
Een monument van jezelf 
 
Een monument is een herdenkingsteken ter herinnering aan een belangrijke 
gebeurtenis of persoon. In de oudheid zijn er veel monumenten gemaakt ter ere van 
een personen, vaak een standbeeld: de zuil en ruiterstandbeeld van Marcus 
Aurelius. Marcus was een Romeinse keizer die geëerd werd voor zijn 
rechtvaardigheid en zijn kwaliteiten als heerser. Dit is ook terug te zien in zijn beeld. 
Hij zit als een held op zijn paard, fier rechtop en straalt kracht uit. Met andere 
woorden: de maker van het beeld heeft de kwaliteiten van de keizer verbeeld. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er worden nog steeds 
monumenten gemaakt 
van belangrijke personen 
zoals het monument van 
Theo van Gogh: De 
Schreeuw.  
Het kunstwerk beeldt 
verschillende silhouetten 
uit. Het binnenste is het 
profiel van Van Gogh met 
een gesloten mond, het 
buitenste is Theo die 
schreeuwt. Die spanning 
verbeeldt volgens 
kunstenaar de 
complexiteit van de 

vrijheid van meningsuiting. Theo was eigenzinnig en kwam altijd voor zijn mening uit. 
Dat was zijn X-factor en die werd hem helaas fataal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Opdracht 1 
Zoek een afbeelding van drie verschillende monumenten over een persoon en print 

die uit. Wat valt je op aan het monument qua vorm, materiaal en beeldende 

uitwerking. Noteer dat voor elk monument. 

- Monument 1: 
Vorm……………………………………………………………………………………. 

Materiaal………………………………………………………………………………… 

Uitwerking………………………………………………………………………………. 

- Monument 2: 
Vorm……………………………………………………………………………………… 

Materiaal………………………………………………………………………………… 

Uitwerking………………………………………………………………………………. 

- Monument 3: 
Vorm……………………………………………………………………………………… 

Materiaal…………………………………………………………………………………. 

Uitwerking………………………………………………………………………………... 

 
Opdracht 2 
Op welke manier verbeeldt het monument de kwaliteit(en) van de persoon? Dus: hoe 

verbeeldt het de X-factor van die persoon? 

- Monument 1: ……………………………………………………………………………… 

- Monument 2: ……………………………………………………………………………… 

- Monument 3: ……………………………………………………………………………… 

Zo zie je dat je kwaliteiten en talenten kunt verbeelden, dus ook die van jou!!! 
 
Stel je nu eens voor dat er een monument voor jou opgericht wordt. Hoe zou dat 
eruitzien? Welke kwaliteiten en talenten drukt dat monument uit? Wat is er nu 
kenmerkend en speciaal aan jou? 
Opdracht 3 
a. Schrijf minimaal 3 van jouw kwaliteiten/talenten op. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

  



b. Hoe kun je die kwaliteiten verbeelden? Voor elk van die drie kwaliteiten is een 
zonnetje afgebeeld. Noteer één kwaliteit bij elk zonnetje en verbind de verbeelding 
daarvan met de stralen, bijvoorbeeld: 
       Sociaal 
 
            
                                              

o Golven 
o Rond vormen 
o Open vormen 

 
Nu jij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 4 
Maak 2 schetsen van jouw monument.  Let op: je moet minimaal één talent/kwaliteit 
van jezelf verbeelden. 

 
Beoordelingscriteria: 
- Kwaliteit herkenbaar? 
- Duidelijke uitbeelding? 
- Originaliteit? 
 
  

 



Opdracht 5 
Kies het beste ontwerp uit en maak deze in klei. 
 
Beoordelingscriteria: 
- Kwaliteit herkenbaar? 
- Duidelijke uitbeelding? 
- Originaliteit? 
- Van alle kanten interessant? 
- Verschillende texturen? 
- Verzorging/afwerking? 
 
Succes en natuurlijk veel plezier met het uitbeelden van jouw unieke persoontje!!! 


