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Kerstviering
Arjen Tabak

drang van kinderen, de motivatie tot leren aan te wakkeren en de
mogelijkheden te geven tot een creatief leer- en denkproces.
Vanzelfsprekend informeerden wij de ouders over onze plannen.
Kennelijk was mijn ‘verkooppraatje’ zo enthousiast en overtuigend,
dat op de drukbezochte informatieavond 95% vóór onze plannen
stemde, 5% geen mening had en niemand tegenstemde! In 1966 zijn
we gestart, meteen alles omgevormd tot stamgroepen.

Als een hedendaagse trein
Als ik zeg, dat alles liep als een trein, is dat met de spoorwegervaringen anno 2010 nog niet zo’n onrealistisch beeld. Want de problemen
waren legio. Rekenen in niveaucursussen bleek te leiden tot achterstand van zwakkere leerlingen, omdat het hanteren van individuele
hulp tijdens blokuren niet alle teamleden even gemakkelijk afging.
Wereldoriëntatie, uitgaande van de ontdekkingsdrang van kinderen,
was meestal een te hoog gegrepen ideaal en werd beperkt tot een
noodzakelijk kennispakket. Ook het kringgesprek kwam bij de ietwat
schuchtere dorpskinderen niet altijd uit de verf. Het in praktijk brengen van het Jenaplan bleek heel wat meer problemen te geven dan
we in ons enthousiasme hadden verwacht. Maar gelukkig waren we
ons ervan bewust dat het Jenaplan geen systeem, maar een concept
is, zodat we, dankzij veel overleg en samenwerking met andere scholen in de jenaplanstichting toch op het goede spoor bleven. Intussen
hadden we een intensief contact opgebouwd met veel ouders, zodat
zij zeer kritisch letten op de gang van zaken. Toch hielden sommige
ouders het, meestal aan het einde van het schooljaar, voor gezien en
deden hun kinderen weer naar een klassikale school.
Anderzijds kwamen er kinderen vanuit het traditionele onderwijs
naar onze school, zelfs vanuit omringende plaatsen. Het ongewenste
gevolg was, dat onze school een heftig onderwerp van vóór en tegen
werd, zeker toen wij veel bezoek van groepen uit het onderwijs
kregen, zelfs uit het buitenland.
Tegelijkertijd was het ook stimulerend en fantastisch om te ervaren,
hoe betrokken en gemotiveerd het merendeel van de ouders participeerde op allerlei terreinen en we binnen enkele jaren toch grip
hadden gekregen op het nieuwe werken en onze jenaplanschool

met een vierkleurenstencilapparaat moest behelpen en is er nog veel

kinderen met gepaste tevredenheid op een prima niveau naar het

meer aan elektronica, waarvan ik nauwelijks het bestaan weet. Maar

vervolgonderwijs kon laten doorstromen.

Pieter heeft met zijn team, ongeacht al deze moderne techniek, de
ideeën van het Jenaplan, de pedagogische sfeer weten te behouden

26 januari 2011

en de nieuwe mogelijkheden perfect geïntegreerd en aangepast aan

Zojuist valt er een uitnodiging in mijn brievenbus voor een afscheids-

de nieuwe tijd.

receptie van de huidige schoolleider Pieter van Wezel.

Het kruidenierswinkeltje bestaat niet meer. Maar de nieuwe school-

Ik heb in de afgelopen twintig jaar, dat ik niet meer in het onderwijs

leider zal ongetwijfeld óók wel eens, zoals ik zo’n vijftig jaar gele-

zit, de Donatushof met veel belangstelling en interesse gevolgd. Er

den, als de kinderen naar huis zijn, het laatste teamlid op zijn fiets is

is heel veel veranderd. De

gestapt en de regen mistroostig op het schoolplein valt, zijn momen-

school ziet er anders uit dan

ten van twijfel hebben, staande bij de ingang van de school. Want

toen ik in 1960 begon. Er

goed onderwijs moet altijd in beweging zijn, zo mogelijk zelfs een

is heel wat aan verbouwd,

stapje vóór op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar overdenkend

aangepast aan de eisen van

wat sinds 1960 op deze school is gebleven, maar óók veranderd, ver-

deze tijd en er zijn meer kin-

beterd en gegroeid, lijkt het mij, dat het Jenaplan (als concept) en

deren. Maar vooral de elek-

aangepast aan een nieuwe tijd, die nieuwe eisen stelt, nog steeds een

tronica heeft een enorme

breed palet aan mogelijkheden heeft voor het onderwijs aan onze

vlucht genomen. Was ik destijds al trots op een overheadprojector

kinderen in de eenentwintigste eeuw.

in elke bovenbouwgroep, tv-toestellen, bandrecorders en diaprojectoren, nu hangen er digitale schoolborden, zijn er computers in ieder
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Joep van Merwijk was schoolleider van

lokaal, is er zelfs een speciale werkhoek met een tiental computers,

jenaplanschool Donatushof in Bemmel

is er een prachtig kopieerapparaat met printer, waar ik me vroeger

Fotografie: Eric van ’t Hullenaar en Felix Meijer

M E N S E N K I N D E R E N 129 november 2011

Peter Petersen had gelijk

Marijke Sluijter

‘Het leven in een groep stroomt het best als gesprek, spel, werk en viering in balans zijn’, zei Peter Petersen. Hoe
waar dit is beseft Marijke Sluijter, ex-jenaplanner, nu meer dan toen ze nog voor de groep stond. Tot haar verrassing
ontdekt ze dat deze principes zijn ingebouwd in de bijzondere wijk, Eva-Lanxmeer, waar ze nu woont.
In Eva-Lanxmeer, een ecowijk in Culemborg, wordt sinds tien jaar

Eetbaar landschap

geëxperimenteerd met duurzaam wonen en leven. Er zijn veel inno-

De oude elementen in de wijk zijn behouden. Een oude arm van de

vaties op het gebied van energie, materiaal en bouwtechniek, maar

Lek, de watertoren en een honderd jaar oude boomgaard zijn ingebed

gelukkig is het daar niet bij gebleven. Deel van het experiment is de

in de wijk. Er is een strandje, er wordt in de zomer op

sociale kant van samen leven en werken. Door de opzet van de wijk

vlotjes gevaren, ´s winters geschaatst en in de herfst

is er veel gelegenheid tot sociale interactie. Hier zie je in natura hoe

hebben we een appelfeest. Dan mag iedereen zoveel

waar de uitspraak van Petersen was: als een van de elementen van

mogelijk appels oogsten als hij wil en van de rest

menselijke interactie (gesprek, spel werk of viering) op de achter-

wordt appelsap en appelstroop gemaakt. Verder staan

grond raakt, stokt het proces.

er overal in de wijk fruitbomen en –

struiken
waar

Ontmoeten

je vrije-

Er is een aantal kenmerkende verschillen met doorsneewijken. Het

lijk van

meest opvallende is het ontbreken van autoverkeer. Op de vier hoeken

kunt eten. Ook is er een stadsboerderij die voorziet in

van de wijk zijn parkeerterreinen en alleen als je spullen moet in- of

de behoefte aan biologische groenten en lamsvlees

uitladen of als iemand slecht ter been is rijd je voor je deur. Mensen

voor de bewoners van Culemborg. De grond ligt als een park

ontmoeten elkaar tijdens het loopje (maximaal 50 meter) naar huis en

tussen de wijk Terweide, bekend van de problemen tussen Marok-

maken daardoor vanzelfsprekend een praatje. Het is rustig op straat en

kanen en Molukkers, de binnenstad en Eva-Lanxmeer. De stadsboer-

de kinderen kunnen er vrijwel ongehinderd spelen. Je ziet dan ook aller-

derij is de eerste jaren door vrijwilligers opgebouwd en heeft nu een

lei kinderspel dat in veel steden al tientallen jaren verloren is gegaan.

stevige plaats in de samenleving veroverd. Scholen en kinderdagver-

Samen delen
Een ander essentieel verschil is het mandelig gebied. Dat is een stuk
grond dat de bewoners gezamenlijk beheren. Bij het ontwerpen van

blijven werken en spelen er met hun kinderen, verstandelijk gehandicapten vinden er hun dagbesteding en menig Culemborger maakt er
graag een ommetje.

de wijk wilde men een zachte overgang tussen privé en openbaar.

Kinderspeelplaatsen

Een plek waar je samen over beschikt, plannen voor maakt, onder-

Alle kinderspeelplaatsen zijn door de bewoners zelf ontworpen en

houd aan pleegt, overlegt en van geniet. Waar je zonder vragen wel-

voor zover dat kon ook eigenhandig gemaakt. Met de gemeente is

kom bent. Spannend, men had geen idee of dat zou gaan lukken. Er

afgesproken dat de bewoners zelf met voorstellen komen. Na goed-

is een goede beheersstructuur voor bedacht en na tien jaar kunnen

keuring wordt besloten welk deel van het werk door onszelf en door

we zeggen dat dit een van de succesfactoren van de wijk is. Het is

de gemeente wordt gedaan. Hierdoor kunnen we veel meer bereiken

hier onvoorstelbaar groen en we scoren hoog als je kijkt naar de eco-

en is de betrokkenheid veel groter. We krijgen wat we zelf willen,

diversiteit.

besparen kosten en de speelplaatsen zijn van onszelf.

Geen schuttingen

Het thema is steevast water. Omdat we op een waterwingebied
wonen, vonden we het belangrijk dat kinderen daar ook in hun spel

Aan alle bewoners wordt gevraagd om hun tuin niet te omheinen met

mee verbonden zouden raken. Er is een waterspeelplaats met flow-

een schutting. Op die manier lopen de tuinen natuurlijk in elkaar en in

vormen, een peuterspeelplekje met een op een zonnecollector aange-

de gezamenlijke hof over. Zo lijkt het alsof je een enorme tuin hebt en

sloten bron en overal staan pompen.

maak je gemakkelijker contact. Natuurlijk zorgt iedereen ook voor zijn

Maar er zijn ook straten waardoor je met allerlei rollend speelgoed

behoefte aan rust en privacy door heggen en struiken op strategische

kunt racen en een plein met een dambord. In een kastje staan door

plaatsen te zetten. Dit vergt gevoeligheid over en weer, overleggen en

een van de bewoners gemaakte damstenen en schaakstukken. Ook

duidelijk zijn in je eigen wensen, af en toe een veer laten of opkomen

kinderen en jongeren uit andere wijken komen hier graag spelen.

voor jezelf. Dat dat niet altijd lukt moge duidelijk zijn, hier wonen wel

Dat vergt wel wat extra toezicht. Gelukkig is de draagkracht van de

gewone mensen.

omwonenden vrij hoog. Niet altijd natuurlijk!

M E N S E N K I N D E R E N 1 2 9 november 2011

23

Spel. Gelukkig is het hier nog lang niet klaar en hopelijk komt dat
moment ook niet. Samen bedenken hoe je iets wilt inrichten, samen
iets organiseren lekker creatief zijn. Het doet er niet toe of dat een
marktje is om van de stekjes af te komen of een eigen energiebedrijf.
Een wijk waar deze mogelijkheid in beginsel is ingebouwd is uniek.
Werk. Nou, dat kan hier volop! Er worden fruitbomen gesnoeid,
vijvers leeggeschept, takken gehakseld en speelplaatsen gebouwd.
Laatst zag ik zelfs twee meisjes met emmer en wisser in de paaltjes
van de straatnaambordjes klimmen om ze te wassen! Ik weet niet of
dat eigen initiatief was of in opdracht van de ouders, maar ze hadden
er in elk geval veel lol mee.

Samenleving

Vieren. Ja, we delen lief en leed. Er zijn spontane feestjes, hoffeesten en feesten op buurtniveau. Als ik zin heb in iets gezelligs stuur

Nu terug naar Petersen. Tijdens het lezen heb je al kunnen inschat-

ik gewoon een e-mailtje dat het vlierpannenkoekenfeest is of dat de

ten hoeveel gesprek, spel, werk en viering hier allemaal bij te pas

bessen moeten worden geplukt en we jam gaan maken. Als het saai

komt. Wat bij mij langzamerhand doordrong was hoe noodzakelijk

is in de vakantie neemt iedereen zijn eten mee en eten we in de hof,

een ´pedagogische situatie´ is. En dat een woonwijk dat ook kan zijn.

soms zelfs op straat aan lange tafels. Even samen koffie drinken of

Als de visionairs die deze wijk hebben opgezet dit niet bovenaan in

een glaasje wijn is simpel te organiseren dankzij ons semi-openbaar

hun vaandel hadden staan, was het veel moeilijker om met elkaar

terrein. Het is beschut en toch openbaar.

in gesprek te komen, was er geen vrije ruimte voor eigen inbreng
-het spelelement- , konden we niet samen aan projecten werken en

Mogelijkheden scheppen

ons trots voelen over de volbrachte taak en was het lastig om geza-

Ik ben heel benieuwd hoe er nu in jenaplanscholen met de ideeën van

menlijke vieringen te houden. We hebben dankzij deze ingebouwde

gesprek, spel, werk en viering van Peter Petersen wordt omgegaan.

mogelijkheden geregeld redenen om iets te

Voor mij was het een nogal statisch gegeven.

vieren en we hebben plekken waar je iets kunt

Ik gaf op die manier mijn dagindeling en mijn

vieren. Zoals laatst iemand zei: ´Een plek moet

weekplan vorm. Het was een controlemiddel

gewenst gedrag afdwingen´.

om te zien of mijn werkschema evenwichtig

Leven moet stromen

was. Nu ontdek ik dat het daaraan voorbijgaat.
Dat het meer zit in het scheppen van moge-

Nu, na tien jaar vallen en opstaan, huilen

lijkheden, pedagogische situaties. En, dat het

en lachen, teleurstelling en vreugde, wordt

schoolgebouw zélf al een pedagogische situ-

de wijk volwassen. Mensen leren al doende

atie is, met natuurlijk de gemeenschap met al

of haken af. Maken zich druk, of laten het

het werk dat daarin gedaan moet worden.

gedoe aan zich voorbijgaan. Er komt een

Ik nodig jullie van harte uit om je visie en

soort evenwicht. En nu, na enige tijd, zie ik tot

ervaringen te delen. Dat kan op http://opvoe-

mijn verrassing dat het al of niet stromen van

dingenonderwijs.ning.com/group/gesprek-

het sociale leven te maken heeft met de vier

spel-werk-viering. Dat is een online community

punten van menselijke interactie, zoals Peter

voor alle opvoeders die zich inzetten voor een

Petersen die geformuleerd heeft. Heerlijk, die

samenleving waarin kinderen in harmonie met

herkenning!

elkaar en de natuur kunnen opgroeien.

Gesprek. Dan moet er wel iets zijn waarover
gepraat kan worden. En er moet een organisatiestructuur zijn om een en ander te regelen. Er moeten op allerlei
manieren ontmoetingsplekken en -momenten zijn.

Marijke Sluijter is hoofdredacteur van
Educare, een uitgave van Stichting
Universele Opvoeding. Dit is een beweging waarin opvoeders
die werken aan een cultuur van verbondenheid hun
krachten bundelen, ervaringen delen en vernieuwers een

Noteer alvast in uw agenda:
Dag beginnende stamgroepleider: woensdag 18 januari 2012
Dag jenaplandirecteur: woensdag 28 maart 2012
Dag interne jenaplanbegeleider: woensdag 28 maart 2012

platform krijgen. Ze schreef het boek ´Aanraken, een
levensbehoefte´ en geeft cursussen Zinvol Tekenen.
Meer informatie over het tijdschrift Educare, gratis
tips voor opvoeders, een handige zoekmachine voor
opvoedingsboeken en de online community vind je op
www.educare.nl
Meer informatie over de gratis tips, cursussen en
studiedagen van Marijke Sluijter vind je via
www.eduQreation.nl
Fotografie: Marijke Sluijter
Cartoon: Janneke Kaagman
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Onderwijs en politiek:
gezworen vi jan de n?

Ad Boes

Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf houdt het parlement zich

van 25% genoemd. In de context van de huidige regelgeving en de

bezig met de behandeling voorgestelde wijzigingen in de wet op het

gegroeide onderwijspraktijk zullen de in 2013 in te voeren referen-

onderwijstoezicht (WOT). De Tweede Kamer heeft in eerste termijn

tiedoelen zorgen voor een enorme uitval. En niet kan worden tegen-

gesproken en er ligt een schriftelijke behandeling van kamervragen

gaan dat scholen met een laag percentages ‘uitvallers’ bij het werven

door de minister. Het ziet er niet naar uit dat wijzigingen in de tekst

van kinderen dat gegeven in hun propaganda gaan gebruiken.

van de WOT tegemoet zullen komen aan een oplossing voor de vele

Ik schrijf het laatste deel van dit artikel nadat de Tweede Kamer

problemen waarvoor scholen zich gesteld zien. Aan kritiek uit het

over bijstelling van de WOT heeft beslist: het wetsvoorstel is op 27

onderwijsveld op de wijze waarop de onderwijsinspectie meent te

september aangenomen. Het debat dat daaraan vooraf ging heeft

moeten meten en beoordelen heeft het niet ontbroken en dat geldt

niet geleid tot het gewenste resultaat: uitstel van besluitvorming

nog altijd onverkort. Kritiek op het toezicht werden door de geza-

tot alle vragen die zijn gesteld - in het parlement en daarbuiten –

menlijke vernieuwingsscholen, voor zover zij bij het overleg met de

een antwoord hebben gekregen. Zo zijn er grote twijfels over de

inspectie waren vertegenwoordigd, kort al na de invoering van de

wetenschappelijke onderbouwing van de kaders van het toezicht.

WOT uitgeoefend. Die werd compleet genegeerd, het overige onder-

Een motie daarover van het Kamerlid Smits (SP) heeft het helaas niet

wijsveld - organisaties daarbij inbegrepen - zweeg. Even later, in

gehaald. Dat geldt wel voor twee andere amendementen. De Kamer-

2002, is in een SOVO-publicatie bezwaar gemaakt tegen het onei-

leden Klaver (Groen Links) en Van der Ham (D66) willen de breedte

genlijk gebruik van de (meestal CITO-)eindtoets. De waan rond die

van het onderwijsaanbod onderzocht zien, is er in de scholen meer

toets neemt nog steeds toe terwijl er in het land uitstekende vor-

dan taal en rekenen? Dijkgraaf (SGP) en Dijsselbloem (PvdA) vragen

men voor een ‘warme overdracht’ beschikbaar zijn. De eindtoets was

de regering te bezien of herziening van de methodiek van de inspec-

er uitsluitend om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet

tie ten aanzien van de beoordeling van resultaten noodzakelijk is.

onderwijs verantwoord te doen verlopen. Inmiddels wordt de toets-

Er zit niets anders op: verzet tegen het vele dat in het toezicht niet

score, geheel tegen de opvattingen in, door de inspectie misbruikt

deugt blijft geboden.

om scholen te vergelijken en om met hen af te rekenen.
Aangetoond werd enkele jaren later dat de uitgangspunten en de
praktijk van het toezicht op hoofdpunten strijdig zijn met de Wet
op het Primair onderwijs (WPO). Reacties bleven uit. Er kan geen
twijfel over bestaan: die wet schreef met zoveel woorden voor om
het leerstofjaarklassensysteem te vervangen door een werkwijze die

Ad Boes is adviseur van de Nederlands Jenaplan Vereniging

Op zoek naar een inspirerend
sinterklaas- of kerstcadeau?

wel tegemoet komt aan grote verschillen tussen kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij vierjarigen kan het verschil in mentale ontwikkeling
al zijn opgelopen tot drie kalenderjaren, bij twaalfjarigen zijn dat er
maar liefst zeven. Iedere groepsleider die in de materie is ingevoerd
kan dat bevestigen. En wat doet de inspectie? Die zet scholen en
daarmee kinderen onder druk om eerder te presteren, want zo werkt
het systeem waarbij scholen onderling worden vergeleken en hoe
kinderen per leerjaar presteren. Daarbij gaat het allereerst om rekenen en, ook dat is aangetoond, een relatief klein deel van het in de
kerndoelen voorgeschreven taaldomeinen. Nog geen 30%. Voor
het laatste is er slechts één argument: voor de overige onderdelen is
geen test beschikbaar die beantwoordt aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) die de inspectie
heeft overgenomen.
De WOT zou een nadere uitwerking van de WPO moeten zijn, dat
is niet het geval. Ik geef nog een bewijs voor die stelling. De inspectie kent nog altijd het onderscheid niet tussen enerzijds een wettelijk toegestane verlenging van de basisschool voor kinderen, die
daar baat bij hebben, en anderzijds het opnieuw doorlopen van de
leerstof van een schooljaar. Alleen de laatste maatregel verdient de
term ‘zittenblijven’. Ruimhartig omgaan met de voorschriften over de
maximale tijd waarop een kind basisonderwijs mag volgen is een eerste stap. Dat kan voorkomen dat, zoals al is voorspeld, een groot deel
van de kinderen de basisschool ver onder het gevraagde minimum
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referentieniveau verlaat. Er wordt in dit verband een percentage
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Ke r s v i e r i n g
Met een zeer brede grijns legden een stagiaire en ik de laatste hand aan onze eigen
sneeuwmachine. Straks zou het, tijdens de kerstviering, op het onmogelijk nauwe en kleine
podium, zachtjes sneeuwen. De foto’s die ouders zouden nemen zouden zo naast die van
de Efteling of van een Charles Dickens’ festival kunnen liggen. Een mode-academie-moeder
had van aardappelzakken een prachtig herderinnetjeskostuum genaaid. Kinderen uit groep
7 en 8 hadden onder leiding van een hobby-schilder-opa een romantische kerststal geverfd
op verhuisdozen. Zelf had ik Romeinse helmen gepapiermachéed, niet van echt te onderscheiden. Een vader, enthousiast door de verhalen van zijn Romeinse-soldaat-zoon had,
ongevraagd, Romeinse zwaarden gezaagd. De kerstviering inspireerde, nu al.
Met een al even grote grijns kwam het hoofdrolspeelstertje, een herderinnetje, een kwartier
te vroeg, de Middenruimte van de school in lopen. In haar kielzog haar moeder en oma. Ze
had op haar hoofd een kunstig vlechtwerk met daarin lampjes gevlochten. Ze leken als lichtgevende mieren over haar hele hoofd te lopen. Kind, moeder en oma waren in de zevende
hemel, zo trots.
Ik was verbijsterd. Lichtgevende mieren op het hoofd van het herderinnetje in het Dickens’
decor. Het was als vloeken in de kerk. Slechts één seconde overwoog ik om vriendelijk doch
beslist te gebieden dat de lampjes uit het haar gehaald moesten worden. Het lukte me om
het niet te zeggen.
Maar het was overduidelijk dat het herderinnetje haar strooien hoed met Victoriaanse strik
niet op kon. Moeder en oma namen op de eerste rij plaats. Gelukkig dirigeerde een andere
collega hen naar de zitplaatsen voor ouders. Zelf ging ik bij mijn hoofdrolspeelstertje kijken.
Ze was al begonnen zich om te kleden. Op haar rug bleek een klein wit kastje geplakt te
zijn. Gelukkig ontdekte ik daar dat er vier standen op het kastje zaten: uit – aan – knipperen
– “lopende mieren”. Ik kwam met het meisje overeen dat we voor de stand -aan- zouden
gaan. Toch zag ik met spijt drie kwartier later hoe de strooien herderinnenhoed bleef liggen
in het lokaal, waar de toneelspelers zich moesten omkleden.
Nadat de Romeinen en een aantal kinderen uit groep 6 het echte kerstverhaal hadden uitgespeeld, kwam groep 7. Geïnspireerd door het kerstverhaal zongen een lammetje, een
herdershond en het herderinnetje de sterren van de hemel. Ze waren op zoek gegaan naar
het kindje Jezus van hun dorp en in hun tijd. Een kind met potentie, maar wel een kind
dat nog wel een financieel en cultureel duwtje in de rug moest krijgen. De drie beloofden
zingend dat zij garant zouden staan voor de toekomst van dat hummeltje, ook al hadden ze
zelf niet veel. Het lammetje gaf wol, het herderinnetje een verhaal en de herdershond blies
zijn warme adem over die weerloze belofte. Menig ouder veegde iets weg.
Gaf deze viering de toneelspelers eenzelfde steuntje in de rug? Misschien niet financieel,
maar dan toch wel een gevoel van trots: iemand mogen zijn en op het podium mogen schitteren. Even onderdeel mogen zijn van schoonheid. Even anderen mogen inspireren.
Nog dezelfde avond zouden we alles afbreken en opruimen: de kleren in auto’s en in de
opslag en het decor weer omgedraaid. De volgende dag, de laatste voor de kerstvakantie,
zou het kerstspel slechts een herinnering zijn. We zouden er in de kring nog even over praten, de foto’s bekijken op het digibord, maar zelfs dat zouden alleen maar vage schaduwen
zijn van deze prachtige avond. Een avond waarop het herderinnetje mocht stralen, letterlijk,
en daardoor een heel klein duwtje in haar rug kreeg.
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