


Het materiaal:
1. Docentenhandleiding
2. Leerlingen mappen voor logboek
3. Lesmateriaal -  DAGDEEL 1: voorbereiding 
   op school
  - optioneel; praktische 
   voorbereiding op plakken 
   met papier-maché      
   - DAGDEEL 2: workshop 
   papier-maché in de 
   Blokhuispoort
  - optioneel; nabespreking

Als het hele project van Marten is afgerond, 
wordt iedereen uitgenodigd om naar de 
feestelijke tewaterlating te komen kijken. Als u 
dat wenst dan kunt u de voorbeeldbrief voor 
de ouders gebruiken en de datum daarop 
invullen, zodra die bekend is. 

Dit lesmateriaal is gemaakt om gekopieerd 
te worden, zodat elke leerling er mee aan 
de slag kan. Zij voegen het materiaal 
in de omslag, waarmee zij hun eigen 
scheepslog maken. Ook van het dagdeel in 
de Blokhuispoort kunnen zij materiaal aan 
hun logboek toevoegen. Het is dus handig 
wanneer de kinderen allemaal het logboek 
meenemen naar de plakmiddag. 

In het logboek gaan de kinderen mee in de 
reis van Marten en onderweg schetsen de 
kinderen een beeld van zichzelf. In onderdeel 

5 wordt gevraagd een pasfoto van henzelf in 
te plakken, het is handig om vooraf aan de 
leerlingen te vragen of ze een pasfoto mee 
willen nemen. Mocht u de beschikking hebben 
over een ‘smoelenboek’ van uw klas, dan kunt 
u natuurlijk ook daarvan een kopie maken.

Het lesmateriaal gaat over kunst en waarden. 
Het kan soms dicht bij de leerling zelf komen. 
Daarin speelt u als leerkracht een belangrijke 
rol. U bepaald wat er uitgewisseld kan 
worden en op welke momenten. U kunt van 
te voren aangeven dat het fijne van deze 
lessen is dat er geen foute antwoorden zijn, 
omdat het over jezelf en jouw mening gaat. 
Dat  in sommige gevallen zal blijken dat niet 
iedereen overal een antwoord op heeft. Maar 
dat dit materiaal je kan helpen om Marten 
een mooie BOOTschap mee te geven op zijn 
schip. 

Het lesmateriaal bestaat uit 5 ‘hoofdstukken’ 
of oefeningen. Steeds is er een basisoefening 
en een extra opdracht.  Het staat u natuurlijk 
vrij om zelf keuzes te maken in wat u met 
de leerlingen wel en niet behandeld in de 
voorbereiding. Op de website is eventueel 
de PDF versie van het lesmateriaal te vinden. 
.  U kunt daarvoor terecht onder het tabblad 
‘Zeevaartschool’.
In deze handleiding vind u ook een suggestie 
voor een introductie bij de trailers van de films 
die de leerlingen te zien krijgen.
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- De kinderen maken kennis met Marten 
Winters en zijn kunstproject Het Schip De 
Lading.
Op de website www.hsdl.nl vindt u een 
filmpje waarin Martin Winters zichzelf 
voorstelt en iets vertelt en laat zien over 
zijn project.
De leerlingen krijgen een korte opdracht 
om te noteren hoe een idee kan ontstaan 
en hun fantasie wat prikkelen. Daarmee 
willen we ze graag wat ‘los’ maken voor 
verdere gedachten. 
Het is een individuele opdracht. U kunt het 
kort nabespreken door 5 kinderen hun 
idee over een schip van papier-maché te 
laten vertellen.

opdracht 1 Hier willen we de 
kinderen op weg helpen door het proces 
dat Marten heeft doorgemaakt. Van het 
idee moet je naar een uitwerking: hoe 
moet een schip van papier-maché er 
uit gaan zien? Wat is eigenlijk een sterk 
beeld van een schip? Welke vormen en 
onderdelen moet het schip tenminste 
hebben om voor iedereen herkenbaar te 
zijn. In deze oefening gaan de leerlingen 
daar ook even kort over nadenken.

opdracht 2 De leerlingen checken 
daarmee of het zelfbeeld wat zij hebben 
klopt met hoe ze op anderen overkomen.
- De kinderen hebben nagedacht over op 
reis gaan en afscheid nemen.

De meeste mensen denken bij het maken van een reis vooral aan praktische zaken. 
Om die verder te kunnen laten liggen, laten we de leerlingen de praktische zaken 
noteren, dan is die ballast overboord. Dan nemen we afscheid van wat ons bindt 
aan ons dagelijks bestaan. Dit maakt het hoofd leeg om verder te kunnen gaan met 
minder aardse zaken. We werken toe naar wat een leerling werkelijk van waarde 
vindt.  Daarom vragen we de leerlingen tenslotte om ook eens na te denken over de 
gedachten, wensen of dromen die je meeneemt op reis.

Wat neem je mee van huis?
Deze opdracht is bedoeld om in gedachten een aantal dingen van thuis mee te nemen, 
zodat het kind zich thuis zal voelen op de boot. Het kind kan de dingen in gedachten 
een plekje geven.
U kunt deze oefening kort nabespreken door uw eigen rijtje op te noemen of door
5 kinderen te laten opnoemen wat zij meenemen.

introductie
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Trailer Farewell Ditteke Mensink en Gerard Nijssen  
Een reconstructie van de eerste zeppelinvlucht rond de wereld, gebaseerd op 
uniek archiefmateriaal. Farewell is een reisverslag én liefdesverhaal van de jonge 
aristocratische Lady Grace Drummond-Hay en de veel oudere Karl von Wiegand, die 
beiden als journalist voor Hearst Press Empire deel uitmaakten van de bijzondere reis 
rond de wereld in de Graf zeppelin.  Zij vliegen in 21 dagen over metropolen als Londen, 
Friedrichshafen, Berlijn, Tokyo, San Francisco, Los Angeles en New York. Terwijl ze 
over uitgestrekte, onbewoonde gebieden, prachtige alpentoppen, oceanen en Siberische 
moerassen vliegen, vinden Grace en Carl elkaar in een verboden liefde.



afscheid 
Voordat je verder kunt gaan op je reis, 
moet je dingen los kunnen laten. U 
kunt deze oefening verdiepen met een 
onderwijsleergesprek over afscheid nemen 
en loslaten.
In dat onderwijsleergesprek kunt u aan de 
orde laten komen:
- Doet afscheid nemen altijd pijn?
- Wat is het verschil tussen afscheid nemen 
en loslaten?
- Waarom is loslaten ook een bevrijding 
van jezelf?
Als je iets loslaat geeft dat ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen. Dat kan 
bijvoorbeeld gaan over verdrietige dingen, 
of dingen waarover je schaamte voelt. 

Op reis met je eigen gedachten
Van te voren kunt u aangeven dat 
gedachten kunnen gaan over wat je 
verwacht van de reis, over een gedachte 
die je de laatste tijd vaak hebt of iets waar 
je graag aan denkt (dagdromen). Die 
gedachten mogen over echte zaken gaan, 
maar ook uit de fantasie voortkomen.

opdracht 2B
Het gaat hier over het idee dat je een reis 
maakt om iemand anders een boodschap 
over te brengen.

opdracht 3
- De kinderen weten wat het begrip waarde betekent.
Om de kinderen warm te maken voor wat zij van waarde vinden, wordt eerst het 
begrip waarde verkend. Waarde concreet als ‘prijs van een voorwerp’ tot waarde als 
‘wat vind jij belangrijk’. 
In opdracht 3 B wordt dit vertaald in een aantal symbolen bij de waardes die we 
kennen. Aan het eind kunnen de leerlingen een symbool voor zichzelf bedenken, 
eventueel kunnen zij dat straks gebruiken in de vormgeving van hun BOOTschap voor 
Marten en zijn schip. 
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Voyager 1 
Dit is een onbemande ruimtesonde die op 5 september 1977 kort na de lancering van 
Voyager 2 vanaf Cape Canaveral door middel van een Titan III raket gelanceerd werd. 
Voyager 1 bereikte als eerste Jupiter en fotografeerde Jupiter van januari 1979 tot april 
1979. Voyager 1 heeft een gouden grammofoonplaat bij zich (Voyager Golden Record). 
Hierop staan tekeningen en geluid afkomstig van de aarde. Verder bevat de plaat 
symbolen die dienen als handleiding om hem te kunnen afspelen. De inhoud van deze 
plaat is samengesteld door een commissie onder leiding van Carl Sagan. De plaat is 
bedoeld als boodschap aan buitenaardse beschavingen. U kunt de groeten vanaf de aarde 
in een aantal tale laten horen. Op de website vindt u de link naar de site van de NASA.



opdracht 4
- De leerlingen hebben onderzocht wat 
voor hen van waarde is.
De leerlingen doen een grappig testje 
om te ontdekken wat voor oor type mens 
zij zijn. Dat wordt meteen gerelativeerd 
doordat de leerlingen checken daarmee 
of het zelfbeeld wat zij hebben klopt met 
hoe ze op anderen overkomen.
De uitwisseling met anderen kan binnen 
de klas, maar ook daar buiten. 

Het gaat er om dat leerlingen inzien dat 
je keuzes kunt maken ten aanzien van 
waardes. Als je iets van waarde vindt 
dan kun je er voor kiezen om dat een 
belangrijke rol te geven in jouw leven. 

Je kunt van anderen leren of je eigen plan 
trekken. Ook dat zijn keuzes die je maakt.

Voor opdracht 4B hebben de leerlingen 
nodig: 
- een (gekleurd) vel papier om een slinger 
van de voor hun belangrijke waarden op 
te schrijven.
- een schaar en lijm

De leerlingen kunnen natuurlijk 
driehoekjes knippen voor hun vlag, maar 
misschien bedenken ze veel originelere 
vormen.

opdracht 5
- De leerlingen hebben een reisdoel 
geformuleerd en daarmee hun 
BOOTschap vastgesteld.
Op de website www.hetschipdelading.nl  
vindt u een fragment uit/de trailer van 
Fitzcaraldi een film van Roman Polanski. 
Deze film was de directe aanleiding voor 
Marten om een schip van papier-maché 
te bouwen.
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Fitzcaraldo 
Fitzcarraldo is een bezeten operaliefhebber die een operagebouw wil bouwen in de 
jungle. Om dit te verwezenlijken, moet hij eerst een fortuin vergaren in de rubberhandel. 
Hij vaart met een stoomschip naar zijn plantage. Tot hij een berg op zijn pad vindt. 
Hij besluit om met behulp van lokale indianen een enorme boot over een berg te 
verplaatsen. Dat lukt, maar achter de berg is een draaikolk en het schip vergaat alsnog. 
Uiteindelijk komt zijn favoriete operazanger wel naar de jungle, maar hij zingt niet in 
een theater...
Het maken van de film was een geweldige beproeving. Voor de film is er echt een 320-
ton wegend stoomschip over een berg getrokken. De beelden zijn dus levensecht. Werner 
Herzog claimt dat hij de eerste en de laatste is die zoiets voor elkaar krijgt. Bij de crash 
die na de tocht over berg plaatsvond, zijn zes mensen omgekomen. 



Hiermee brengen we de kinderen nog 
één stap verder in hun nadenken over 
wat zij van waarde vinden. De leerlingen 
schetsen zichzelf en komen van daaruit tot 
een boodschap die zij graag aan Marten 
willen toevertrouwen als lading op zijn 
schip. 

U kunt hier natuurlijk 
meer oefeningen 
aan koppelen die de 
leerling inzicht geven 
in zichzelf en de eigen 
mogelijkheden. 
De leerlingen geven 
een beeld van zichzelf 
en hoe zij nu denken 
over hun leven. U kunt 
ze meegeven dat dit 
boekje een typisch 
tijdsdocument is. 
Net als een tijdscapsule, een boek of het 
vastleggen van gegevens in archieven of 
databanken. Het is eigenlijk hun eigen 
Voyager...

Dan raken we aan de essentie van het 
project van Marten Winters: in de kern 
gaat het om een tijdsdocument, een beeld 
van wat de bevolking van Leeuwarden 
van waarde vindt. De leerlingen leveren 
hier een belangrijke bijdrage aan. 

Wellicht gaat één van de 
leerlingen later ooit zelf 
na wat de toekomstige 
Leeuwarder bevolking 
van waarde vindt. Wie 
weet komt er dan een 
stokoude man of vrouw 
nog met het scheepslog 
van dit project op de 
proppen…

opdracht 6 
Hier wordt het 
vervolg op dit 

log uitgelegd aan de leerlingen. Als u 
een afspraak heeft gemaakt voor de 
workshop papier-maché kunt u dat de 
leerlingen laten invullen. 

HETSCHIPDELADING LOGBOEK | 5


