
Wonen op palen (Jan Toorop)
Groep 7-8

Je hebt nodig

rondhout 3-5mm,
bloemijzerdraad
diverse stokjes (ijsstokjes,
koffiestaafjes, saté etc.)
diverse touw (sisal, vlieger)
jute
schaar
kniptang
hobbylijm

Organisatie
Reserveer ruimte voor de werkstukken
(dorp!) in een kring tijdens voor de
nabeschouwing.
Om de onderdelen te kunnen
transporteren (i.v.m. drogen) is het
handig als ze per groepje een stevige
onderlegger hebben (stuk karton ca.
50x70cm).
Geef de kinderen na afloop van de les,
tussen andere lessen door, wat tijd om
hun werkstuk tot een bevredigend
einde te brengen!
Deze activiteit kan het beste in twee
delen worden aangeboden: 1.
Oriëntatie en het maken van de
vlakken (90 min.) 2. Samenvoeging
van de delen tot woning en
nabeschouwing (50 min).

 Betekenis
... dat je samen op een creatieve manier een
paalwoning met zeer verschillende kanten kunt
maken met natuurlijke materialen.

 Beschouwing
... dat je goed kijkt naar de manieren waarop in de
tropen woningen aan een plein zijn gebouwd.
... dat je ziet dat de wijze van vlak vullen een
functioneel en decoratief (versierend) effect heeft.

 Vorm
... dat ieder twee zijden kan construeren die
verschillen van functie.
... dat je ritmische herhaling en decoratieve effecten
kunt toepassen.
... dat je het bouwwerk tot een geheel kunt
samenstellen en afstemmen op gebruik.

 Werkwijze
... dat je stokjes kunt verbinden door omwikkeling
met ijzerdraad. 
... dat je natuurlijke materialen uiteen kunt nemen:
splijten, breken, ontrafelen, knippen etc.
... dat je vormen van vlechten en weven kunt
toepassen.

 Materie
... dat je ervaring opdoet met rondhout,
bloemijzerdraad, diverse stokjes, hobbylijm,
sisaltouw en jute.

 Onderzoek
... dat je onderzoek doet naar de mogelijkheden en
decoratieve toepassingen en texturen om de vlakken
in te vullen. 
... dat je bij het in elkaar zetten zoekt naar mooi bij
elkaar passende vlakken.
... dat je samen overweegt hoe de woning
functioneert (ingang, ramen etc.).

Overal ter wereld bouwen mensen huizen, meestal met de materialen uit hun omgeving. Als je in een prachtig
tropisch woud woont, zoals in Indonesië, heb je het materiaal voor het uitzoeken. Voor alle veiligheid bouw je
natuurlijk wel op palen…. Zoals veel Indische Nederlanders werd de schilder Jan Toorop (1858-1928) geboren
in Indonesië en bracht er zijn jeugd door (voormalig Nederlands-Indië). De kinderen maken in 2- of 3-tallen
met stokjes en natuurlijke materialen een eigen paalwoning.

Deze les kan deel uit maken van een serie van vier over de ‘multiculturele’ schilder Jan Toorop tegen de
achtergrond van zijn geboorteland: Indonesië.

De uitdaging
Kun jij ... samen een paalwoning bouwen, waarvan elke zijde afhankelijk van de functie (dak,
balkon etc.) op een andere manier decoratief is ingevuld met natuurlijke materialen?
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 Les - procesfase handleiding

Introductie
Stel je de situatie voor waarmee veel avonturenverhalen beginnen: je lijdt schipbreuk of
overleeft een vliegtuigcrash en bent opeens overgeleverd aan de natuur, het oerwoud.
Toon Kijkvoorbeeld 1: ‘Schipbreuk’. Net als Robinson Crusoë verwacht je voorlopig niet
gered te worden, dus moet je zelf aan de slag om een onderkomen te bouwen. Hoe zou jij
dat aanpakken?

Informatie
Veel volkeren leven in het oerwoud. Ze maken bij het bouwen van hun huis gebruik van het
materiaal dat de omgeving biedt. Dat worden vaak heel kunstig gebouwde woningen met
een zekere ‘openheid’ in verband met de tropische temperaturen.
Hollanders hebben eeuwenlang Indonesië gekoloniseerd. Ze kwamen daar ook in aanraking
met natuurvolkeren.
De schilder Jan Toorop (1858-1928) werd er geboren uit een Nederlandse vader en
Indonesische moeder.
Toon Kijkvoorbeelden 2: Hier is duidelijk waarom deze hutten op palen staan. Wat maakt
deze eenvoudige woningen zo aantrekkelijk om te zien (decoratieve zijden met diverse
planken).
Ook in verband met mogelijk ongerief uit het woud, ongedierte, worden de hutten vaak
boven de grond gebouwd: Juist: op palen!
Toon Kijkvoorbeeld 3: als je die palen hebt staan begin je aan het belangrijkste onderdeel
van je 'onderdak'. Leg eens uit hoe dat dak gemaakt is. Welke materialen zie je?
Toon de Kijkvoorbeelden 4: welke verschillen in aanpak en decoratie zie je tussen de huizen?
In welk huis is de 'mooïgheid' echt belangrijk? Waaraan zie je dat?
Toon de Kijkvoorbeelden 5: Stel dat je met zijn tweeën of drieën bent en je hebt de spullen
zoals op de linker foto. Hoe zouden jullie je paalwoning maken? Hoe zou je deze materialen
uit de omgeving gebruiken?

Instructie
Als je samen in een huis gaat wonen, is het belangrijk dat je ook samen beslist over hoe het
eruit gaat zien. Dat lukt goed als ieder een paar onderdelen voor zijn rekening neemt!
Volg de Techniekstappen: Je breekt eerst de palen op maat: per zijde vier stokjes van ca. 25
cm. (Hierop kan natuurlijk ook gevarieerd worden, maar dat maakt de zaak ook meteen
ingewikkelder).
Verbind ze dan met stukjes ijzerdraad, eerst twee, dan vier (zie voorbeeld).
Leg ze op elkaar om de maten te laten overeenstemmen. Verschuif de verbindingen tot de
hoeken kloppen (vierkanten of rechthoeken). Zet ze vast met een druppeltje lijm.
Ontwerp dan per zijde een ‘invulling’. Toon de Variaties.
Kijk eens hoe mooi je de materialen kunt combineren!
Spreek van te voren af welk vlak je ontwerpt: een voor-, zij-, achterkant of het dak?!
Leg tijdens het ontwerpen de onderdelen eerst neer hoe je ze wil hebben, zodat je ze nog
kunt schuiven. Lijm ze daarna vast met een klein druppeltje lijm.
Als de onderdelen klaar en droog zijn bekijk je de resultaten en vergelijk je ze met elkaar.
Overleg welke delen zich goed zouden lenen voor de voorkant of voor het dak?
Begin dan met het samenbinden van de onderdelen. Omdat je samenwerkt kan de één
vasthouden, terwijl de ander bindt (wissel die rollen af!).
Het opzetten van het dak biedt nog variatiemogelijkheden; de hoek en de oriëntatie.
En natuurlijk kun je uiteindelijk nog allerlei toevoegingen bedenken: een veranda, een trap
of ladder etc.

Uitvoering/begeleiden
Maar nu eerst aan de slag met het op maat maken van het rondhout.
De eerste stappen zijn nogal ambachtelijk. Doe per tafel even voor dat het nauwkeurig kan
door gebruik van je nagels.
Het verbinden door omwikkelen kan door sommige kinderen als lastig worden ervaren. Doe
het even aan de tafel voor.
Zorg ervoor dat het tempo hoog blijft. Het vormgeven begint pas bij het ontwerp van de
decoratieve invulling.
Stimuleer ze eerst te spelen met de mogelijkheden en nog eens te kijken naar de
kijkvoorbeelden bij Variaties. Welke variaties kunnen ze nog meer bedenken?
Het vastlijmen vereist even wat geduld: het opzijleggen van het ontwerp, insmeren van de
delen en dan terugplaatsen.
Snelle groepjes kunnen vast aan de slag met ‘accessoires’ als trap, ladder etc.
Na de droging begint het echte werk, het in elkaar zetten. Nodig kinderen uit eerst nog even
de alternatieven te bekijken.
Als ze het zeker weten kunnen ze de onderdelen vastzetten. Zie erop toe dat de rolverdeling
‘vasthouden’ en ‘verbinden’ wordt afgewisseld.
Laat tussendoor zien dat je de helling van het dak kunt variëren.
Moedig de snelsten aan het huis verder aan te kleden met attributen als trappen, balkon,
uitbouw etc.
Te ver uitstekende stokjes kunnen met de tang worden afgeknipt (overweeg samen het
esthetische effect).
Groepjes die klaar zijn kunnen hun huis vast in de kring zetten en opruimen.

Nabeschouwing - Toelichting



Laat de kinderen eerst kijken naar de prachtige resultaten van hun inspanningen.
Stel voor om na afloop van de nabeschouwing het geheel uit te bouwen tot maquette van
een dorp in het oerwoud (bomen van geverfde sponsen etc).

Nabeschouwing
Kun je de belangrijkste verschillen tussen de huizen benoemen?
Welke decoratieve invullingen en toevoegingen vallen op? Welke combinaties van
materialen?
Welke technieken zijn gebruikt? (vlechten weven). Zijn de daken waterdicht gemaakt?
Vertel iets over het ontstaansproces, de taakverdeling, de keuzes en besluitvorming, de
kwaliteit van het overleg en de samenwerking.
Waarover ben je het meest tevreden en wat zou je een volgende keer (of bij schipbreuk)
anders doen?

En verder...
Deze les vraagt om een mooie inbedding in historische en geografische context. Elke achtste
groeper maakt zo op een betekenisvolle wijze kennis met het koloniale verleden van Nederland.
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