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Zoveel leuke dingen
tekst en
fotografie
ton van den
born

Hoe kende je Clusius College?
Mijn zusje begon hier op het vmbo en
zij was heel enthousiast. Ze zei: ‘De
komende acht jaar zit ik hier.’ Toen ik
met het vmbo klaar was, had ik geen
idee. Maar ik voel me hier helemaal
thuis. Het voelt bijna als een dorp:
iedereen kent elkaar.
Weet je al wat je hierna gaat
doen?
Ik ga volgend jaar waarschijnlijk
naar het hbo in Amsterdam, maar ik
vind zoveel dingen leuk. Dat is mijn
probleem. Ik ben gek op film en tv,
maar het kan ook de academie voor
beeldende vorming worden. Leraren
zeiden nadat ze mijn column hebben
gelezen, misschien kun je daar iets
mee doen. Ik ben al naar een paar
open dagen geweest en straks
komen er nog meer.
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Die column, over excursies naar
de Floriade en Woonbeurs, hoe
kwam die tot stand?
Het is een competitie met het Horizon College, ook in Hoorn. Elke week
schrijft een leerling een column en
elke maand wordt er iemand gekozen die kans maakt op een iPod. Ze
vroegen mij. Ik heb wel eerst wat
research gedaan over hoe je een
column schrijft. Ik heb het zo beeldend mogelijk opgeschreven.
De Beatles is je favoriete band?
Ja, ik word soms wel hippy genoemd.
Ik heb de Beatles ontdekt toen ik in
groep 7 zat en toen ook een spreekbeurt over ze gedaan.
Welke les had je nu net?
Kunstgeschiedenis. We hebben naar
een film gekeken over beeldvorming
vanaf de oudheid. Hoe grotschilde-

ringen zijn ontstaan, over sjamanen
en de geestenwereld van die tijd,
mensen die in trance raakten en de
mooie beelden die ze zagen wilden
vastleggen. Heel interessant; ik ben
altijd een liefhebber van geschiedenis geweest.
Wat heb je allemaal gemaakt
in je opleiding?
In elke richting wel iets. Voor mode
heb ik bijvoorbeeld een jurk gemaakt
en met InDesign (een grafisch computerprogramma) hebben we een
tijdschrift gemaakt. Dat ging over
kunstgeschiedenis en was gebaseerd op de huisstijl van een
bestaand tijdschrift, in mijn geval
Residence. Dat heb ik toen gecombineerd met het impressionisme. Bijvoorbeeld over Monet en zijn tuin.
Dat is dan de link die je maakt binnen een groene opleiding.

profiel

En je sociale leven?
De meiden uit mijn klas zijn het belangrijkst. Ik heb ook bijna geen tijd om nog
veel buiten school te doen.
Veel uitstapjes met school?
We gaan vaak naar musea. Binnenkort
gaan we met de hele opleiding naar
Utrecht voor een expositie over spijkerbroeken. En gisteren hebben we etalages
gekeken in Amsterdam. Ik heb hele leuke
dingen gezien en veel foto’s gemaakt. We
moeten zelf een winkelconcept bedenken.
Dat is een van de examenopdrachten.
Ben je erg bezig met die examens
en de toekomst?
Ik focus me op wat er nu gebeurt en maak
me niet druk over wat er nog komt. Het
lijkt me wel leuk om later een zelfstandig
kunstenaar te zijn. Maakt niet uit wat: ik
vind alles leuk. Ook als ik andere mensen
kan stimuleren en inspireren om iets
creatiefs te doen.
Wat betekent dat voor jou, creatief
bezig zijn?
Ik ben dyslectisch en dus vooral beelddenker. Ik moet het voor me zien. Creatief
bezig zijn is gewoon iets waar ik goed in
ben.

Merk je dat je op een groene
school zit?
Ja, dat vind ik heel leuk, ik ben gek
op de natuur. Bloemen, planten en
dieren geven inspiratie.
Wat heb je voor stages gedaan?
Heel gevarieerd. Ik heb bijvoorbeeld
stage gelopen bij een kunstenaar
die met vilt werkte. Ik hielp haar bij
workshops, we bezochten galerieën
en ik fungeerde ook als paspop voor
haar creaties.
Ben je veranderd bij Clusius?
Ik ben veel volwassener geworden
en communicatief beter. Vanuit
mezelf ben ik introvert, stil en
nadenkend. Ik ben gewend om het
creatieve proces bij mezelf te houden, maar je moet bijvoorbeeld
met opdrachtgevers overleggen.
Dat heb ik wel geleerd.

Columns schrijven?
Ik wil nog wel verder schrijven. Het zou
het mooiste bijbaantje zijn dat ik me kan
indenken als ze me dat zouden aanbieden.
En verder, het nieuwe jaar, wat komt
er op je af?
Iedereen heeft het nu over de Maya’s, dat
op 21 december het einde van de wereld
zou zijn, maar ik ben daar niet bang voor.
Ik ben heel benieuwd wat er op economisch en op sociaal gebied gaat gebeuren. Ik denk dat er wel veranderingen
komen. Iedereen leeft nu meer voor zichzelf, maar we gaan de komende jaren
meer dingen samen doen. En ook meer
dingen zelf maken. Dat zijn trends. Ik
denk dat we een stap in die sociale richting zetten.

Jorian Mes (20)
School
Clusius College Hoorn
Opleiding
In- & Outdoor Styling
Woonplaats
Hauwert
Hiervoor
Vmbo-t in Hoorn
Bijzonderheid
Schreef een column voor ‘Hoorn deze week’
Bijbaantje
In de kerstvakantie bij een parfumerie
Favorieten
Artiest: Beatles en andere Britse poprock, Tim
Knol en Anne Soldaat; tv: DWDD; film:
Intouchables; kunstenaars: veel, Monet maar
ook Rembrandt; boek: Koning van Katoren (Jan
Terlouw), Kerstin Gier, Darren Shan; stijl: hippy
chic, retro en donker romantisch; vak: kunstgeschiedenis
Hobby’s
Ukelele (sinds een jaar), lp’s draaien, films
kijken, lezen, shoppen (vaak window shoppen;
‘ik heb een dure smaak’), schrijven (soms een
gedicht of een liedje)
Karakter
Introvert, creatief, denker, betrouwbaar,
kunstzinnig, origineel, praktisch, enthousiast
en beetje gek (‘is af en toe wel lekker’)

Een leerling of student aanmelden voor
deze rubriek? Stuur een e-mail naar
info@groenonderwijs.nl
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