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Het was in vele opzichten een leerzaam interview, stelt Geert Bors 
achteraf vast, na een gesprek met zijn voorganger-hoofdredacteur. 
Kees Both bevragen over ‘natuur’ in relatie tot ‘Jenaplan’ was 
eigenlijk een mission impossible. Toch kwam het goed. Kees Both: 
“Hoe heb je het met kinderen over de klimaatcrisis en de plastic 
soup? Ik denk dat het antwoord gelegen is in een pedagogie van 
de hoop. Als opvoeder wíl je toch ook in de wereld geloven?”

Kees Both ontvangt in zijn studiekamer op de eerste 
verdieping. Alsof het zo moest zijn in de Wereld van Kees 
Both, kijkt de kamer, in het huis dat hij en zijn vrouw een 
paar jaar geleden betrokken, uit over een school met een 
natuurlijk speelplein. De zon heeft het gewonnen van de 
ochtendmist en schijnt zijn lage januarilicht naar binnen, 
op een ronde tafel met koffie en peperkoek, en op de 
volle, ordentelijke boekenkasten. Daar staat didactiek en 
natuur, wijst Both aan. En hierachter de meer politieke 
boeken over natuur en milieuproblematiek, en aan de 
andere kant staan de filosofische en spirituele werken. 

Gaandeweg het gesprek zal ik merken dat ik een 
mission impossible heb gesteld voor mezelf en voor 
mijn geïnterviewde. Kees Both te bevragen voor een 
themanummer over natuur, over verwondering en 
bezorgdheid als het gaat over natuurbeleving en milieu, 
over biologie in relatie tot jenaplanonderwijs… tja, dat is 
vragen of iemand zijn leven, een aandachtsgebied dat veel 
groter is dan de som van zijn interesses en passies, de hele 
geschiedenis van zijn denken en doen, zijn verrijking van 
het gedachtegoed van Peter Petersen, eens even bondig 
wil samenvatten. 

Op iedere vraag is er een antwoord dat al eens 
verscheen als artikel in Mensenkinderen. Of als compleet 
themanummer. Of als boekbijdrage of lezing ergens in 
den lande. En dus zal het ronde tafeltje in de loop van 
de tweeënhalf uur dat we met elkaar praten gevuld 
raken met boeken. Titels, auteurs, de kern in een paar 
steekwoorden, kruisverbanden tussen de ene auteur en de 
andere. En dus is dan ook duidelijk, dat dit themanummer, 
zoals we het hebben ingevuld, niet eens het begin zal zijn 
van wat erover gezegd zou kunnen worden.

Als ik één zuiver gedestilleerde wijze les ga meenemen 
uit dit gesprek, dan zal dat de nadruk zijn die Kees Both 
legt op de driehoek van leraar, kind én leerstof. “I, thou, 
it”, zoals de onderwijsfilosoof David Hawkins het bondig 
uitdrukte in zijn bundel The informed vision: Essays on 
learning and human nature. Waar een pedagoog het bij de 

relatie leraar-
kind kan houden en de didacticus 
vooral de kwaliteit van de leerstof en de overdracht 
benadrukt, maakt Kees van drieën één. “Net als Peter 
Petersen in de pedagogische situatie”, onderwijst hij. De 
fascinatie voor fenomenen in de wereld bindt leraar aan 
leerling en stuwt beiden voort. Dat is zoals Kees Both altijd 
gedaan heeft: iedere nieuwe observatie met zijn kinderen 
op de Harderwijkse school waar hij zijn carrière begon, 
ieder gelezen boek, iedere opgedane ervaring werd 
verwerkt tot nieuwe leermiddelen, nieuwe lesinhoud, een 
mogelijkheid voor een kind weer anders kennis te maken 
met de wereld. 

Een eerste terloopse vraag – naar de opgezette torenvalk 
en ransuil op de kast –leidt tot een uitwaaierende 
beschrijving van Kees Boths acht jaren als leraar in 
het basisonderwijs, en hoe hij in die jaren via zijn 
studie pedagogiek en zijn scriptie over Angelsaksisch 
leerplanonderzoek in contact kwam met Suus Freudenthal, 
die net het artikel “Vraag het de mierenleeuw zelf maar” 
gepubliceerd had, en door wie Kees kennismaakte met 
Jenaplan. 

“Wat heel interessant is, is dat die Engelse en Amerikaanse 
leerplanonderzoeken er kwamen als reactie op de 
Russische lancering van de Spoetnik. Opeens voelde 
Amerika zich mijlenver achterliggen in technologische 
ontwikkeling en werd de vraag gesteld: waar in ons 
(techniek)onderwijs gaat het mis? Science op school mocht 
niet langer het napraten van boekenkennis zijn, vonden 
Amerikaanse onderwijskundigen destijds en begonnen 
te bouwen aan heel nieuwe leerplannen. De een meer 
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pedagogisch van aard, een tweede over leren als beleven, 
een derde meer stevig technisch van aard.” Precies die 
ruimte nam Kees Both ook, toen hij zijn betrokkenheid bij 
het Jenaplan kon gaan combineren met zijn werk in onder 
andere de modernisering van Nederlandse leerplannen 
voor het natuuronderwijs.”

In 2006 droeg jij bij aan ‘topervaringen in de natuur’, een 
project vanuit meerdere ministeries, waarbij de stelling 
was dat kinderen voor hun twaalfde een dergelijke 
‘topervaring’ gehad zouden moeten hebben, omdat het 
een essentiële bijdrage levert aan milieubesef en een 
waardering voor natuur in het latere leven. Heb jij zelf 
dergelijke ervaringen gehad?
“Wij woonden in Amersfoort, op een kwartier lopen 
van het bos. Je had daar een paar landgoederen en daar 
speelden wij altijd. Bij een ven kon je de vleesetende 
plant zonnedauw aantreffen of we vonden cantharellen, 
die je kon eten. Ik heb niet één duidelijk afgebakende 
topervaring, maar wat belangrijk is, is dat wij vrijheid 

van beweging hadden. Toen ik negen was, had ik 
een homerange van vier kilometer. Als je zo ver mag 
rondzwerven, wordt de hele context een ervaring. Ergens 
in dat leefgebied was er een club kinderen die ons vijandig 
gezind was – daar moesten we ons voor dekken. En dan 
was er een boswachter, die ons verbood bepaalde delen 
van het bos in te gaan. Maar ik denk dat hij onze geheime 
hut daar nooit gevonden heeft. Mijn topervaring is dus 
niet één beeld, maar een sfeer waarin het fijn opgroeien 
was. Later kwam nog scouting en weer later volgde de 
Jeugdbond voor Natuurstudie.”

Met zo’n groot gebied heb je allicht niet maar één 
ervaring. De algemene tendens in deze tijd is dat een kind 
van negen toch wel enigszins in het zicht moet blijven.
“Ja, dat is waar. Ouders zijn bezorgder. Maar je moet 
niet vergeten dat het landschap ook anders in elkaar zat. 
Waar wij een tweebaansweg moesten oversteken – die 
weliswaar de ‘Dode Weg’ als bijnaam had – loopt nu een 
zesbaanssnelweg.”
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Kun je ieder kind warm laten lopen voor een onderwerp 
als natuur?
“Je kunt kinderen sleutelervaringen laten meemaken. 
Neem vogelzang in de lente. Dan moet je met je groep op 
heel ongewone tijden, heel vroeg weg. Dan mopperen ze 
wel, maar Intussen zie je misschien een ree over een hek 
springen of spechten bij hun nestholte. En wat ook helpt is 
mensen die enthousiast vertellen. Een boswachter – zeker 
als die écht in het groen is – is een autoriteit voor ze. Zeker 
als hij of zij spannend gaat vertellen: ‘De vorige keer dat ik 
hier was, zag ik … Misschien gebeurt dat weer’.”

En zonder een bos om de hoek?
“Het kan ook in en om school. Ik had altijd veel dieren in 
de klas. Neem het probleem dat wij constateerden dat er 
opvallend veel beesten werden doodgereden. Wij zijn dat 
gaan inventariseren met de klas en lazen in de krant dat er 
in Flevoland een relatief hoog aantal ongelukken gebeurde 
door de kleur van de bussen. Die waren groen-grijs en we 
zijn gaan onderzoeken bij de weg langs onze school op 
welke afstand je welke kleur kunt zien. Zo hebben we als 
klas ook eens ontdekt hoe het toch kwam dat we de hamster 
– die in een hoge aquariumbak zat – toch vaak buiten zijn 
bak aantroffen. Op een ochtend zagen we hem bovenop, in 
plaats van in, z’n molentje klimmen en steeds weer vallen. 
‘Hij denkt dat het nacht is, meester. Snel, de gordijnen dicht!’ 
Hij bleef het proberen, tot hij een keer boven kwam en met 
een sprong het aquarium uit was. Er zit zoveel moois in het 
toelaten van het oncontroleerbare in je klas. Voor rekenen 
kon ik een groep de opdracht geven om buiten een miljoen 
te gaan zoeken – ze kwamen met een pot zand terug en 
vonden een manier om het zand tellen – of om de hoogte 
van de vlaggenmast te gaan meten: slimme Frits vond zelf de 
stelling van Pythagoras uit, door de hoogte van een hekje en 
de schaduw van het hekje te meten, en met de lengte van 
de schaduw van de mast de hoogte te berekenen. ‘Bij Both 
is het een beetje roerig in de klas, maar ze werken wel hard’, 
merkte een inspecteur ooit op.”

Kan het als mens zo zijn dat je gewoon niks met natuur hebt?
“Je hebt het begrip biophilia, en ik denk dat wij als mens 
‘bio-fiel’ zijn. Dat gaat ver terug. Ik denk dat het in onze 
neurologische bedrading vastgelegd is dat we reageren op 
natuur.”

Je ontkomt dus niet aan een reactie?
“Zelfs afkeer is een reactie. De antropoloog, bioloog en 
psycholoog Buytendijk had het over onbevangenheid: dat 
komt niet uit jezelf alleen, maar het gaat er ook om dat 
dingen zijn die zich voor je openen. Daar wordt onderwijs 
interessant, want je hebt je tot dingen te verhouden. 
De inhoud – het ‘it’ in de ‘I, thou, it’ van Hawkins – doet 
er pedagogisch toe. Dat gebeurt in Peter Petersens 
‘pedagogische situatie’ ook. Hij heeft het over elke dag 
tegemoetzien als een stuurman op een schip. Je moet de 
richting weten, maar je weet niet precies hoe de dag zal 
verlopen. Het vraagt openheid naar de situatie. Geen starre 
aandacht, maar een flexibele attentheid om onbevangen 
op situaties te reageren.”

Je kunt kinderen brengen bij de verwondering, maar 
ze zien ook dat er milieuproblemen zijn. Hoe zou jij 
een stamgroepleider anno nu aanraden om met dat 
spanningsveld om te gaan?
“Zelf kan ik wakker liggen van de dreiging van 
kernwapens. Er hoeft maar iets uit evenwicht te raken en 
een conflict kan mondiaal uit de hand lopen. Dan blijft 
het echt niet beperkt tot Korea. Ik kan daar als individu 
weinig aan doen, behalve alle clubs die er wat tegen doen 
steunen. En tegelijkertijd is er zoveel schoonheid. Hoe heb 
je het er met kinderen over? Ik denk dat het antwoord 
gelegen is in een pedagogie van de hoop. Lea Dasberg 
sprak daar al over in relatie tot de Koude Oorlog. Je moet 
ernaar streven kinderen een actieve hoop mee te geven, 
een hoop waarmee ze op hun niveau, in hun leefwereld 
iets kunnen doen. Lennart Vriens betoogde in 1988 in 
zijn proefschrift ‘Pedagogiek tussen vrees en vrede’ dat 
opvoeders ook een politieke verantwoordelijkheid te 
nemen hebben: het is aan hen om voor te leven dat het 
leven zin heeft en de wereld de moeite waard is. Je neemt 
kind én wereld serieus en ja, als opvoeder wil je toch ook 
in de wereld geloven?”

En behalve de wakkere nachten, heb jij dat geloof in de 
wereld ook?
“Soms kan ik denken: zal de generatie na ons ons niet 
uitspugen – dat we hen met zo’n erfenis laten zitten? 
Maar ik merk dat pubers van nu vaak veel optimistischer 
zijn. En dat maakt mij ook weer wat optimistischer. Je 
hoort ze zeggen: wij gaan niet zeuren, maar aanpakken. 
Daar heb ik fiducie in. Neem Boyan Slat, die jongen die de 
Ocean Clean Up op poten gezet heeft. Die zegt daarmee: 
zwam niet, handelen, nu!”

Nieuwe literatuurreferenties volgen. De boekenkast met 
natuurfilosofie en de meer spirituele thema’s wordt ook 
nog bezocht. Kees vertelt over zijn studie, waarover de 
Wageningse hoogleraar transformative learning Arjen 
Wals hem aanraadde zichzelf vooral te beperken. Vol 
vuur spreekt hij over de in Nederland tamelijk onbekende 
Nel Noddings en haar ‘ethics of care and education’, die 
centraal staat in enkele hoofdstukken. 
En ergens aan het eind valt de Stichting Groene 
Pedagogiek, waarvan Kees Both een van de oprichters 
was en waarvan hij inmiddels erelid is. Hij mailt later 
dat hij van een lid van de stichting een mooi verhaal 
gehoord heeft: “Een lid van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant zou spreken bij het openen van een nieuw 
natuurcentrum, maar legde haar aantekeningen opzij 
en vertelde in plaats van het voorbereide verhaal over 
haar ervaringen op de basisschool, met ‘meester Both’. 
Ik heb nagetrokken of zij in mijn klas zat, en inderdaad: 
het klopte. Haar naam is Cora van Nieuwenhuizen en ze 
is inmiddels Minister van Infrastructuur en Waterstaat.” 
Moge dan ook op die manier Kees Boths liefde voor de 
natuur en zijn pedagogie van de hoop doorklinken bij een 
nieuwe generatie met politieke macht.


