanwege de coronacrisis. Mensen moeten afstand tot elkaar houden en 
dat is best heel ingewikkeld. Kunst kan in ingewikkelde tijden een manier van expressie zijn die verbindt 
en voor vooruitgang zorgt.   
 
Van eiland naar samen: van afstand naar dichtbij 
Dit onderdeel gaat over ervaringen verbeelden. 
 
>  Wat heb jij meegemaakt in de tijd op je ‘eiland? ‘ 
>  Wat heeft indruk op je gemaakt? 
>  Wie heb je beter leren kennen?  
>  Is de wereld voor jou veranderd? Welke nieuwe wereld zie jij voor je? 
>  Hoe verbeeld je dat in taal, in beeld, in materiaal? 
 

The thin line between dream and foolishness, Tirzo Martha 
Pickup bak, betonnen blokken, kapotte flessen, stoel, antenna, schotels,  
brievenbus, autobanden, betonnen beeld, lamp, blik tomatenpasta

Deze opdracht kan in drie groepjes worden gedaan:  
A/verdiepen, B/vragen stellen, C/luisteren en tekenen 
 
A.  Twee leerlingen van de groep verdiepen zich in het  
 kunstwerk zónder dat de anderen het hebben gezien. 
B.  Een ander deel van de leerlingen gaat vragen stellen. Van  
 welk materiaal is het gemaakt? Welke kleuren? Hangt het  
 aan de muur? Is het groter dan wij of juist heel klein? Etc.  
C.  De andere leerlingen luisteren naar de antwoorden en  
 proberen het kunstwerk te tekenen.  
 
Je laat nu een foto van het kunstwerk zien aan de klas. Wat  
hebben de leerlingen getekend en hoe verhoudt zich dat tot het 
kunstwerk? Kijk wat getekend is; ontdek wat is ontstaan in  
communicatie, verbeeldingskracht en beeldtaal.
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Van landkaart naar ‘deep map’ 
In de klas leer je van alles over landen, steden, dorpen en landschappen, eilanden en nog veel meer. 
Kortom: topografie! Wij gaan een heel ander soort landkaart maken… een DEEP MAP!  
 
Wat is een ‘deep map’?  
Een deep map (spreek uit: diep mep) is niet zomaar een landkaart, maar een persoonlijke landkaart. 
Schrijver en ontdekkingsreiziger Arita Baaijens heeft er een boek over gemaakt. Zij reist al dertig jaar de 
hele wereld over en heeft een enorme schat aan ervaringen opgedaan in de natuur en met andere  
culturen. Ervaringen die zij veel en graag deelt.  Zij schrijft het volgende over deep maps: 

Deep maps 
gaan over betekenis en ervaring 
Zijn nooit af 
zijn creatief en multimediaal 
laten zien wat bewoners belangrijk vinden 
bevatten veelzijdige en soms tegenstrijdige informatie 
kennen meerdere verhaallijnen 
vormen het begin van een gesprek

Deep maps kun je omschrijven als biografieën van een plek of landschap in woord, beeld en/of geluid.  
Denk aan plaatsgebonden verhalen, gebeurtenissen, persoonlijke ervaringen van mensen, het gebruik 
van de plek of het gebied door de tijd heen. 
Ook dieren en planten, geluiden, geuren, kleuren en dromen kunnen voorkomen op deep maps omdat 
zij ook onderdeel vormen van het landschap. 
Deep mapping kent geen standaardmethode en de kaart is nooit af.  
(bron: Paradijs uit de polder, Arita Baaijens) 

 
Het huis dat nooit af is 
Nieuwe perspectieven. Ergens naartoe werken. In het proces zijn, ervaren wat er gebeurt, expressie en 
uiting geven aan wat er gebeurt en dit verbeelden in een werk.  
 
Een deep map is ook nooit af. 
 
DEEP MAPS MAKEN  
 
Introductie  (circa 5 minuten) 
We beginnen met verkenning van de omgeving. 
 
Vraag de leerlingen de dag voordat je deze les geeft om goed om zich heen te kijken op weg van huis 
naar school met de vraag: Wat valt je op?  
 
Om het concreet te maken, wordt deze vraag ingedeeld in de volgende onderwerpen: 
>  Welk geluid valt je op? 
>  Welke geur? 
>  Welk huis? 
>  Welk vervoersmiddel? 
>  Welke boom of plant? 
 
Eenmaal in de klas gaan de leerlingen in groepjes van vier hun route(s) ‘visualiseren’. Ze hebben opnieuw 
en anders naar hun omgeving gekeken. Ze vertellen elkaar over de vijf dingen die hen zijn opgevallen, 
op weg van huis naar school. 
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Deep Map 1  (circa 15 minuten) 
Deep Map 1 wordt een collage waarin de leerlingen een verhaal vertellen. Het verhaal gaat over de 
buurt, de buren, vrienden, familie en plekken waar je graag bent.  
 
Materialen  
Gebruik de volgende materialen: 
> Een plattegrond van je buurt, stad of dorp; 
> Een stapel transparante vellen bakpapier; 
> Kleurpotloden, stiften, schaar. 
 
Eilandverhalen 
Vertel elkaar eerst over je ervaringen op het ‘eiland’: de periode dat je niet naar school kon. Gebruik de 
volgende vragen: 
> Hoe was het leven op jouw ‘eiland’? Wat was er anders dan anders? 
> Waar kon je wel en niet naar toe? Kon je bij je vriendjes op bezoek?  
> Wat deed je het liefst thuis?  
> Is de wereld voor jou veranderd?  
> Hoe denk je dat het volgende jaar zal zijn op school? 
 
Maken van de deep map 
>  Leg een vel transparant bakpapier op de plattegrond. Denk alvast na over de verhalen die je net   
 aan elkaar verteld hebt. 
>  Teken nu alle plekken waar je met een fijn gevoel aan terugdenkt. Minder fijne ervaringen mogen   
 natuurlijk ook. Alles krijgt een plek op de deep map en jij bepaalt welke ervaringen dat zijn.

Om op gang te komen: 
>  Waar staat jouw huis? En waar staat het huis van je beste vriend(in), opa of oma? 
 Teken de route tussen de huizen en hoe je er komt. Is dat lopend, op de fiets of met de bus?   
 Teken ook het vervoermiddel. Was er een plek waar je een lekke band kreeg of iets verloren bent?   
 Teken het.  
>  Ga verder met je deep map. Waar is je favoriete buitenspeelplek? Is daar een schommel?  
 Welke winkel was wél open? Waar is de school? Waar at je voor het eerst deze zomer een ijsje?   
 Alles is mogelijk op een deep map. 
>  Verbind alle plekken met elkaar. Dat kan met een lijn, maar ook met vormen zoals cirkels, stippen,   
 wolken, voetstappen etc.  
 
Alternatief: je kunt ook een deep map van je huis maken en tekenen wat je in huis hebt gedaan toen je 
niet naar buiten kon. 
 
 
Deep Map 2 
Het eiland van je gedachten 
 
Curaçao is heel belangrijk voor Tirzo Martha. Hij zegt: “Het is mijn grote liefde, het is de plek waar ik heel 
graag iets heel erg moois en bijzonders van wil maken.” 
 
Als tweede deep map maken de leerlingen samen hun gedroomde eiland. Laat de leerlingen twee aan 
twee werken of in een groepje van vier. 
 
Materialen 
Tijdschriften, grote vellen papier, kleurpotloden, stiften, lijm 
 
Laat de leerlingen eerst plaatjes zoeken in tijdschriften. Ze kiezen elk één plaatje ter inspiratie voor een 
eiland waar ze het liefst willen zijn. Ze vertellen aan elkaar wat ze zien.
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Dromen van een eiland - het maken van de deep map 
Neem de plaatjes erbij. Teken nu eerst een vorm: welke vorm heeft het eiland? Het eiland is nieuw.  
Er staat één boom op het eiland en de zon schijnt. 
 
>  Wat moet er minimaal op het eiland zijn om te overleven? Teken of omschrijf het op je deep map. 
 
Ga verder. 
 
>  Hoe wil je dat het eruit ziet? Welke vruchten groeien er? Welke bomen, dieren zijn er?   
>  Welke kleuren, geuren en landschappen? Waar is de zee en is er een bos?   
>  Wie zijn er nog meer op het eiland?  
>  Is iedereen welkom?  
>  Hoe kun je er komen?   
>  Wat hoop je mee te maken op het eiland?   
>  Maak een route met de door jouw gewenste ervaringen en plekken. Denk bijvoorbeeld aan  
 zwemmen, sport, ontdekking, verdwalen, picknicken?  
 
Kijk eens hoe ver je komt. Het eiland hoeft niet af te zijn! Je kunt er elke dag op tekenen en met elkaar 
verhalen maken. 
 
 
EILANDVERHALEN IN DE KLAS 
 
Bij de tentoonstelling Het huis dat nooit af is, is het programma Eilandverhalen samengesteld dat ook 
nu nog in de klas gevolgd kan worden. De tentoonstelling is niet meer in CODA Museum te zien, maar op 
www.coda-apeldoorn.nl/tirzomartha is een link naar een korte film opgenomen waarin Tirzo Martha 
zelf een toelichting op een aantal van zijn werken geeft.

CODA in de klas
Onze CODA docent verzorgt een gastles in de klas, gebaseerd op de informatie die in deze handleiding 
en online via bovenstaande link te vinden is. 

Leerlingen bekijken afbeeldingen of de online rondleiding en gaan daar vervolgens samen over in 
gesprek. Aansluitend maken ze een deep map waarin ze samen een verhaal maken, vertellen en 
verbeelden.

De kosten voor deze gastles, die gegeven wordt door een CODA docent, bedragen € 55,- per docent; 
dit is inclusief materiaal en reiskosten.


