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Inleiding: de tentoonstelling ‘It almost seemed a lily’
Hedendaags kunstenaar Berlinde De Bruyckere (°1964, Gent) maakt in 2016 voor het eerst kennis
met de wonderlijke Besloten Hofjes. De fragiliteit en schoonheid van deze 16de eeuwse retabelkastjes grepen haar onmiddellijk aan. De honderden fijn uitgewerkte zijden bloemen in alle fases
van groei en verval deden haar denken aan de uitgebloeide lelies die ze thuis in deze verschillende
stadia nauwkeurig gefotografeerd had. De gevallen bloemblaadjes vertonen voor De Bruyckere
gelijkenissen met de tere menselijke huid, een thema dat vaak terugkomt in haar oeuvre.
De bloem kreeg een centrale rol in de reeks It almost seemed a lily waaraan de kunstenares in 2017
begon te werken. De lelie kent veel religieuze interpretaties, maar wordt ook vaak als metafoor in
de mythologie van de oudheid gebruikt. De titel van de reeks leende De Bruyckere van de mythe
Apollo en Hyacinthus uit de Metamorfosen van Ovidius. Voor de expo heeft Michaël De Cock het
verhaal van Hyacinthus herschreven voor de leeftijd 12-14 jaar, Gerda Dendooven zorgde voor
illustraties (bijlage 1).
Met deze tentoonstelling in Museum Hof van Busleyden confronteert De Bruyckere de serie met de
16de eeuwse Besloten Hofjes, die als topstukken een vaste plek in dit museum hebben gekregen.
Deze gesloten tuintjes verbeelden een toevluchtsoord, een miniatuurparadijs dat afgeschermd is
van de invloeden van de buitenwereld.
De lelies uit de reeks van De Bruyckere stralen door hun textuur zowel tederheid als ruwheid uit. De
serie sculpturen in textiel, ijzer en was zijn omkaderd door 18de eeuwse eiken vloerplanken uit de
woning van de kunstenares, getekend door de voetstappen van de voorbije eeuwen. Alle elementen
in de kabinetten van De Bruyckere dragen een speciale betekenis in zich en samen maken ze een
nieuw verhaal, over het verleden en de toekomst, over schoonheid en verval.
It almost seemed a lily is de eerste solotentoonstelling van Berlinde De Bruyckere in België sinds 2014. Enkele werken
uit de reeks waren reeds te zien tijdens de Biënnale van Venetië, Art Basel, Manifesta en in het Sara Hildén Art Museum
(Finland). Deze worden aangevuld met nieuw werk dat speciaal voor deze expo gemaakt werd.

Meer weten over Berlinde De Bruyckere? Lees de tekst die Inge Van Reeth n.a.v. deze tentoonstelling
schreef (bijlage 2).
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Praktische informatie bij de tentoonstelling
Aanbod

Voor scholen bieden we tijdens de tentoonstelling It almost seemed a lily (15 december 2018 tot 15
mei 2019) een rondleiding en een online lesmap aan. Met de online lesmap kan je zelfstandig aan
de slag in de klas en/of in de expo.
Of boek een Slow Art rondleiding met je klas en verdiep je in twee kunstwerken van de expo.
Nadien verwerken de leerlingen hun ervaringen in een creatief afsluitmoment op de museumzolder.

Praktisch

Zelfstandig bezoek met opdrachten uit de lesmap:
•
•

Gratis voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs
Vanaf 12 jaar €5 per leerling

Interactieve rondleiding:
•
•
•
•

prijs: €80 (incl. toegang + gids) + €5 administratiekost voor lager onderwijs, voor secundair
onderwijs komt er €5 per leerling bij (toegangsprijs voor jongeren in het museum)
duur: ca. 1u30
max. 20 leerlingen
leeftijd: derde graad lager onderwijs en alle graden secundair onderwijs

Locatie:

Museum Hof van Busleyden
Sint-Janstraat 2A
2800 Mechelen

Reservatie:

Mail naar uit@mechelen.be of bel 070 222 800

Meer info:

Mail naar arne.vandelanotte@mechelen.be of bel 015 29 40 38
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Hoe gebruik je dit lessenpakket?
Met dit lespakket komen de leerlingen via activerende werkvormen meer te weten over de kunstwerken van Berlinde De Bruyckere, de Besloten Hofjes en de expo It almost seemed a lily.
Het lespakket kan, maar moet niet gepaard gaan met een bezoek aan de expo. Je kan de opdrachten
gebruiken als voorbereiding of verwerking van een tentoonstellingsbezoek in de klas. Sommige
opdrachten kan je ook ter plaatse in het museum doen, tijdens een bezoek aan de expo. Het pakket
kan echter ook volledig op zichzelf staan. De afbeeldingen (o.a. van de werken uit de tentoonstelling)
die nodig zijn voor de opdrachten vind je in de bijlagen.
Het lespakket is modulair opgebouwd. Als leerkracht bepaal je zelf hoeveel tijd je aan dit pakket
wil besteden: kies voor een specifieke module of stel ‘à la carte’ lessen samen waarbij je uit één
of meerdere modules de thema’s selecteert die aansluiten bij jouw leerplan, en de opdrachten
kiest die geschikt zijn voor jouw leerlingen.
Elke module belicht een ander aspect:
•

Modules 1 en 2 gaan over de inspiratiebronnen van Berlinde De Bruyckere voor deze tentoonstelling: de Besloten Hofjes en de mythe van Hyacinthus en Apollo (uit de Metamorfosen van Ovidius).

•

Module 3 gaat over het materiaalgebruik en de werkwijze.

•

Module 4 gaat over de symboliek en interpretatie van de Besloten Hofjes en het werk
van Berlinde De Bruyckere.

Elke module bevat achtergrondinformatie en enkele opdrachten. Bij de opdrachten staan de
duur, de doelstelling en het materiaal vermeld, en of de opdracht in de klas en/of in de tentoonstelling kan worden uitgevoerd.
Door de grote diversiteit aan thema’s en opdrachten kan je dit pakket gebruiken binnen de lessen
plastische opvoeding (P.O.), geschiedenis, Latijn, Nederlands, project algemene vakken (PAV) en
levensbeschouwing, of als een vakoverschrijdend project inplannen.
Het schema op de volgende twee pagina’s geeft je per module een overzicht van de thema’s en
opdrachten en de vakken waarbij deze het best aansluiten.
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Overzicht thema’s, opdrachten en vakken
VAKKEN

P.O. gesch. Latijn Ned. PAV levensb.

MODULE 1 - DE BESLOTEN HOFJES

Thema 1 - Wat zijn de Besloten Hofjes?
•

Opdracht: Zorgvuldig gestructureerde chaos (p. 7)

x

x

•

Opdracht: Toevluchtsoord (p. 8)

x

x

x

x

Thema 2 - De Besloten Hofjes als inspiratie voor Berlinde De Bruyckere
•

Opdracht: De schoonheid van verwelkende bloemen (p. 9)

x

•

Opdracht: Geabstraheerd en uitgepuurd (p. 10)

x

MODULE 2 - DE MYTHE VAN HYACINTHUS
Thema 1 - Hyacinthus door Michaël De Cock met illustraties van Gerda Dendooven
•

Opdracht: Mythische figuren aan het woord (p. 11)

•

Opdracht: Het verhaal van Hyacinthus verfilmd (p. 12)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thema 2 - Materiële en vormelijke metamorfosen in de Besloten Hofjes en het werk
van Berlinde De Bruyckere
•

Opdracht: Boodschap voor de toekomst (p. 13)

•

Opdracht: Van mens naar hert of boom of ... (p. 14)

x

x
x
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Overzicht thema’s, opdrachten en vakken
VAKKEN

P.O. gesch. Latijn Ned. PAV levensb.

MODULE 3 - MATERIAALGEBRUIK & WERKWIJZE
Thema 1 - Mixed media
•

Opdracht: Beeldend beschrijven (p. 15)

x

•

Opdracht: Besloten Hofje 4 en ‘Infinitum’ van Berlinde De Bruyckere in de mix (p. 16)

x

x

x
x

Thema 2 - Het fragiele en het verweerde
•

Opdracht: Dubbelzinnig textiel (p. 17)

•

Opdracht: Met veel zorg gemaakt (p. 18)

•

Opdracht: Schilderen en beeldhouwen met was (p. 19)

x

x

x

x

x

x

x

x

MODULE 4 - SYMBOLIEK & INTERPRETATIE
Thema 1 - Besloten Hofjes vol symbolentaal
•

Opdracht: De Besloten Hofjes ontrafeld (p. 20)

x

•

Opdracht: De Besloten Hofjes als collages met persoonlijke geheimen (p. 21)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thema 2 - Symboliek van de Besloten Hofjes versus betekenis van het werk van
Berlinde De Bruyckere
•

Opdracht: Betekenis van de Besloten Hofjes voor Berlinde De Bruyckere (p. 22)
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Interessante links
Blog over de Besloten Hofjes en hun restauratie
https://beslotenhofjes.com/
Video over de Besloten Hofjes
https://beslotenhofjes.com/wat-zijn-de-besloten-hofjes/
Video van Hannah Iterbeke over haar onderzoek naar de bloemen in de hofjes
https://beslotenhofjes.com/2016/02/01/hannah-iterbeke-vertelt-over-haar-onderzoek/
Artikel met video’s waarin kunstenares Berlinde De Bruyckere en restauratrice Lieve Watteeuw aan
het woord zijn over de tentoonstelling ‘It almost seemed a lily’
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/12/nieuwe-solo-expo-van-berlinde-de-bruyckere-geinspireerd-door-h/
Documentaire ‘In het atelier van Berlinde De Bruyckere’
https://www.arttube.nl/videos/in-het-atelier-van-berlinde-de-bruyckere
Documentaire ‘Berlinde De Bruyckere. Over schoonheid en troost.’ op Het Archief voor Onderwijs
https://onderwijs.hetarchief.be/media/goudvis-berlinde-de-bruyckere/c1iNKIZgZDgbnOwEKP4tIWJi
Op Het Archief voor Onderwijs zijn verder ook een collectie met filmfragmenten over Berlinde De
Bruyckere, en verschillende andere video’s over de kunstenares te vinden. Log je hiervoor in, of maak
eerst een account aan op Het Archief voor Onderwijs en typ in de zoekbalk ‘Berlinde De Bruyckere’.
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Module 1

De Besloten Hofjes
In de tentoonstelling It almost seemed a lily in Museum Hof van Busleyden
confronteert hedendaagse kunstenares Berlinde De Bruyckere haar serie
werken met de 16de eeuwse Besloten Hofjes, die als topstukken een vaste
plek in het museum kregen. Wat zijn die Besloten Hofjes precies? En waarom
inspireerden ze Berlinde De Bruyckere?

Thema 1

Wat zijn de Besloten Hofjes?

De Besloten Hofjes zijn 16de eeuwse retabelkastjes die zijn gemaakt voor de Mechelse gasthuiszusters (= zusters Augustinessen die in hun klooster zieken verzorgden) en generaties lang door hen
onderhouden en aangevuld. Sinds 2011 zijn ze geregistreerd als Vlaamse topstukken.’
De Hofjes zijn voorstellingen van een ideale, spirituele en paradijselijke wereld. Behalve geschilderde
panelen en polychrome beeldjes, vind je er ook handgemaakte zijdebloemen, minuscule gebruiksvoorwerpen, glazen druiventrosjes, stukjes beenderen en allerlei kleine relikwieën.
De Besloten Hofjes zijn zeldzame voorbeelden van ‘anonieme’ kunst, devotie en spiritualiteit. Zij zijn
uniek in hun soort en nergens ter wereld vind je zo een grote verzameling van Besloten Hofjes als in
Mechelen. Maar ze zijn ook erg kwetsbaar: de grote diversiteit aan materialen maakt het bewaren
ervan niet altijd makkelijk. Het grote aantal technieken en materialen dat in de Hofjes gebruikt is,
maakt ze ook net zo bijzonder; ‘mixed media avant-la-lettre’ zou je kunnen zeggen.

(bron: https://beslotenhofjes.com/wat-zijn-de-besloten-hofjes/)

Opdracht: Zorgvuldig gestructureerde chaos
DUUR
20 min.
DOEL
Kennismaking met de Besloten Hofjes door
naar details te zoeken in één van de Hofjes.
LOCATIE
klas – deel 1 kan ook in de tentoonstelling

MATERIAAL
•

bijlage 3b: afbeelding Besloten Hofje 2, met
H. Elisabeth, Ursula en Catharina

•

bijlage 4: lijst met details uit Besloten Hofje 2

•

computer met internet, beamer en scherm
om filmpje te tonen

VERLOOP OPDRACHT
1. Bekijk de foto van Besloten Hofje 2 met H. Elisabeth, Ursula en Catharina (bijlage 3b).
Vinden jullie volgende details erin terug (bijlage 4)?
2. Wie heeft dit retabel gemaakt volgens jullie? Met welk doel zou het gemaakt zijn?
Wanneer? Schrijf je ideeën op.
3. Bekijk de video van Fans of Flanders over de Besloten Hofjes op https://vimeo.
com/118596740 (duur: 3’33”).
4. Bespreek: In hoeverre kwamen jullie ideeën na een eerste blik op Besloten Hofje 2
overeen met het verhaal dat in de video verteld wordt?
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Opdracht: Toevluchtsoord
DUUR
10 à 50 min. (te bepalen door leerkracht)

LOCATIE
klas – deel 1 kan ook in de tentoonstelling

DOEL
Kennismaking met de Besloten Hofjes, creatief
verwerken van het thema van de Hofjes als een
‘toevluchtsoord’ en dit mondeling voorstellen.

MATERIAAL
•

bijlage 3: foto’s van de Besloten Hofjes

•

kranten, tijdschriften, papier, lijm, scharen

VERLOOP OPDRACHT
1. Bekijk de foto’s van de Besloten Hofjes (bijlage 3). Deze gesloten tuintjes verbeelden een
toevluchtsoord, een miniatuurparadijs dat afgeschermd is voor de invloeden van de buitenwereld.
2. Waarheen vluchten jullie als je je voor invloeden van de buitenwereld wil afschermen?
3. Maak met beelden en teksten uit tijdschriften en kranten een ‘moodboard’ (of ‘sfeerbord’)
waarin je de sfeer, het uitzicht en gevoel van jouw ideale toevluchtsoord weergeeft.
4. Toon jullie moodboards aan elkaar en geef er een woordje uitleg bij.
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Thema 2

De Besloten Hofjes als inspiratie voor Berlinde De Bruyckere

In 2016 maakt Berlinde De Bruyckere voor het eerst kennis met de wonderlijke Besloten Hofjes.
De fragiliteit en schoonheid van deze 16de eeuwse retabelkastjes grepen haar onmiddellijk aan.
Berlinde De Bruyckere vertelt het volgende over de Besloten Hofjes (bron: dS+ artikel 6 oktober 2018):
‘Het zijn kunstwerken van een bijzondere huisvlijt, een collage waar kloosterzusters persoonlijke
dingen aan toevoegden zoals amuletten, relikwieën of papierrollen. Ze zijn opgeladen met mystiek
en geheimtaal: je kan er niet naar kijken zoals naar een traditioneel kunstwerk. Zelf was ik al jaren
bloemen aan het fotograferen, vaak lelies en hun bijzonder verwelkingsproces. Ik legde de link
met de bloemen van de Hofjes, maar dan geabstraheerd en uitgepuurd. Zo ontstond de reeks ‘It
almost seemed a lily’, die ik eind dit jaar samen met de Hofjes ga presenteren in Mechelen. Voor
het eerst werk ik voor deze wandsculpturen met blow-ups (= ‘opgeblazen’, ‘uitvergrote’), van stampers en van verwelkte bloembladeren. Ze stralen de erotiek en gevoeligheid uit van tere huid. Het
verval, het verleppen en uitbloeien staat centraal in deze serie, en dan nog wel van lelies die een
Bijbelse symboliek van zuiverheid meedragen. Ik combineer ze in grote kasten met oud behangpapier, met zijn overschilderingen en sporen van de tijd.’
Lees de tekst bij ‘Thema 1: Wat zijn de Besloten Hofjes?’ (p.7) voor meer info over de Besloten Hofjes.

Opdracht: De schoonheid van verwelkende bloemen
DUUR
deel 1: 5 min.
deel 2: 5 min. per dag gedurende een week
deel 3 & deel 4: 20 min.
DOEL
Ontdekken hoe (verwelkte) bloemen een inspiratiebron zijn voor Berlinde De Bruyckere, leren
over het werkproces van de kunstenares en
observeren van het verwelken van een bloem.

LOCATIE
klas
MATERIAAL
• bijlage 3: foto’s van de Besloten Hofjes
• bijlage 5: 5f, 5g, 5h, 5i, 5j: foto’s van enkele
kunstwerken van Berlinde De Bruyckere
uit de expo It almost seemed a lily
• bloem (liefst een lelie) in een vaas
• fototoestel

VERLOOP OPDRACHT
1. Bekijk de foto’s van de Besloten Hofjes (bijlage 3). De fijn uitgewerkte zijden bloemen uit
de Besloten Hofjes doen Berlinde De Bruyckere denken aan de uitgebloeide lelies die ze
thuis in verschillende stadia van verwelking en verval fotografeerde. Gevallen bloemblaadjes lijken volgens haar op tere mensenhuid, een thema dat vaak terugkomt in haar werken.
2. Doe zoals De Bruyckere en bestudeer het verwelkingsproces van een bloem. Zet een
bloem (liefst een lelie) in een vaas in de klas. Neem er elke dag een foto van, totdat ze
volledig verwelkt is.
3. Bespreek: Vinden jullie een bloem die aan het verwelken is mooi? Waarom (niet)?
4. Vergelijk jullie foto’s met enkele kunstwerken van De Bruyckere uit de expo It almost seemed a lily (bijlage 5: 5f, 5g, 5h, 5i, 5j). Herken je in deze werken de blow-ups van stampers
en verwelkte bloembladeren? Zie je de gelijkenis met de gevoeligheid van tere huid?
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Opdracht: Geabstraheerd & uitgepuurd
DUUR
30 à 50 min. (te bepalen door leerkracht)
DOEL
Ontdekken hoe bloemen een inspiratiebron zijn
voor Berlinde De Bruyckere, leren over haar werkproces, en van een realistische (verwelkte) bloem
een abstract beeld tekenen.
LOCATIE
klas

MATERIAAL
•

bijlage 3: foto’s van de Besloten Hofjes

•

bijlage 6: foto’s van lelies

•

(teken)papier, potloden, zwarte stiften

•

bijlage 5: 5f, 5g, 5h, 5i, 5j: foto’s van
enkele kunstwerken van Berlinde De
Bruyckere uit de tentoonstelling It
almost seemed a lily

VERLOOP OPDRACHT
1. Bekijk de foto’s van de Besloten Hofjes (bijlage 3). De bloemen uit de Hofjes waren een bron
van inspiratie voor Berlinde De Bruyckere voor het maken van de reeks It almost seemed a
lily. Ze verwoordt het zo: ‘Zelf was ik al jaren bloemen aan het fotograferen, vaak lelies en
hun bijzonder verwelkingsproces. Ik legde de link met de bloemen van de Hofjes, maar dan
geabstraheerd en uitgepuurd. Zo ontstond de reeks ‘It almost seemed a lily’, die ik samen
met de Hofjes presenteer in Mechelen.’
2. In de reeks It almost seemed a lily toont De Bruyckere lelies in een abstracte en uitgepuurde
vorm. Ze vertrekt hiervoor van blow-ups (= ‘opgeblazen’ of uitvergrote) van de stampers en
verwelkte bloembladeren. Volg de volgende stappen en teken zelf een abstract beeld van
een lelie:
a) Bekijk de foto’s van de lelies (bijlage 6) en kies er één uit.
b) Baken in je uitgekozen foto een bepaald detail van de lelie af.
c) Vergroot dit detail door er digitaal op in te zoomen of door het te vergroten met een
kopieermachine.
d) Maak met potlood eerst een waarheidsgetrouwe schets van het detail.
e) Gom dan overbodige lijnen weg zodat enkel de belangrijkste lijnen die de vorm
bepalen, overblijven.
f) Maak tot slot de overblijvende lijnen strakker en accentueer ze met een zwarte stift.
Extra: Je kan bovenstaande stappen tot abstractie ook in een ‘doorschuifsysteem’ doen: na
elke stap geeft de leerling zijn/haar blad door aan zijn buur die de volgende stap uitvoert en
daarna op zijn beurt het blad weer doorgeeft aan de volgende enz. Door dit systeem nemen
de leerlingen letterlijk afstand van hun eigen realistische tekening. Omdat ze voor elke stap
weer een andere tekening voor zich krijgen, kunnen ze beter focussen op het proces van het
abstraheren.
3. Vergelijk je tekening met enkele kunstwerken van De Bruyckere uit de expo (bijlage 5: 5f, 5g,
5h, 5i, 5j). Herken je in haar werken de blow-ups van de stampers en (verwelkte) bloembladeren?
Meer info en opdrachten in verband met de materialen, technieken en symboliek van de Besloten
Hofjes en de kunstwerken van Berlinde De Bruyckere vind je in de modules 3 en 4.
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Module 2 De mythe van Hyacinthus uit de
Metamorfosen van Ovidius
Berlinde De Bruyckere noemt de Metamorfosen van Ovidius ‘één van haar bijbels’. Verschillende
van haar kunstwerken zijn geïnspireerd op mythen uit de Metamorfosen. De mythe Diana &
Actaeon - een tragisch liefdesverhaal waarin Actaeon verandert in een hert en opgegeten wordt
door zijn eigen honden - was de inspiratiebron voor haar reeks kunstwerken Romeu my deer. De mythe Philemon & Baucis inspireerde De Bruyckere voor sculpturen van mensen die een metamorfose
ondergaan tot bomen. De titel van de reeks It almost seemed a lily die nu in het museum te zien is,
leende de kunstenares van de mythe van Apollo & Hyacinthus, waarin een jonge knaap verandert
in een bloem.

Thema 1 ‘Hyacinthus’ door Michaël De Cock met
illustraties van Gerda Dendooven
Voor de expo It almost seemed a lily heeft Michaël De Cock het verhaal
van Apollo & Hyacinthus herschreven voor de leeftijd 12-14 jaar.
Gerda Dendooven maakte er illustraties bij.

Opdracht: Mythische figuren aan het woord
DUUR
20 min.
DOEL
Leren kennen van de mythe van Apollo en
Hyacinthus en bedenken van dialogen voor de
personages vanuit de illustraties bij het verhaal.
LOCATIE
klas

MATERIAAL
•

bijlage 1a: verhaal Hyacinthus, herschreven
door Michaël De Cock

•

bijlage 1b, 1c, 1d, 1e: tekeningen door
Gerda Dendooven bij het verhaal
Hyacinthus

•

bijlage 7: sjabloon van tekstkaders, tekstballonnen en denkwolken om uit te knippen

VERLOOP OPDRACHT
1. Bekijk per twee de tekeningen van Gerda Dendooven (bijlage 1b, 1c, 1d, 1e) die ze maakte
bij het verhaal Hyacinthus (herschreven door Michaël De Cock). Het verhaal telt 2 hoofdpersonages: Apollo en Hyacinthus.
2. Bedenk vervolgens de dialogen tussen Apollo en Hyacinthus: Wat is er in elke prent te zien
of aan het gebeuren? Wat zouden Apollo en Hyacinthus zeggen? Enz. Schrijf het in tekstkaders, tekstballonnen en/of denkwolken (bijlage 7) bij de tekeningen.
3. Bespreek jullie dialogen en ideeën met de andere duo’s.
4. Lees dan het verhaal van Apollo & Hyacinthus (bijlage 1a). Komen jullie ideeën overeen
met het echte verhaal?
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Opdracht: Het verhaal van Hyacinthus verfilmd
DUUR
50 min.

MATERIAAL PER GROEP

DOEL
Leren kennen van de mythe van Apollo &
Hyacinthus, in de huid kruipen van de
personages en bedenken van (film)beelden
vanuit het verhaal.
LOCATIE
klas

•

bijlage 1a: een kopie van de tekst van het
verhaal van Hyacinthus, herschreven door
Michaël De Cock

•

bijlagen 1b, 1c, 1d, 1e: tekeningen door Gerda
Dendooven bij het verhaal Hyacinthus

•

bijlage 8: een blanco invulschema voor het
storyboard

•

eventueel: verkleedmateriaal en attributen

VERLOOP OPDRACHT
Dit is een groepsopdracht. Verdeel de klas in groepen van min. 3 leerlingen per groep. Geef elke
groep een kopie van het verhaal van Hyacinthus (bijlage 1a) en een blanco storyboard (bijlage 8).
1. Lees met je groep het verhaal Hyacinthus.
2. Stel je voor dat dit verhaal het scenario is voor een film. Jullie maken het ‘storyboard’
voor de film in de vorm van een fotoreeks waarin jullie zelf figureren. Wie speelt welk
personage? Wie is de fotograaf? Vul het in op het storyboard dat jullie kregen.
3. Verdeel het verhaal in een aantal scènes. Vat elke scène samen in een aantal lijnen:
beschrijf kort wie er meespeelt in de scène, wat er precies gebeurt … Vul dit in op het
storyboard.
4. Bedenk bij elke scène een foto die de scène verbeeldt: Welke personages staan er op de
foto? Welke handeling voeren de personages uit? Op welke plaats staan ze? Welke kledij
dragen ze? Welke andere voorwerpen moeten er nog bij op de foto? … Beschrijf de foto
op het storyboard of maak er een ruwe schets/tekening van.
5. Zoek het nodige materiaal bij elkaar en maak de foto’s bij de verschillende scènes.
6. Vergelijk jullie fotoreeks ...
a) ... met die van de andere groepen: Verdeelden zij het verhaal in dezelfde scènes als
jullie? Hoe verbeelden zij de scènes? Wat voor foto’s maakten ze?
b) ... met de tekeningen die Gerda Dendooven bij het verhaal maakte (bijlage 1b, 1c,
1d, 1e). Verdeelde zij het verhaal in dezelfde scènes als jullie? Verbeeldt zij de scènes in
haar tekeningen op een gelijkaardige manier als jullie in jullie foto’s?
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Thema 2 Materiële en vormelijke metamorfosen in de Besloten Hofjes
en het werk van Berlinde De Bruyckere
De Besloten Hofjes zijn lang onderhouden door Mechelse gasthuiszusters (= zusters Augustinessen
die in hun klooster zieken verzorgden). De Hofjes zagen er dus niet altijd uit zoals nu. De kloosterzusters zorgden voor de Hofjes als voor een echte tuin. Door de eeuwen heen verplaatsten ze beeldjes en herstelden ze bloemen. Een belangrijke inspiratiebron voor Berlinde De Bruyckere zijn de
mythes uit de Metamorfosen van de schrijver Ovidius. In haar werk is dan ook vaak een gedaanteverwisseling te herkennen. Haar menselijke figuren hebben bv. kenmerken van een boom of dier.

Opdracht: Boodschap voor de toekomst
DUUR
20 min.

LOCATIE
klas

DOEL
Stilstaan bij het belang van keuzes en hun
impact in het restauratieproces. Vormen van
een eigen mening en verleden en heden met
elkaar verbinden.

MATERIAAL
•

bijlage 9: foto van Besloten Hofje 5 tijdens de
restauratie

•

bijlage 10a en 10b: foto’s van het opgerolde
briefje dat in Besloten Hofje 5 gevonden is

VERLOOP OPDRACHT
1. Om ook volgende generaties van de Besloten Hofjes te kunnen laten genieten, startte een
internationaal team van specialisten in 2014 met de restauratie van de Besloten Hofjes
(meer info: https://beslotenhofjes.com). Bekijk de foto die tijdens het restauratieproces van
Hofje 5 (bijlage 9) genomen is.
2. Tussen de bloemetjes ontdekten de restauratoren een rolletje papier. Het was een
briefje gedateerd 1806 en geschreven door zuster Leonie (of Leontien). Bekijk de foto’s van
het briefje (bijlage 10a en 10b). Lukt het om de tekst te ontcijferen? In dit briefje vertelt de
zuster dat ze al de bloemetjes uit het Hofje haalde, schoonmaakte en er weer in deed.
3. Het briefje is een persoonlijk bericht aan de ‘toekomstige lezer’. De restauratoren vroegen
zich af wat ze ermee moesten doen:
• Uit het Hofje halen omdat het niet tot het oorspronkelijke Hofje behoort, maar door
zuster Leonie later is toegevoegd?
• Het in het Besloten Hofje laten zitten?
• Een nieuwe boodschap voor de ‘toekomstige lezer’ schrijven voor latere generaties?
• …
De restauratoren trokken deze keuze rond de toekomst van het briefje open naar het
publiek en hielden een publieksbevraging. Uiteindelijk werd beslist om het briefje zoals het
gevonden is terug in het Besloten Hofje te plaatsen.
4. Wat zou jij als restaurator met dit briefje doen? De leerkracht lijst de opties van in 3. nog
eens op. Kunnen jullie nog andere opties bedenken? Hou eventueel een stemming waarbij
elke leerling zijn stem voor één van de opties mag uitbrengen.
5. Als je een nieuwe boodschap voor de toekomst zou schrijven, wat zou die dan zijn?
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Opdracht: Van mens naar hert of boom of ...
DUUR
30 à 50 min. (te bepalen door leerkracht)
DOEL
Leren kennen van andere kunstwerken uit het oeuvre
van Berlinde De Bruyckere en creatief en beeldend
aan de slag gaan rond het thema ‘metamorfose’, met
het eigen lichaam, papier en stof als materiaal.

MATERIAAL
•

bijlage 11: foto van sculptuur Marthe
van Berlinde De Bruyckere

•

bijlage 12: foto van installatie Kreupelhout van Berlinde De Bruyckere

•

oud papier (kranten, affiches, behangpapier, kraftpapier …), repen stof,
enkele rollen papiertape

LOCATIE
klas

VERLOOP OPDRACHT
1. De titel van de reeks It almost seemed a lily leende Berlinde De Bruyckere van de mythe
van Apollo & Hyacinthus, waarin een jonge knaap verandert in een bloem. Het thema van
de metamorfose of gedaantewisseling tussen mens en dier of plant komt vaak terug in het
werk van De Bruyckere. Zien jullie hoe in de sculptuur Marthe (bijlage 11) ‘wortels’ uit een
menselijke figuur groeien en hoe in de installatie Kreupelhout (bijlage 12) de ‘gewonde’
takken bedekt zijn met zwachtels en doeken tegen het bloeden alsof het menselijke ledematen zijn?
2. Verdeel de klas in duo’s. Iemand is de beeldhouwer en iemand het model. De beeldhouwer
transformeert het model gedeeltelijk in een plant of dier door plantaardige of dierlijke
elementen toe te voegen aan het model. De beeldhouwer gebruikt hiervoor oud papier
(kranten, affiches, behangpapier, kraftpapier …), repen stof en papiertape. Door het papier
te scheuren, vouwen, frommelen, draaien, knopen … en dit om het model te wikkelen of
aan het model te plakken, kan je vormen maken die lijken op poten, takken, wortels, een
gewei …
3. De beeldhouwer plaatst het door hem/haar getransformeerde model in een passende
houding en maakt een foto van zijn/haar beeld.
4. Als er tijd is, kunnen beeldhouwer en model van rol wisselen.
5. Vergelijk je foto met de foto’s van de andere duo’s.
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Module 3

Materiaalgebruik & werkwijze

De sculpturen uit de tentoonstelling It almost seemed a lily van Berlinde De Bruyckere bestaan net
als de Mechelse Besloten Hofjes uit verschillende materialen. De uitgepuurde en geabstraheerde
lelies in de reeks van De Bruyckere zien er door hun textuur zowel teder als ruw uit. De mysterieuze tuinen in de Besloten Hofjes overladen je netvlies met details en zijn het resultaat van
verfijnd handwerk.

Thema 1

Mixed media

De werken van Berlinde De Bruyckere in de expo It almost seemed a lily zijn opgebouwd uit frames
van 18de eeuwse eiken vloerplanken met daarin ijzer, verweerde en verrafelde dekens, behangpapier en een semi-doorzichtige laag was opgebouwd uit verschillende kleuren. De materialen
tuimelen over elkaar heen, ze overlappen, bedekken en onthullen vormen waarin de goede kijker
verwelkte bloemblaadjes, meeldraden en stampers herkent. Ook in de Besloten Hofjes zie je een
groot aantal technieken en materialen, zoals o.a. geschilderde panelen, polychrome houten beeldjes, zijden bloemen, minuscule gebruiksvoorwerpen, glazen druiventrosjes, stukjes beenderen,
zegels in was, medaillons in papierpulp, kleine vergulde lovertjes.

Opdracht: Beeldend beschrijven
DUUR
20 min.
DOEL
Nauwkeurig bekijken van de kunstwerken van
Berlinde De Bruyckere en de Besloten Hofjes,
en ze beeldend en poëtisch beschrijven.
LOCATIE
klas en/of tentoonstelling

MATERIAAL
•

bijlage 5g, 5h, 5i: kleurenprints (minimum A4)
van de foto’s van de kunstwerken It almost
seemed a lily III, IV en V

•

bijlage 3a, 3c, 3f: kleurenprints (minimum A4)
van de foto’s van de Besloten Hofjes 1, 3 en 5

•

pen en papier

VERLOOP OPDRACHT
Dit is een groepsopdracht. Verdeel de klas in 6 groepen. Geef elke groep 1 foto: van een Besloten
Hofje (1, 3 of 5), of van een werk uit de reeks It almost seemed a lily van De Bruyckere (III, IV of V).
1. Bekijk jullie kunstwerk goed. Beschrijf in detail in max. 10 regels wat je ziet: vormen, kleuren,
materialen, de manier waarop het werk is gemaakt … Schrijf op een beeldende, poëtische
wijze zodat iemand die de beschrijving leest zich een beeld kan vormen van het werk.
2. De leerkracht verzamelt jullie beschrijvingen en foto’s van de werken, en geeft dan elke
groep een beschrijving gemaakt door een andere groep.
3. Lees de beschrijving die je groep kreeg en probeer je voor te stellen hoe het werk eruit ziet.
4. De leerkracht toont de 6 beelden van de werken naast elkaar zodat iedereen ze ziet. Ga met
je groep op zoek naar het kunstwerk dat past bij de beschrijving die je kreeg. Kan je de juiste
beschrijving aan het juiste kunstwerk koppelen?
Als je deze opdracht in de expo doet, kan je bv. de beschrijvingen vooraf in de klas laten maken en ze dan
voor je de expo binnengaat uitdelen, zodat de groepen met de beschrijving in de expo op zoek kunnen
gaan naar het passende kunstwerk.
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Opdracht: Besloten Hofje 4 en ‘Infinitum’ van Berlinde De Bruyckere in de mix
DUUR
20 min.

MATERIAAL

DOEL
Ontdekken van Besloten Hofje 4 met Daniel
in de Leeuwenkuil en de installatie Infinitum
van Berlinde De Bruyckere, en er creatief
mee aan de slag gaan.
LOCATIE
klas en/of tentoonstelling

•

bijlage 3e: foto van Besloten Hofje 4, met Daniel
in de Leeuwenkuil (tijdens restauratie: in ontmantelde staat, zoals het nu in de expo staat)

•

bijlage 5b: foto van Infinitum van Berlinde De
Bruyckere

•

potlood en papier

VERLOOP OPDRACHT
1. Bekijk de foto’s van Besloten Hofje 4, met Daniel in de Leeuwenkuil (bijlage 3e) en Infinitum van Berlinde De Bruyckere (bijlage 5b). De Besloten Hofjes werden de laatste jaren
gerestaureerd. Het Besloten Hofje 4, met Daniel in de Leeuwenkuil is het laatste Hofje dat
nog niet opnieuw geassembleerd werd na restauratie ervan. In de expo staat het dan ook
in zijn verschillende delen ontmanteld tentoongesteld. Ook het werk Infinitum (deze titel
betekent ‘nog niet af’, ‘oneindig’) van Berlinde De Bruyckere lijkt in verschillende stukken
uit elkaar gehaald. De onderdelen van beide werken lijken kwetsbaar en fragiel. Tegelijk
toont deze opstelling de kracht van de stukken want ze zijn klaar om in elkaar gezet te
worden om zo nog meer betekenissen te krijgen.
2. Stel je eigen kunstwerk samen met de onderdelen van het Besloten Hofje 4, met Daniel in
de Leeuwenkuil en/of van Infinitum.
•
•
•

Welke onderdelen wil je zeker gebruiken?
Kies je zo veel mogelijk stukken uit, of ga je voor wat minder drukte en iets meer
minimalistisch?
Hoe ga je de stukken met elkaar verbinden?

3. Maak een ontwerptekening van het nieuwe kunstwerk dat jij samenstelde.

Thema 2

Het fragiele en het verweerde

De Besloten Hofjes tonen verfijnd handwerk. Zo vroeg bijvoorbeeld het maken van de zijden
bloemen veel geduld. Vijf eeuwen lang hadden de Mechelse gasthuiszusters de Hofjes in hun bezit.
De diversiteit aan materialen maakt de Hofjes kwetsbaar en het bewaren ervan niet altijd makkelijk.
De tijd en het gebruik lieten zichtbare sporen na en de zusters gaven ze dan ook geregeld een opknapbeurt. De Hofjes leden het meest door de inwerking van vocht, warmte en licht.
Materialiteit is iets wezenlijk in het werk van Berlinde De Bruyckere. Het fascineert haar: dekenstapels laat ze verweren in haar tuin, in de afgietsels van dierenhuiden om te beschilderen met
was bewondert ze de stugge haartjes, dode takken in een bos bewondert ze … Haar werk en materiaalgebruik krijgt vaak dubbelzinnige betekenissen: beschermende en verstikkende dekens, loden
rozen die verleiden en vergiftigen, bloemen die getuigen van bloei en verval. De Bruyckere haar
werken zien er vaak fragiel en verweerd uit, maar drukken iets krachtigs uit.
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Opdracht: Dubbelzinnig textiel
DUUR
20 min.

LOCATIE
klas

DOEL
Nadenken over de associaties die opkomen bij
textiel (dekens, kussens, stukken stof) en achterhalen welke (tegengestelde) betekenissen Berlinde
De Bruyckere aan dit materiaal geeft.

MATERIAAL
• bijlage 13: foto’s van kunstwerken van
Berlinde De Bruyckere met textiel
• 2 grote vellen papier (minimum A3)
• 1 stift

VERLOOP OPDRACHT
Dit is een groepsopdracht. Verdeel de klas in groepen van ca. 5 leerlingen. Geef elke groep 2
grote vellen papier en een stift.
1. Berlinde De Bruyckere gebruikt vaak textiel: lappen stof, kussens, dekens. Dit materiaal
krijgt in haar werk dikwijls een dubbelzinnige betekenis. Welke associaties hebben jullie
met textiel? Maak een mindmap of ‘spindiagram’ op jullie blad papier: schrijf het woord
textiel in het midden en schrijf daarrond alle mogelijke dingen/woorden waar textiel (=
dekens, kussens, lappen stof, doeken …) je aan doet denken of die je met textiel associëert.
2. Bekijk nu de foto’s van verschillende werken met textiel van De Bruyckere (bijlage 13).
Kijk goed wat de kunstenares met het textiel deed of hoe ze het gebruikte om er een beeld
mee te maken. Wat wil ze ermee uitdrukken, denk je?
3. Misschien denk je na het bekijken van de foto’s nog aan andere dingen of schieten je
nieuwe associaties met textiel te binnen? Vul jullie mindmap daarmee aan.
4. Teken 2 kolommen op jullie tweede blad papier. Boven de ene kolom schrijf je een +
(positief), boven de andere een - (negatief). Lees de woorden van jullie mindmap opnieuw
en orden ze: de ‘positieve’ associaties met dekens schrijf je in de kolom met de + en de
meer ‘negatieve’ associaties met dekens schrijf je in de kolom met de - . Het kan ook zijn
dat sommige van jullie woorden een neutrale associatie hebben; schrijf ze dan in het
midden tussen de 2 kolommen.
Tip: dit deel van de opdracht kan je ook meteen klassikaal doen.
5. Bespreek met de hele klas de associaties met textiel als materiaal. Wat zijn positieve
associaties en wat negatieve? Zijn er ook neutrale associaties?
6. Lees tot slot de volgende quotes van Berlinde De Bruyckere voor:
•

•

“Een deken is voor mij een symbool van geborgenheid. Het heeft een ziel, die meestal
positief geladen is. Een deken dekt je toe, je voelt je het kind dat binnen zit terwijl het
buiten regent. Ik gebruik een deken ook als negatief voorwerp. Je kan iemand zo veel
liefde en geborgenheid geven dat hij erdoor verstikt raakt, zichzelf niet meer vindt.
Onder een stapel dekens liggen desoriënteert. Die dubbelzinnigheid speel ik graag uit
in mijn werk.”
“De verweerde dekens waar ik nu mee werk, zijn niet meer in staat om geborgenheid
te bieden. Ze vallen uit elkaar.”
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Opdracht: Met veel zorg gemaakt
DUUR
15 min.

LOCATIE
klas

DOEL
Ontdekken hoe de Besloten Hofjes gemaakt zijn en
de werkwijze van Berlinde De Bruyckere. Nadenken
over hoe het zou zijn om zo’n werk te maken, en op
zoek gaan naar verinnerlijking bij zichzelf.

MATERIAAL
•

computer met internet, beamer en
scherm om filmfragmenten te tonen

•

eventueel pen en papier

VERLOOP OPDRACHT
1. Bekijk de volgende twee filmfragmenten:
• Bekijk de video over de Besloten Hofjes op https://beslotenhofjes.com/wat-zijn-de-besloten-hofjes/. De Besloten Hofjes zijn eeuwenlang onderhouden en aangevuld door de
gasthuiszusters (= zusters Augustinessen die in hun klooster zieken verzorgden) die er
met veel geduld aan werkten. Ze zijn het resultaat van moeilijk handwerk. Alles is tot in
het kleinste detail uitgewerkt. Aan handwerk doen wordt in verband gebracht met
spiritualiteit en meditatie: ook de heilige Maagd Maria zou handwerk gedaan hebben.
Het Hofje onderhouden was voor de zusters dus een meditatieve bezigheid en een
moment van verstilling en verinnerlijking in hun drukke leven als gasthuiszuster.
• Bekijk het fragment vanaf 25 min. 33 sec. tot 26 min. 06 sec. uit de video over het
atelier van Berlinde De Bruyckere op https://www.youtube.com/watch?v=ZotDGJONHJM. In dit fragment beschrijft De Bruyckere hoe ze met haar assistenten werkt als
‘verpleegsters’ die iets verzorgen. Hoe de kunstenares haar werkwijze hier omschrijft,
kan je vergelijken met het handwerk van de zusters die de Besloten Hofjes ‘verzorgden’.
2. Beantwoord de volgende vragen en bespreek ze klassikaal:
• Waar kan jij je helemaal in verliezen? Is er iets wat jij doet om even tot rust te komen
en te ‘ontsnappen’ aan de drukte van het leven in onze 21ste eeuw?
• Is er iemand in de klas die iets van handwerk kan? Misschien kan die eens een resultaat
van zijn/haar werk meebrengen of een demonstratie geven?
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Opdracht: Schilderen en beeldhouwen met was
DUUR
20 min.
DOEL
Ontdekken hoe Berlinde De
Bruyckere met was werkt.
LOCATIE
klas

MATERIAAL
• bijlage 14a: filmstills in het groot van het werkproces met
was, uit de documentaire ‘Berlinde De Bruyckere. Over
schoonheid en troost.’
• per groep een kopie van bijlage 14b: filmstills in het klein van
het werkproces met was
• account op Het Archief voor Onderwijs (om docu te tonen)
• computer met internet, beamer, scherm (om docu te tonen)

VERLOOP OPDRACHT
Dit is een groepsopdracht. Verdeel de klas in groepen van ca. 3 leerlingen. Geef elke groep een
kopie van bijlage 14b.
1. Leg als leerkracht uit dat Berlinde De Bruyckere veel met was werkt: Uit afgietsels van
verschillende houdingen, stelde De Bruyckere vele beelden van o.a. menselijke lichamen,
geweien en takken samen met was als materiaal. Vaak zijn het misvormde lichamen of
vreemde combinaties van vervormingen. De kleuren van de was doen veelal denken aan
doorbloede aderen, de ivoorkleur van botten en grijze-rozige huid. Ook in sommige kunstwerken in de expo It almost seemed a lily zijn vormen uit was te zien: het zijn abstracte en
uitvergrote verwelkte bloembladeren. Hoe De Bruyckere deze maakte, beschrijft ze zo: “Ik
kneed een blad zo groot als mezelf en hang het voorzichtig in het eiken kader. Deze handeling herhaal ik zo lang tot het gevoel ‘lelie’ klopt. De bladeren zijn warm en drukken op
elkaar. Ze hangen uit, versmelten en bepalen zelf hun vorm: ‘It almost seemed a lily’.”
2. Bekijk de filmstills van het werkproces met was van Berlinde De Bruyckere uit de documentaire die de leerkracht in het groot en in willekeurige volgorde toont (bijlage 14a).
3. Zoek met je groep de juiste volgorde van de verschillende stappen in het werkproces met
was: orden de filmstills dus in de juiste volgorde door er een nummer bij te schrijven. Wat
is de eerste stap en wat zijn de volgende stappen om een vorm uit was te maken? Geef de
filmstill die de eerste stap toont nummer 1, de tweede stap nummer 2 enz. (bijlage 14b).
4. Vergelijk jullie volgorde met die van de andere groepen.
5. Bekijk de documentaire ‘Berlinde De Bruyckere. Over schoonheid en troost’ of toon er de
volgende fragmenten waarin je het werkproces met was in het atelier ziet:
• 7 min. – 9 min. 10
• 19 min. 55 – 21 min. 18
• 26 min. 10 – 27 min. 30
• 35 min. – 37 min. 40
OPLOSSING: De juiste volgorde van de filmstills is:

1. mal maken

2. was smelten

3. de mal
4. opgedroogde
beschilderen met was uit de
lagen warme was mal halen

5. wassen onderdelen in gewenste
vorm leggen/
bevestigen
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Module 4

Symboliek & interpretatie

In de Besloten Hofjes zie je verschillende heiligenfiguren en religieuze symbolen die bijbelse verhalen verbeelden. De Hofjes kunnen daarnaast ook aangevuld worden met persoonlijke betekenissen. Ze zijn opgeladen met mystiek en geheimtaal.
In het werk van Berlinde De Bruyckere zijn o.a. het leven en de dood, angst, eenzaamheid en schoonheid in de lelijkheid terugkerende thema’s. Haar kunstwerken zijn vaak dubbelzinnig te interpreteren:
de dekens in haar sculpturen beschermen en verstikken, loden rozen verleiden en vergiftigen, de
knuffels zijn kinderlijk onschuldig en ademen tegelijk onrust en onbehagen, de wassen lichaamsdelen zijn dikwijls tegelijk menselijk en dierlijk. De Bruyckere haalt haar inspiratie vaak uit andere
kunstvormen, zoals bv. dansvoorstellingen en uit de kunstgeschiedenis, door werken van oude
meesters ter herinterpreteren.

Thema 1

Besloten Hofjes vol symbolentaal

De Besloten Hofjes zijn ‘schatkamers’ vol geheimen en zijn beladen met religieuze symboliek. Bijna
elk detail staat symbool voor iets of verwijst naar een verhaal.

Opdracht: De Besloten Hofjes ontrafeld
DUUR
30 min.

LOCATIE
klas

DOEL
Ontdekken van de symboliek van de Besloten
Hofjes door symbolen of betekenissen te
verbinden met detailfoto’s van elementen uit
de Hofjes.

MATERIAAL
• per groep een kleurenprint van bijlage 15a:
lijst van symbolen en betekenissen en
detailfoto’s om met elkaar te verbinden
• bijlage 15b: oplossing bij 15a voor leerkracht

VERLOOP OPDRACHT
Dit is een groepsopdracht. Verdeel de klas is groepen van min. 3 leerlingen per groep. Geef elke
groep een kleurenprint van bijlage 15b: lijst van symbolen en betekenissen en detailfoto’s.
1. Kijk met je groep goed naar de detailfoto’s uit de Besloten Hofjes en bedenk waarvoor deze
elementen zouden kunnen staan of wat ze betekenen.
2. Verbind elke detailfoto (bovenaan het blad) met een betekenis (onderaan het blad).
3. Vergelijk jullie verbindingen met die van de andere groepen.
4. Bespreek klassikaal de juiste oplossingen (bijlage 15b).
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Opdracht: De Besloten Hofjes als collages met persoonlijke geheimen
DUUR
30 min.

LOCATIE
klas

DOEL
Ontdekken van de veelheid aan dingen die in de
Besloten Hofjes verwerkt zijn. Zelf een collage
maken, gebaseerd op de Hofjes.

MATERIAAL
• bijlage 3: foto’s van de Besloten Hofjes
• papier, tijdschriften en kranten
• tekenmateriaal, lijm, scharen

VERLOOP OPDRACHT
De Besloten Hofjes zijn ‘schatkamers’ vol geheimen en beladen met veelal religieuze symboliek.
Bijna elk detail staat symbool voor iets of verwijst naar een verhaal.
1. Bekijk de foto’s van de Besloten Hofjes (bijlage 3). Het zijn een soort collages en voorstellingen van een ideale, spirituele en paradijselijke wereld. Behalve geschilderde
panelen en gekleurde houten beeldjes, vind je er ook handgemaakte zijdebloemen,
kleine gebruiksvoorwerpen, glazen druiventrosjes, stukjes beenderen ... De Hofjes zitten
ook vol voorwerpen van verre plaatsen: zegels uit Rome of medaillons uit Engeland. Hoe
die voorwerpen exact in de Hofjes terecht kwamen is niet gekend. Gingen de kloosterzusters - die de Besloten Hofjes eeuwenlang onderhielden - zelf op pelgrimstocht, of waren
het cadeautjes van reizigers? Aan die collages voegden de kloosterzusters ook persoonlijke
dingen toe, zoals amuletten, relikwieën of papierrollen.
2. Maak een eigen collage met allerlei beelden die je uit tijdschriften en kranten knipt of zelf
maakt.
• Welke beelden kies je?
• Kies je ook dingen van verre plaatsen, of bv. een souvenir van een reis die je maakte?
• Voeg je er ook persoonlijke dingen aan toe? Bv. een foto van iets dat speciaal voor je
is en dat je koestert, of iets waar een herinnering aan vasthangt?
3. Toon jullie collages aan elkaar en bespreek wat jullie erin verwerkten en waarom?
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Thema 2 Symboliek van de Besloten Hofjes versus betekenis van het
werk van Berlinde De Bruyckere
Met haar reeks werken die in de tentoonstelling It almost seemed a lily te zien is, verkent Berlinde
De Bruyckere nieuwe paden. Deze omslag is er o.a. gekomen door de Besloten Hofjes te zien. De
veelheid aan materialen en handwerktechnieken in de Hofjes verbloemen voor De Bruyckere een
verlangen dat haar nieuwsgierig maakt. Haar werken in de expo kunnen dan ook gezien worden als
een herinterpretatie van de Hofjes en de thema’s mystieke liefde, en het vrouwelijk ideaal van
zuiverheid, kuisheid, deugdzaamheid en maagdelijkheid, o.a. gesymboliseerd door de lelie.

Opdracht: Betekenis van de Besloten Hofjes voor Berlinde De Bruyckere
DUUR
30 à 50 min. (te bepalen door leerkracht)

LOCATIE
klas of tentoonstelling

DOEL
Ontdekken van de link tussen de symboliek van de Besloten Hofjes en
de betekenis die Berlinde De Bruyckere erin ziet en hoe ze dit uitdrukt
met haar werken. Nadenken over een leven als religieuze, een deugdzaam leven, en over het vrouwelijke ideaalbeeld van vroeger en nu.

MATERIAAL
•

/

VERLOOP OPDRACHT
1. Bespreek klassikaal de symboliek van de Besloten Hofjes:
• De inscripties in de Besloten Hofjes en de term ‘Besloten Hofje’ verwijzen naar het Hooglied: een sensueel liefdesgedicht uit het Oude Testament (Bijbel) waarin een bruidegom
zijn bruid bezingt: “Mijn zusje, mijn bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin,
een verzegelde bron.” Dit lied is vanaf de 12de eeuw een inspiratiebron voor religieuze
vrouwen. Zij vergelijken nl. hun liefde voor Jezus met de liefde die in het Hooglied beschreven is. Kloosterszusters noemen zichzelf dan ook ‘bruiden van Christus’. Door het
devote en bijna meditatieve handwerk dat ze doen om de Hofjes te onderhouden en
door te bidden, voelen ze zich verbonden met God.
• Belangrijke thema’s van de Besloten Hofjes zijn deze mystieke liefde, en het vrouwelijk
ideaal van zuiverheid, kuisheid, deugdzaamheid en maagdelijkheid (gesymboliseerd door
de lelie en het hekje dat de tuin afsluit).
2. Op het eerste zicht zien de Besloten Hofjes en de kunstwerken van Berlinde De Bruyckere er
misschien helemaal verschillend uit, maar toch hebben ze een duidelijke link.
• Dit is wat De Bruyckere in de Hofjes ziet: “Mijn ogen, mijn gedachten zijn wispelturig
wanneer ik naar een Besloten Hofje kijk. Ik heb geen vat op het volledige verhaal, vaak
zie ik veel verhalen door elkaar. Ik verlies mezelf in de details, in de passie waarmee ze
zijn gemaakt. Ik probeer hun geheim te ontrafelen. Bovenal voel ik de vertaling van het
Hooglied; vleselijk verlangen gesublimeerd in rijke druiventrossen, weelderige gouden en
andere kleurrijke bloemen, bloeiende planten waaruit stampers en meeldraden zichtbaar
worden en rijpe zaden die openbarsten alsof ze ejaculeren. Dit is wat ik zie. Eigenlijk
kijken we naar devoot vrouwelijk handwerk, polychrome beelden en ander ambachtswerk. Deze veelheid aan materialen en technieken verbloemen een verborgen verlangen
dat mij nieuwsgierig maakt.”
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•

En over haar reeks werken, geïnspireerd op de Besloten Hofjes, zegt de kunstenares:
“Voor het eerst werk ik voor deze wandsculpturen met blow-ups, van stampers en van
verwelkte bloembladeren. Ze stralen de erotiek en gevoeligheid uit van tere huid. Het
verval, het verleppen en uitbloeien staat centraal in deze serie, en dan nog wel van lelies
die een Bijbelse symboliek van zuiverheid meedragen.”

3. Dit is een opdracht in duo’s. Verdeel de klas in groepjes van 2. Jullie gaan elkaar om de
beurt interviewen. Stel elkaar de volgende vragen en noteer de antwoorden:
• Zou een leven als religieuze in teken van de idealen kuisheid, maagdelijkheid en deugdzaamheid iets voor jou zijn? Waarom wel/niet?
• Wat is voor jou een ‘deugdzaam leven’? Hoe moet je je volgens jou gedragen om
‘deugdzaam’ te leven? Synoniemen voor ‘deugdzaam’ zijn ‘braaf’, ‘fatsoenlijk gedrag’,
‘rechtvaardig’.
• Het vrouwelijke ideaal van kuisheid, deugdzaamheid en gratie is een terugkerend
thema in de Bourgondische Tijd. Wat is het hedendaags vrouwelijk ideaalbeeld (bv. in
de media, tijdschriften …)? En wat is jouw eigen ideaalbeeld?
• De zusters noemen zichzelf de ‘bruiden van Christus’ en hebben een geestelijke relatie
met hem. Wat vind jij belangrijk in een relatie/huwelijk?
4. Ieder duo stelt dan de antwoorden en ideeën van elkaar voor aan de klas. Als interviewer
breng je dus verslag uit van wat je medeleerling je vertelde. Op die manier kan er een klasgesprek op gang komen.
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Lijst van bijlagen
bijlage 1. Verhaal van Hyacinthus door Michaël De Cock, met illustraties door Gerda
Dendooven
1a. Verhaal van Hyacinthys
1b. Illustratie ‘Hyacinthus gooit’
1c. Illustratie ‘Hyacinthus sneuvelt’
1d. Illustratie ‘Apollo treurt’
1e. Illustratie ‘Hyacinthus als bloem’
bijlage 2. Tekst over Berlinde De Bruyckere door Inge Van Reeth
bijlage 3. Foto’s van de Besloten Hofjes
3a. Besloten Hofje 1, met Calvarie en Jacht op de Eenhoorn
3b. Besloten Hofje 2, met H. Elisabeth, Ursula en Catharina
3c. Besloten Hofje 3, met Calvarie, H. Maagd en Johannes de Doper
3d. Besloten Hofje 4, met Daniël in de Leeuwenkuil (voor restauratie)
3e. Besloten Hofje 4, met Daniël in de Leeuwenkuil (tijdens restauratie)
3f. Besloten Hofje 5, met Calvarie
3g. Besloten Hofje 6, met H. Augustinus, Anna ten drieën, Maria & Kind
3h. Besloten Hofje 7, met Onze-Lieve-Vrouw
bijlage 4. Lijst met details uit Besloten Hofje 2.
bijlage 5. Foto’s van de kunstwerken van Berlinde De Bruyckere in de tentoonstelling It almost
seemed a lily
5a. Berlinde De Bruyckere, Foot, 2008
5b. Berlinde De Bruyckere, Infinitum, 2009
5c. Berlinde De Bruyckere, Mantel I, 2016-2018, 2018
5d. Berlinde De Bruyckere, Mantel II, 2016-2018, 2018
5e. Berlinde De Bruyckere, Stamen, 2017-2018, 2018
5f. Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily, 2017
5g. Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily III, 2017
5h. Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily IV, 2017
5i. Berlinde De Bruyckere, It almost seemed a lily V, 2017
5j. Berlinde De Bruyckere, Pioenen, 2018
bijlage 6. Foto’s van lelies
bijlage 7. Sjabloon tekstkaders, tekstballonnen en denkwolken
bijlage 8. Invulschema storyboard
bijlage 9. Foto van Besloten Hofje 5, tijdens de restauratie
bijlage 10. Foto’s van het briefje gevonden in Besloten Hofje 5
10a. Foto van het opgerolde briefje
10b. Foto van het open briefje
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bijlage 11. Foto van sculptuur Marthe van Berlinde De Bruyckere
bijlage 12. Foto van installatie Kreupelhout van Berlinde De Bruyckere
bijlage 13. Foto’s van kunstwerken van Berlinde De Bruyckere met textiel
bijlage 14.
14a. Filmstills in het groot van het werkproces met was van Berlinde De Bruyckere
(uit de documentaire ‘Berlinde De Bruyckere. Over Schoonheid en troost.’)

14b. Filmstills in het klein van het werkproces met was van Berlinde De Bruyckere
(uit de documentaire ‘Berlinde De Bruyckere. Over Schoonheid en troost.’)

bijlage 15.
15a. Lijst van symbolen en betekenissen en detailfoto’s van de Besloten Hofjes om met elkaar
te verbinden
15b. Oplossing bij 15 a lijst symbolen, betekenissen en detailfoto’s van de Besloten Hofjes
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