Even opwarmen...

10 min.

We nemen een kijkje in het leven van Dirkje Kuik met een virtuele wandeling.
Surf naar www.dirkjekuik.com en ga naar de pagina ‘virtuele tour’ (zorg ervoor dat
je Flash-player ingeschakeld is). Je komt terecht in het Museum Dirkje Kuik dat na
haar overlijden in 2008 is opgericht in het huis waar Dirkje Kuik jarenlang gewerkt en
gewoond heeft. Ondertussen heeft het museum helaas de deuren moeten sluiten,
maar op deze manier kunnen we toch nog een bezoek brengen in Kuiks wondere
wereld. Kijk maar eens goed in het rond! In welke stad bevinden we ons? En wie was
Dirkje Kuik nu precies?

Opdracht 1. Wie is Dirkje Kuik?

40 min.

We gaan op onderzoek in het leven en werk van Dirkje Kuik.
a) Na de virtuele tour kan je doorklikken naar de 'website over Dirkje Kuik'. Ga even
op verkenning en probeer de 'identiteitskaart' hieronder aan te vullen.

Naam: Dirkje Kuik
Geboortejaar: ..............................
Beroep: ...............................................
Geboorteplaats: .........................
Belangrijke werken: ................................................................................................
.................................................................................................
Prijzen: .........................................................................................................................

b) Probeer ook de volgende informatie terug te vinden op de website en beantwoord
de vragen. Tip! Kijk zeker eens naar de video’s en knipsels (enkele biografische
gegevens kan je bijvoorbeeld vinden in het artikel ‘Bibeb met William Kuik: “’t Is
duidelijk dat de natuur zich vergist heeft”’).
Wie was de vader van Dirkje Kuik?
................................................................................................................................................................................
Hoe gingen de ouders van Kuik om met de genderidentiteit van hun dochter?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Welk woord gebruikte Dirkje Kuik om haar transgender gevoelens te omschrijven?
................................................................................................................................................................................
Neem even een kijkje in Kuiks werk. Omschrijf het in enkele kernwoorden.
................................................................................................................................................................................

Foto: Dirkje Kuik met haar kat in haar werkkamer
(Bron: Stichting Dirkje Kuik)

c) Zoek een partner om mee samen te werken. Kies samen één van de volgende
opdrachten, zoek informatie op de website en bereid een korte presentatie voor.
Probeer een uitgeverij te
overtuigen waarom het
werk van Dirkje Kuik
opnieuw gedrukt moet
worden.

Vertel het levensverhaal
van Dirkje Kuik via haar
eigen illustraties.

Toon aan welke rol dieren
spelen in het leven en werk
van Dirkje Kuik.

Bedenk een plan om het
Museum Dirkje Kuik
opnieuw te openen en
bezoekers te lokken.

Kies een gedicht van Dirkje
Kuik en stel het op een
creatieve manier voor.

Kies 10 werken van Dirkje
Kuik en stel een kleine
tentoonstelling samen.

