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Schaduw, uit nagesprekken met kinderen over 
workshop in plusklas 6-7-8 

‘Schaduw maakt allerlei vormen, maar ze verdwijnen zodra je het 
licht verandert. Eigenlijk blijft er dan alleen nog iets over in je ge-
dachten. Dat zijn je herinneringen. Als je speelt met licht en donker 
weet je ineens dat er telkens iets anders gebeurt en soms zie je 
een heel mooi beeld, maar doordat je met dat licht beweegt is 
het ook zo weer weg, Toen ik er foto’s van ging nemen probeerde 
ik het vast te leggen, maar terwijl ik dat deed wilde ik een be-
paald beeld terughalen. Dus dat was erg zoeken en toen kreeg ik 
dat idee dat telkens alles verandert. Ik had gewoon een prop ge-
maakt en een beetje gevouwen. Ik ging met zo’n rood fietslampje 
spelen en ineens veranderde ook de hele sfeer, want ineens leek 
dat stuk papier een monster en toen een vulkaan. Daarna ging ik 
weer met wit licht en mijn prop papier leek net een sneeuwland-
schap. Dat was heel gaaf, want ineens wist ik dat ik er eigenlijk 
alles mee kon gaan maken. Bij mij kon je ook nog op een stuk de 
letters door het papier zien, dat vond ik eigenlijk wel grappig.’ 

‘Ik had eerst ook het idee dat alles verandert. We hadden hele 
grote lantaarns en schenen van verschillende kanten op een ob-
ject. Dat geeft een heel ander beeld. Als je het eerst van de ene 
kant belicht en daarna van een hele andere kant zie je soms echt 
iets heel anders. Je ziet dus een schaduw van een ding en dat 
ding ziet er zelf anders uit. Dus wat er verandert is hoe je ertegen 
aan kijkt. Als je zelf ergens anders staat zie je ook iets anders. We 
deden dat heel vaak en toen vroeg ze (.. Alexandra) of we nog 
eens naar dat object wilden kijken en alleen daar naar. En ik be-
dacht me ineens dat dat niet was veranderd maar wel wat we met 
die schaduwen zelf maakten en ook wat we daarover dachten 
en dat dat soms wel en soms helemaal niet klopt. Ik vond dat een 
rare gedachte en toen gingen we het daarover hebben, dat niet 
alles is wat je denkt dat het is. En dat iedereen dus wat anders ziet 
en dat vond ik eerst ook een rare gedachte, maar het is wel zo. Ik 
vond het ermee bezig zijn heel vet en een beetje gek en erover 
denken eigenlijk ook omdat je telkens verder gaat in erover den-
ken. De lichteffecten die we zelf met de lampen maakten vond ik 
echt vet.’ 

‘We gingen samen dansen en het was heel makkelijk om samen 
gekke figuren te maken die niet bestaan. Je kunt je heel lang ma-
ken of kort en dik als je dichtbij of veraf gaat van het licht. Daarna 
gingen we praten over wat licht eigenlijk is en welke betekenis het 
heeft voor iedereen. Licht is eigenlijk heel bijzonder, want toen we 
met die kleurfilters mochten zag je dat alles ook in elkaar overliep 
en met verschillende lampen zie je alles ook net zoveel keer op 
het doek. Met kleurenfilters maken ze in het theater warme en 
koude sferen. Ik wilde het licht telkens vast pakken zo mooi was 
het.’  
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‘Ik maakte gewoon een slingertje met een stukje ijzerdraad en 
hield het zo boven mijn papier dat er een schaduw kwam. Toen 
ik de schaduw overtrok kreeg ik het idee dat het een soort Alien 
was. Ik wilde er eentje bijtekenen die van de andere kant kwam 
en daarna nog een grote.  Dat is heel makkelijk, want je draait 
gewoon je draadje en dan kan je de lamp laten staan. Sommi-
gen gingen de hele tijd met hun lamp heen en weer. Toen ik er 
ogen in tekende zag ik dat je er zo een soort stripverhaaltje mee 
kon maken. Iemand anders deed zijn figuurtje boven mijn papier 
en ik tekende hem erin. Toen kwamen we op het idee om er een 
heleboel te maken, maar dan gaan we wel beter nadenken over 
de draadfiguurtjes, want dit was gewoon om uit te proberen.’

Alexandra van der Hilst


