die op zaterdagochmnd wKlr 4 euro per uur tomaten plukt: 'Als ik langs
de foto's loop. kijk ik vooral of ik mensen herken. Ook ldjk ik mar de plek,
de omgevingwaar ze zitten. Het was me eigenlijk nog niet oggevaJlen
dat het meisje d m op haar kop hangt.' Andere reaaies:
'Ik heb ex nag niet zo g o d naar gekeken. maar de foto's maken de
school gez-er,
minder kaaL'
' B i j d r vind ik de rustige sfeer en de gewone achtergrond, terwijl
de leerhpm er xo ongebruigelijk bij l~taan
en wen.'
'Het is we1 apart; r h t iedere school heeft z0iets.I

muren, schuren en hekken
te hangen. Om met haar
galeriehwderEUen de Bmijne te spreken: 'Als een onderzoeker grikte Saskia de
jongeren ah vlinders met
spelden tegen de wand.'
l
hfotoserie v o w het isw is
vooral een onderzoek naar
en een variade op het genre
pwtret en schoolfoto. Maar

Sash Janssen heeft de 'ahmatieve klassenfoto's' gemadd in
eamenwerbg met kunstenaar COeorge K-t.
Za vertelt: 'Door de
leerlingen turpen de Isassen, U e n en rode kolen te plaatsen, presenteer
fk ze in hun leefomgeving. Tegelijkertijd benadruk ik dat ze 'groeien'
en in ontwikkehg din.'
Janssen is gehteresmerd in de leerkngen als sociale g-rmg.In Rouen
(Franhijk), Drewen (Duitaland) en Pwmerend nam SasMa p e p e n
rrtudenmn en rondhangende jongeren onder de loep door ae tegen

h a we& van Saslda Janssen
b meer dan dat. het is van
alles tagelijk: een seulptuur
in de ruimte, e m schilderij
-bij
de leerlingen ak verf
fungeren, een oompositie,
een filmset, sen performma.
een theatarsch.

Bn de leermen, wat vinden zij? Waar ki)ken ze woral mar7 E m jongen

Een hangplek tussen kassen, hc,,,,,,

. .

2n rode kolen

1

Pluk je a17
ZD vragen ze in het Westlafid of je d verk&ng hebt. Vrijwel iedere jongem heeft er wel gens een
b m t j e in de kaasen en krljgt er zijn eerste zoen m e n de &sen. In het wxlrjaar en de tomer dalen
de schoolgrestaties, omdat een groot aantal leerwen vtxrr W o l t i j d a1 een paar uur in de -sen
beeft gewerkt. 's Avonds en in het weekend komen de Westlambe jongeren samen in 'hokken' - de
Ieegstaande schwen en h o e n In het tubbouwgebied - om ta kletsen. te hangen en te dhnken
voordat ze gmri stapgen.DrMwart van de wders is als ondernemer werluaam in de tuinbouw. Je
h n t dua rustig stellen dat de tuinbmw zijn stempel drukt og het swhd en maatscwpelijk leven in
het Westland. Kunstenaar Saslda Jansmn haeft deze omgeving - waar de jongeren na school wveel
tijd doorbrengen - met haar bijmndere foto'r binnen de school g e h ~ h t .

Het rmr (deinterconfeshnelescholengemeemchap heb Westland) In 's-Oravenzande, een dorp in de re*
msmn D m Haag en Hoek van Holland,ligt op een wolmalg veilingterrein,een I d o m e m vemifderd
van zee en &rand. In de ha1 van het nieum gebouw staat een teletubby-achtige verschijnjng. een

-

van de nieuwe lrunstwerken van de mhool, van Bastienne gramef. Bij de mdieglekken een etage
hoger hangen lichtbakken met pammmfoto's van sportende Lerhgen van Hannes Wallrafen.
In elk v a ~de
l drie trapgenhuhen hangt een monument& 'klaasenfotu'van de hand van kuastenaar
S a w J m n . Og de foto's staan leerhgen te midden van kassen en tuhderijen.

-

Og de f a ' s van Saskia Janssen lijken de leerlingen zich a h een grot9 m r m mreeuwen in een boom
te hebben v-Id.
Ze titten, 8taan en hengen h o g bwen de
Een blond meisje hngt mlfs
op haar kop. V d m o p &ten twee l w r h g e n boven op het 8chuIne dak van een groen gebeitme
houben &urn Dit rner-dige
acrobatischegezalschap is neergemekenop een modddg wrrein
tussen rode Bolen en kassen. Her en der v e r m d staan en liggen rugxdfjejes, jwsen, bmmmers.
een vogelhuisje 8d sen gieter.,De meeate leerlingen blikken recht de l a In. De geaichten &aan
neuQaal, een enkel g&ht lacht. De situabie is absurd en odoghch. Maax omdat de l e e r m e n er
onverstoorbam en ontagamen bij zitten, wordt het bijna vwlfspmkend. Zo staat een j m g m In
een wijnrode trui bijvoorb,eeld met zijn henden In zijn broekakken een wollen sjad nonchalant
over de schouders geslagen - op een metershoog plateautie dat W e n de h o e n uitforent,&of het
de normealsbe zaak van de wereld L.
De kjker onedekt a1-el dat er steigeteigenonder het 'kluwen' van leermen uitstekem Ze verraden
dab de jongeren rondom een speciaal geMuwde mdgeroonstructie ziin 'gegroepeerd'. Wat verder
opvalt, zijn de grechtige wdkenluchten en de lichtval,wa&rdoo~
de fob'swe1wat weg hebben van

@.

-

schlldeaen.

Mienke is e m van de gegortretteerde leblingen: 'Bij e m gewone schoolfoto zitten we met de mas
- heel sad - In rljen in de auk. Deze foto heeft e m bijzondere achtergmnd,want we zittan buiten
f u s m n de tuinderijen.' Zelf heeft Ni&
ook een bijbaanbje 'in de geraniums'. 'Zonder kunst was
het saaier op school.'W o k - een medeleerling - vult aan: 'Rvee meiden uit de klas hadden een
rnoeilijke houdhg. Ikxelf moeeit een kwarbier l a g op een soort zadel zitten op de steiger, maar dat
was go& ts doen. Het bijzondere is dat de leerlingen in de lucbt lijken te m e n . '

m n t Tineke van Cappella v e m t : ' m t kan binnen een school vwmhfllende W e s hebben.
In dit g d was het hoofddoel wn kmstwerltwn te realiserendie de leerlingen aempreken. die leuk
zijn om ma te w e n en die herkenbaar zijn voor leerhgen.'
Haar collega en docent beeldende vormingICKV NMl Sies: 'Ik vind het lmeiend om te xien hoe Saskia
Janssen de l e e r m e n heeft 'gehterpreteerd' door ze op d m manier te grcregeren en in een andere
te glaatsoen. Belangrijk vind ik dat xe de leerlingen inhun waarde heeft gelaten. De meem
stam er grecies op mala ik ze ken.Verder let ik op beeldende elementen, in dit g d vmral op het
licht, het -he
heIdare melicht dat je hier hebt.'

Het is vwdaar. Vmr de tuinders in het Westland
er
drukke tijden aaugebroken.
Tuasendekawenendehok-

an

km'hangen'dejongerenuit
de e e e k : na school op &
hmgplekken in de buurt,
onder sehooltijd en up de
drrto's van Saskia S a n s m .

