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Het herijken van het waardevolle
Kunst en cultuur. Zo’n stel woorden dat je vaak samen
aantreft. Komt natuurlijk door die beginrijm. Die zit
niet alleen in de eerste letter, maar ook de klinker
allitereert mee. Makkelijk in de mond te nemen ook,
zeker omdat beide woorden iets van eenzelfde lading
dragen. Je verstaat het bijna als één begrip.
Ik wil deze 450 woorden gebruiken om die termen uit
elkaar te trekken. Laat ik eerst proberen om kunst in
een ongebruikelijke context te zetten: in ons eerste
redactieoverleg hadden we een artikel bij de hand over
Nijmeegse geneeskundestudenten, die in het Gelderse
museum MORE schilderijen gingen bekijken. Veel
magisch realisme hangt daar. Denk Salvador Dali, maar
dan zijn Nederlandse equivalenten als Carel Willink,
Charley Toorop en Pyke Koch. Schilderijen met veel
realistische details, dus, die net-niet-gewoon aanvoelen.
Wat kwamen die artsen in opleiding doen? Kijken.
Lang kijken. Tien minuten stonden ze voor een werk
van Pyke Koch en namen het in zich op. Aantekeningen
maken mocht. Daarna moesten ze zich omdraaien en
vragen beantwoorden: droegen alle bomen op het doek
bladeren? Hadden de heuvels andere kleuren?
Die tien minuten waren er niet zomaar: ook een
artsenconsult heeft vaak die duur. Heb je dan je
patiënt góed gezien? Een vraag die niemand wist te
beantwoorden was deze: welke kleur had de lijst om
het schilderij? In spreekkamertermen vertaald: heb
je de algehele stemming gezien waarmee je patiënt
binnenkwam? Initiatiefnemer is Jan Keunen. Niet
geheel toevallig hoogleraar oogheelkunde. Voor hem
gaat kunstobservatie het functionele ver voorbij: “Voor
mij is kunst ook: je hoofd leegmaken, troost halen uit
wat je ziet, er nieuwe gedachten van krijgen.”
Cultuur, dan. Dat woord wordt vaak begrepen als
iets hoogs en elitairs. Als iets waar je nog eens aan
toe kunt komen, als je portemonnee en je koelkast
gevuld zijn. Maar zo begrijpt de antropologie – een
grote inspiratiebron voor jenaplangrondlegger Peter
Petersen – het begrip ‘cultuur’ niet. Filosoof Coen
Simon definieert het losjes als ‘gedoe om spullen en
gewoontes’: “Cultuur is het strijdperk waarin wordt

Cartoon: Frank de Man
gedebatteerd over wat wel en niet waardevol is. Het
herijken van het waardevolle is de kern van de cultuur.”
Cultuur is dus niet alleen maar onze spullen en onze
gebruiken, “maar vooral het debat en geëmmer over
deze zaken.” Die subtiliteit lees je bijvoorbeeld terug in
Catharina Drenths ‘Ogenblikje’ over Sint en Piet.
Vele mensen in dit nummer onderstrepen de waarde
van kunstonderwijs. Zelfs als kunst in aanzet niet
‘nuttig’ lijkt. Voor cabaretier Pieter Derks is de vraag
naar ‘nut’ fnuikend voor ieder speels enthousiasme,
waaruit je zoektocht naar jezelf en jouw rol in de
wereld moet beginnen. Maar we openen met acteur
Ramsey Nasr, die ons één ding op het hart drukt: “Er
is niets elitairs aan de beleving van kunst, je moet er
alleen ooit mee in aanraking komen.” Laat kunst in
jouw school niet iets ‘toevalligs’ zijn!
Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Alle dierenfoto’s: Larissa Rand
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“Als wij kinderen en kunst écht serieus ne

Dichter en acteur Ramsey Nasr over kunston
Ramsey Nasr
Het belang van kunst voor kinderen is groter dan ooit, stelt Ramsey Nasr in dit opinieartikel. Niet omdat dat zo
nobel, chic of menslievend is, maar “omdat onze maatschappij anders morgen niet meer bestaat”, zo waarschuwt hij.
“Wie op jonge leeftijd in aanraking komt met kunst, kan ervaren dat er een breder palet is dan de drie basiskleuren
en dat de wereld niet stopt aan de voordeur. In een globaliserende wereld die steeds complexer wordt voor
komende generaties, zijn zulke ervaringen noodzakelijk.”
Vragen naar het waarom van kunstonderwijs is hetzelfde
als vragen naar het waarom van Latijn en Grieks. Klassieke
talen noch kunst dienen een direct praktisch doel in ons
leven, een mens functioneert prima zonder, dus wat moet
je ermee?
Ook ik was geneigd te denken dat Latijn en Grieks geen
nut zouden hebben. Ik bedoel, dode talen… hoe onnuttig
kan een vak zijn? Latijn en Grieks bieden uitzicht op een
wereld die niet meer bestaat; kunst biedt uitzicht op een
wereld die nooit bestaan heeft en altijd mogelijk blijft.
Dat leek mij meer met zingeving dan met nut te maken te
hebben. Sinds de aanslagen in Frankrijk en België – en de
globaliserende ontwikkelingen en spanningen waarmee
we steeds vaker geconfronteerd worden – denk ik daar
anders over.
Latijn en Grieks lieten mij kennis maken met een wereld
die weggevaagd is, met goden waarin niemand nog
gelooft en met talen die niet langer worden gesproken
– en dat is goed. Het is de ultieme relativering, het toont
ons een wereld die alleen via onze verbeelding nog
kan worden opgeroepen. Romans en gedichten doen
hetzelfde, evenals film, theater, opera, ballet, muziek,
beeldende kunst. Ze reiken ons een parallelle wereld aan,
met mensen die niet bestaan, een taal die niet langer
functioneert zoals we dat gewend zijn, met nieuwe
klanken, nieuwe beelden. Het maakt onze wereld groter
en verwarrender.
Vragen in plaats van antwoorden
Kunstvakken en Grieks/Latijn lijken in te gaan tegen het
doel van onderwijs: ze werpen vragen op in plaats van
antwoorden te bieden. Ze kietelen onze nieuwsgierigheid
naar onbekend terrein, naar wat achter de horizon ligt
en ze bevrijden ons zo van de kokerwereld van ons hic et
nunc, zonder te hoeven vervallen in de verlokkingen van
een hiernamaals. Ze maken ons immuun voor De Simpele
Waarheid, die eeuwig, verstikkend en humorloos is. Dat
is het ware doel van onderwijs, en het vormt onze enige
bescherming tegen stompzinnigheid en fundamentalisme.
Juist vakken met een minder directe toepassing en van
ogenschijnlijk kleiner nut zijn daartoe de volmaakte
middelen.
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Jazeker, dat is een idealistische gedachte. En ik besef
heel goed dat Latijn en Grieks niet voor iedereen zijn
weggelegd. Maar kunstonderwijs zou beschikbaar moeten
zijn voor elke leerling, op welk onderwijsniveau dan ook.
Er is niets elitairs aan de beleving van kunst, je moet er
alleen ooit mee in aanraking komen. Niemand doet dat
uit zichzelf, geen enkele leerling zal uit eigen beweging
naar het ballet, de opera of een museum willen – ik ook
niet: ik had het al druk genoeg met mijn hormonen
indertijd.
Toen wist ik: ik word acteur
Mijn middelbare schoolopleiding heb ik gevolgd aan
een openbaar gymnasium in Rotterdam. In die dagen
bestond kunstonderwijs nog niet: Latijn en Grieks waren
de hoofdvakken; kunst ontdekte ik per toeval. Zo was er
het jaarlijkse schooltoneel, dat buiten de lessen om werd
georganiseerd. Ik deed mee vanaf het derde schooljaar,
omdat ik het wel eens wou proberen. Het jaar daarop
deed ik weer mee, daarna weer, en toen wist ik: ik word
acteur. Puur toeval dus.

Er is niets elitairs aan de beleving
van kunst, je moet er alleen ooit
mee in aanraking komen.
Van theater wist ik nog helemaal niets. Ik heb gedurende
mijn hele middelbare schoolbestaan slechts tweemaal
een toneelstuk bezocht en zeker niet als onderdeel van
het schoolcurriculum: een bevlogen leraar Latijn/Grieks
vond dat we eens een Griekse tragedie moesten zien.
Persoonlijke bevlogenheid dus. We zijn ook één keer
– god mag weten welke leraar op dat onzalige idee was
gekomen – met onze klas naar een hedendaagse opera
gaan kijken: Aquarius, van de Belgische avant-gardecomponist Karel Goeyvaerts.
Ik heb me stierlijk verveeld. Het was niet te verteren voor
een puber – tot de finale. Tijdens de laatste tien minuten
gebeurde iets wat mij stuksloeg: een luide koorzang
beëindigde de opera, meerstemmig, in hallucinante
harmonieën, terwijl de zangers in gestileerde bewegingen
aan ons voorbijtrokken. Ik ben dat toevallige moment
nooit vergeten, het was verpletterend en schokkend,
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emen, gaat er een wereld voor ons open”

nderwijs als vaccin

het bood geen antwoord, had geen zichtbaar
nut en verschafte me geen enkele praktische
vaardigheid. Het had de uitwerking van een
epifanie. Voor een kort ogenblik deed het me
geloven in iets waarvan ik wist dat het niet bestond.
De waarde lag slechts in de ervaring. Daarbij sloeg ze
me alles uit handen, ze verruimde mijn verbeelding
op radicale wijze en vergruizelde mijn Waarheid. Ik
had geloofd in iets wat wezensvreemd was.
Al deze opgenoemde ervaringen waren toevallig.
Ze waren fantastisch, maar het is onzinnig dat zulke
levensbepalende gebeurtenissen op goed geluk en at
random zouden moeten plaatsvinden, afhankelijk van
de aanwezigheid al dan niet van een bevlogen leraar
met vrije tijd. Als de interesse en liefde voor kunst in
Nederland afhankelijk zou zijn van willekeur en toeval,
dan vraag ik me af wat kunst en cultuur ons waard is.
Meerduidigheid, nuance, verbeelding
Sinds de terroristische aanslagen in Europa en
daarbuiten ben ik er meer dan ooit van overtuigd
dat onderwijs niet alleen theoretische kennis
en praktische vaardigheden moet aanbieden,
maar ook moet trachten een kind zaken als
meerduidigheid, nuance, empathie en verbeelding
bij te brengen – niet omdat dat zo nobel of chic
of menslievend is, maar omdat onze maatschappij
anders morgen niet meer bestaat.
Wie op jonge leeftijd in aanraking komt met
kunst, kan ervaren dat er een breder palet is
dan de drie basiskleuren van zijn bestaan en
dat de wereld niet stopt aan de voordeur. In
een globaliserende wereld die steeds complexer
wordt voor komende generaties, zijn zulke ervaringen
noodzakelijk.
Bovendien zijn ze makkelijk realiseerbaar. Ikzelf stond
verbaasd van wat goed kunstonderwijs vermag, toen
een bevriende hoorniste me onlangs vertelde over haar
ervaringen als kunstdocente. Ze geeft op projectbasis
muziekonderwijs aan jonge leerlingen, van peuters
tot pubers. Dit gebeurt in het kader van de reguliere
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Dichter en acteur
Ramsey Nasr over
kunstonderwijs als vaccin

concerten die door grote landelijke orkesten worden
gegeven. De kinderen leren tijdens haar lessen het
muziekinstrumentarium van een orkest kennen, ze
ontmoeten de musici, bezoeken repetities en krijgen soms
compositieopdrachten rond het muziekstuk.
Kunstonderwijs op elk leerniveau
Wat blijkt? Jonge kinderen hebben geen enkele moeite
met de hedendaagse klassieke muziek die volwassenen
vaak geïrriteerd als ‘piep-knor’ terzijde schuiven. Piep-knor
gaat erin als koek. Kinderen hebben juist meer moeite
met Bach, Mozart en al die andere componisten die
wijzelf tot het eerbiedwaardige pantheon van de klassieke
muziek rekenen. Ze zijn avontuurlijk van nature, staan
open voor een uiterst moderne, complexe wereld.

Onderwijs is er ook om een kind
zaken als meerduidigheid, nuance,
empathie en verbeelding bij te brengen.
Bij een steekproef, gehouden tijdens een educatieproject
rond de (mij totaal onbekende) Duitse hedendaagse
componist Widmann, liet dertig procent van de kinderen
weten er weinig aan te vinden; zeventig procent had
de muziek als spannend, geestig, mooi en fascinerend
ervaren. Alles ten gevolge van een gedegen, enthousiaste
voorbereiding. Tekenend was dat na een van die
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hedendaagse muziekprojecten de moeder van een
deelnemende leerling nogal kwaad op de docente was
afgestapt: “Mijn god, als mijn zoon niet zelf met uw
project had meegedaan was ik allang vertrokken!” Zo
vreselijk had ze het gevonden. Haar zoontje had de tijd
van zijn leven gehad.
Als wij kinderen en kunst echt serieus nemen, gaat er
een wereld voor ons open. Kunstonderwijs dus: op elk
leerniveau, op zwarte en op witte scholen, aan christenen,
moslims, hindoes en atheïsten. Het biedt een remedie
tegen de Waarheid, die elke verbeelding in ons doodt.

Ramsey Nasr (1974) is dichter, schrijver, acteur en regisseur.
Van 2009 tot 2013 was hij Dichter des Vaderlands. In 2013
trad hij toe tot de vaste spelerskern van Toneelgroep
Amsterdam. Nasr is lid van de Akademie van Kunsten.
Samen met 45 andere vooraanstaande kunstenaars bepleit
hij daar de waarde van kunst voor de samenleving. Ook
het (basis)onderwijs heeft daarbij centrale aandacht. Dit
artikel verscheen eerder onder de titel “Kunstonderwijs,
een vaccin tegen Waarheid” op de website van de
Akademie van Kunsten en op hetkind.org.
Portretfoto Ramsey: Jan Versweyveld
Foto dansers (SSgN): Willem Melssen
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Ogenblikje: het spel rond Sint en Piet
Nog even en dan staan de schoenen weer voor de
(hout)kachel, de deur, het open raam of elders. Al lijkt
het leuke kinderfeest te worden overschaduwd door
volwassenen die er over ruziën.
Een jaar of vijf was ik toen ik met mijn ouders, zus en
broer rond 5 december logeerde bij opa en oma in
Veenendaal. Sint zou die avond komen! Vol verwachting
zongen we en keken gespannen hoe de deur langzaam
open ging. Daar stonden Sint en Piet in de deuropening.
Ik herinner me dat ik even dacht “er klopt iets niet” maar
dat gevoel werd gauw overspoeld door het spel dat werd
gespeeld. Sint nam plaats in opa’s fauteuil, Piet bleef
naast Sint staan en wij mochten hen een hand geven. Om
de beurt zongen we een liedje bij Sint op schoot. Piet
gaf ons pepernoten en snoep en zette vervolgens een
grote zak met cadeautjes op de grond. Pakje voor pakje
werd tevoorschijn gehaald. Mijn achterdocht was op dat
moment verdwenen tot Sint en Piet vertrokken waren.
Erover praten deed ik niet.
Jaren later zag ik de foto van dat Sinterklaasfeest: Sint
was bijzonder creatief gekleed in twee oude gordijnen,
een baard van watten en een rode mijter van karton.
Piet droeg een oude hoed van oma, had roetvegen op
zijn wangen en een blouse en zwarte werkbroek van opa
maakten zijn outfit compleet.
Ik denk dat het mij niet had uitgemaakt of Piet zwart,
bruin, blauw of geel was in de tijd dat ik in Sinterklaas

geloofde. Het ging om de spanning, de verwachting, het
plezier, het spel, het vieren, de cadeautjes. Het ging om
het feest.
Al was er in die tijd ook angst. Angst voor de stoute
dingen die er stonden in het grote boek. Angst voor een
tik met de roe, het zakje zout, angst voor de zak waarin
stoute kinderen werden meegenomen naar Spanje.
Gewoontes en gebruiken veranderen met de tijd, door
de eeuwen heen. De manier waarop er gedacht werd
over straffen en belonen in mijn kindertijd is gelukkig
lang zo dominant niet meer. De pop met vlechten
in het haar en de kaatsenballen in het net hebben
plaatsgemaakt voor tablets en games.
Het feest van Sint Nicolaas is niet enkel meer voor
de armen, zoals de traditie ook ooit werd ingevuld.
Integendeel. En het karakter van Piet is ook
opgeschoven: hij is veelal steun en toeverlaat van Sint,
denkt oplossingsgericht, is intelligent in plaats van dom.
Ook in deze tijd, onze tijd, zal het een en ander
veranderen.
Zoals dat gaat in de tijd.
Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool
De Ommewending in Veendam.
Voor Mensenkinderen schrijft ze tweemaandelijks een
‘Ogenblikje’.
Foto: Larissa Rand
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Mijn kunstbeleving
Vijf jenaplanners over hun inspiratie
Prachtig, hè? Deze ijsvogel, zoals hij nét uit het water schiet.
Fotografe Larissa Rand vertelt hoe ze zo’n foto maakt en wat die
geduldige, aandachtige blik op de natuur betekent voor haar kijk
op onderwijs. Daarnaast komen door dit nummer heen nog vier
jenaplanmensen aan het woord over een kunstwerk dat hun leven,
hun kijk en hun onderwijs beïnvloedt.
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“Een foto ontwikkel je, maar mense

Mijn kunstwerk 1: Larissa Rand over haar nat
Geert Bors

Al vier nummers lang figureert de natuurfotografie van Larissa Rand prominent in
Mensenkinderen. Vaak krijgen we de vraag: is dit echt? Hoe doet ze dat? Wij vroegen het
Larissa zelf. Een gesprek over natuurbeleving, verwondering en ideaalbeelden in je hoofd. En
over ontwikkeling: “Ontwikkelen vind ik een mooie dynamische en tijdloze term. Het verschil
tussen een foto en een kind is duidelijk: een ontwikkelde foto is af. Als mens blijf je door
ontwikkelen.”

en kun je ook helpen ontwikkelen”

tuurfotografie
Over je foto’s krijgen we bij Mensenkinderen veel goede
reacties. Meteen maar de meest gestelde vraag: hoe
doet Larissa dat?
“Het is een kwestie van veel geduld. Soms ook van veel
voorwerk. Ik heb vaak al een beeld in mijn hoofd dat
ik wil maken en zoek dan uit waar ik zo’n vogel of dier
kan vinden. Soms huur ik een fotohut, soms ga ik aan de
wandel of rijd ik naar een plek waar een dier is gespot.
Maar dat doe ik niet fulltime, hoor. Ik werk fulltime en
soms ben ik een dag fotograaf. Daar neem ik dan wel
echt een hele dag voor.”
Wat geeft zo’n hele dag jou?
“Wat ik zelf het leukste vind, is hoeveel je te weten
komt over een dier. Wil je ze goed kunnen portretteren,
dan moet je ze leren kennen. Wanneer ze actief zijn,
waar ze eten, in welke boom ze graag zitten. Wanneer
ze ontspannen zijn en wanneer gestrest. Ik ben 2,5 jaar
geleden begonnen. Toen kende ik nog amper een vogel
bij naam. Ja, een roodborst en een mus lukte nog net,
maar iedere roofvogel was voor mij een buizerd. Door te
fotograferen leer je anders kijken.”
Heb je altijd al gefotografeerd?
“Nee. Een paar jaar geleden was er een ouder op mijn
school, Margo Remie, die voor haar fotocursus een
locatie zocht. Ik zei dat het mocht op school, als zij dan
af en toe schoolfoto’s voor ons zou maken. Ze polste me
toen een paar keer of ik ook zou willen meedoen met
de cursus. Maar ik vond dat ik geen tijd had. Druk, druk,
druk.
Omdat ik met mijn vriend een reis naar Zuid-Afrika
ging maken, bedacht ik me dat het toch zonde zou zijn
om niet op dat aanbod in te gaan. En dus begon ik de
basiscursus alsnog en sprak een paar maanden later met

mijn vriend af dat hij de geijkte registraties zou maken
van waar we geweest waren en ik mocht proberen de
mooie beelden te maken. Ik kreeg toen al veel vogels
voor mijn lens. Als de gids wees op een neushoorn, zat
ik liever plaatjes te schieten van een scharrelaar – een
prachtige blauwe vogel. En als je dan eenmaal de smaak
te pakken hebt, komen er steeds meer soorten die je niet
alleen vastgelegd wilt hebben, maar ook nog eens mooi
in beeld wilt hebben gekregen.”
Heeft fotograferen de blik op je onderwijswerk
veranderd?
“Nou, ik weet nog goed dat een van de eerste
opdrachten van Margo was om de hele dag één kleur te
fotograferen. Ik heb dat toen op school gedaan: de hele
dag blauwe dingen vastleggen. Dan ga je opeens met
heel andere ogen door je school heen. En weer, als je
de week erna voor rood kiest. Ik zag die avond op weg
naar huis een blauwe vaas in een vensterbank staan op
de route die ik altijd naar huis nam. Nooit eerder gezien,
maar zo groot dat er niet omheen te kijken was. Die
manier van observeren kun je ook in je werk toepassen.
Ik weet eigenlijk niet wat er eerder was. Ik keek altijd al
heel observerend naar de kinderen, naar situaties waarin
ze zichzelf echt laten zien. Dus misschien bepaalt die
pedagogische blik andersom wel dat ik er heel erg op
gebrand ben om natuurlijk gedrag bij dieren te zien. Met
veel geduld en een telelens lukt dat natuurlijk goed.”
Hoe verhoudt die observerende telelens zich tot jouw
blik in een groep?
“Met allebei zoek ik de mooie momenten. Op school
gaat het dan over een mooie interactie tussen kinderen.
Als ik een traject begeleid op een school, probeer ik
op zo’n moment tussen de regels door te kijken en het
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verhaal er achter te zien. Beelden kunnen veel vertellen.
Voorbeeld: ik begeleid een traject op een school, waarin
het gaat over coöperatief werken. Er waren leerkrachten
die dat wat moeilijk te grijpen vonden. Terwijl ik in
die groep fotografeerde, zag ik wat die coöperatieve
werkvormen deden met de betrokkenheid en de
beleving van de kinderen. En die foto’s liet ik aan de
leerkrachten zien. Ja, toen zagen ze het: betrokkenheid,
vrolijkheid, helpende kinderen. ‘Hé, het heeft echt effect
hoe ik iets aanbied.’”
Dat ben jij als begeleider. Maar hoe werkt dat als je zelf
in een groep staat? Hoe blijf je als leerkracht op zo’n
afstand dat je net als bij dieren ‘natuurlijk gedrag’ te
zien krijgt?
“Dat heeft te maken met loslaten. Het de kinderen zelf
laten doen. Dat is iets dat ik heel lang geleden al leerde
van mijn turntrainer: de beste trainer maakt zichzelf
overbodig. Als je het goed organiseert en je zorgt dat
de kinderen weten wat er moet, dat ze eigenaar zijn
van hun ontwikkeling, dan gaan ze aan de slag. En
natuurlijk bén je niet overbodig. Als je de kinderen hun
ding laat doen wanneer dat kan, weet je ook wanneer
je wel moet inspringen, extra aandacht moet geven. Dat
kan al met een blik of een aai over de bol, maar soms
is er een gesprek of meer nodig. Als het je – net als bij
fotograferen – lukt om alles in zijn waarde te laten, kun
je observeren zonder te verstoren. Wat er dan niet goed
gaat, stel je achteraf bij.”
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Wanneer is een beeld goed?
“Niet snel. Een beeld moet natuurlijk technisch perfect
zijn, scherp waar het hoort. Maar dat is niet genoeg.
Het moet ook een bepaalde sfeer uitdrukken. De
eigenheid van het dier laten zien. Een goede foto
heeft ‘wauw’ nodig. De foto van de ijsvogel is er een
waarover ik heel tevreden ben. Ook zo’n beeld in
mijn hoofd dat ik wilde maken. Dat lukt bijna nooit:
vaak is het licht net niet goed of maak je een fout
met je instellingen of doet een beest niet wat je wil.
Met het risico iets van de magie weg te nemen, wil
ik wel vertellen dat ik deze foto gemaakt heb vanuit
een observatiehut, met flitsers en een camera in het
water, en een afstandsbediening om af te drukken. Ik
photoshop achteraf niet veel, maar – zoals ik geleerd
heb op mijn fotocursus – je ontwikkelt een foto wel.
Vroeger deed je dat met van die vloeistofbadjes om het
licht en de contrasten aan te zetten of af te zwakken.
Wat ik bijvoorbeeld doe, is de foto bijsnijden, zodat de
nadruk op de goede plek komt te liggen.”
Dat ‘beeld in je hoofd’, waar je vervolgens naartoe gaat
werken. Heb je dat bij onderwijs ook?
“Ja, grappig. Dat is wel hoe ik werk. Ook in het
onderwijs heb ik bepaalde – nog niet helemaal
ingevulde – ideaalbeelden. Ik weet dan al wie er mee
zou moeten werken, voor wie dit goed zou kunnen zijn.
Soms ga ik bewust of onbewust met zo’n beeld aan de
slag. Op weg naar een geslaagde foto.”

- 154

Kun je een voorbeeld geven van zo’n ‘geslaagde foto’ in het onderwijs?
“De Ontwikkelacademie is zo’n geslaagde foto. Ik zou een scholingsaanbod gaan
regelen voor onze stichting en inmiddels doet de hele regio Tilburg mee, inclusief
de bibliotheek, universiteit en de pabo. Het is een project waarbij mensen kosteloos
geïnspireerd, geënthousiasmeerd en geprofessionaliseerd worden met en van
elkaar. Ik was op zoek naar wat belangrijk was voor onze leerkrachten en stelde dat
aanbod open voor anderen. Als iedereen dat doet, helpen we elkaar naar gedeelde
inspiratie en expertise en dus naar prachtig onderwijs. Het is bijvoorbeeld gelukt
om leerkrachten die een opleiding tot videocoach volgen te koppelen aan Pabostudenten, die er baat bij hebben als iemand ze goed komt observeren. Iedereen
profijt. Zoiets begint als een ideaalbeeld, maar krijgt nu echt vorm. De compositie
klopt, nu de scherpte nog perfect krijgen.”
Het ontwikkelen van foto’s, de Ontwikkelacademie. Toevallig twee keer datzelfde
woord?
“Ontwikkelen vind ik een mooie dynamische en tijdloze term, die je in veel
contexten kunt gebruiken. Een foto ontwikkel je, maar een mens kun je ook helpen
ontwikkelen: welke aspecten heeft die persoon nodig om een betere professional
te worden? Voor de een is dat meer inspiratie, een ander heeft meer didactiek
of pedagogiek nodig. Het verschil tussen een foto en een mens is duidelijk: een
ontwikkelde foto is af. Als mens blijf je je door ontwikkelen.”
Beleef je jouw fotografie meer als kunst of als natuurobservatie.
“Met name als natuurobservatie. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn. Het is een
van die weinige momenten dat ik mijn hoofd stil kan krijgen. Wat onderwijs en
natuurfotografie voor mij gemeen hebben is verwondering. Verwondering als je
door een macrolens naar de structuur van een blad kijkt. En ook de verwondering
die er altijd was als we met de kinderen een boswandeling maakten. Er zaten
in de groep altijd kinderen die niet regelmatig in een bos kwamen. Als ze dan
ijs tegenkwamen, kon het gebeuren dat ze een maand later, bij een volgende
wandeling, een stok meenamen om dat ijs kapot te slaan. Maar met de komst van
de lente was dat natuurlijk allang weg.”
Heb je tips voor collega’s hoe je vanuit die verwondering vorm kunt geven aan
kunst en cultuur op school?
“Met de hele school hadden we een keer als thema ‘poëzie’. Nadat we samen
hadden uitgezocht wat dat nou is en hoe je een gedicht maakt, gingen we aan de
slag. Uiteindelijk werden er per klas een aantal mooiste gedichten uitgekozen, met
tekeningen erbij. We zijn die gedichten gaan uitvergroten en hebben ze in grote
lijsten van purschuim gedaan. En dat werd een poëziepad door het dorp: de lijsten
werden bij mensen in de tuin gezet, en met een live-presentatie door de dichter,
met een dansje, een drankje, muziek en sfeerlicht kon je door de buurt trekken.
Iets soortgelijks hebben we gedaan met het thema ‘ruimte’. Onder begeleiding van
een externe kunstenaar adopteerde iedere groep toen iets uit de ruimte: een ster,
een maan, een planeet en ging ermee aan de slag. Weer met zo’n expositie en een
kunstroute. Prachtig hoe de staart van een komeet verbeeld werd met een blower
die papieren slingers in beweging bracht. Of het complete zonnestelsel op schaal in
een boom. Zo’n thema wordt daarmee iets heel tastbaars, iets van alle zintuigen.”
Larissa Rand is oud-directeur van OJBS De Mussenacker en werkt voor Stichting
Opmaat aan een bovenschoolse managementopdracht in de regio Tilburg. ‘Opleiden
in school’ en wetenschap & technologie zijn andere projecten die haar aandacht
hebben. Via haar bedrijf ‘Onderwijs in beweging’ helpt ze scholen om hun team
letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Ook werkt Larissa als organisator
van de jaarlijkse Jenaplanconferentie. Soms neemt ze een dagje voor haar
natuurfotografie.
@larissarand
www.larissarand.nl
www.ontwikkelacademie.nu
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“Ik kan wel praten over plusklassen
Schoolreportage op cultuurprofielschool SSgN
Geert Bors
De Nijmeegse SSgN was de eerste vo-school met een jenaplanaanbod. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
Verweven met die jenaplanidentiteit ontwikkelde SSgN zich tot een cultuurprofielschool. Een rondleiding door
cultuurcoördinator Toon Robben: “Onze visie op het belang van de kunstvakken. Het hoofd-hand-hart. De ritmiek
van de weekopening en weeksluiting die bepaalt dat we heel veel op ons podium doen: Jenaplan en cultuur zijn hier
onlosmakelijk verweven.”
De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. In de
stad beter bekend als SSgN. Wie de school nadert, ziet
een bord met het logo waarop behalve SSgN ook drie
icoontjes staan: een hoofd, een hand, een hart. Duidelijk
een versie van het vaak gehoorde ‘hoofd, hart, handen’,
om aan te geven dat onderwijs meer is dan cognitie.
Waar de term ‘hoofd, hart, handen’ inmiddels wat sleets
kan klinken, is het verfrissend om de drie velden van
ontwikkeling niet alleen in een andere volgorde te zien,
maar ook de beelden voor jezelf te moeten expliciteren,
om het te kunnen ‘lezen’.
Behalve veel groen, veel fietsen en veel leerlingen, valt
er nog iets op bij het betreden van het schoolterrein: bij
de hoofdingang hangen heel veel bordjes. Zo is SSgN een
topsporttalentschool, een excellente school, een cultuurprofielschool, een school voor vwo, havo en vmbo-t, een
European Ambassadorschool. En ook nog een jenaplanschool. Je zou bijna door de bordjes het bos niet meer
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zien. Nee, dan de kalme, bruine vlag van de HBS die het
151-jaar oude SSgN ooit was. Hij wappert allang niet
meer op het schoolgebouw, maar hangt ingelijst achter
glas in de binnenkomsthal. Die vlag ademt weer een heel
andere sfeer – die van de statige kostschool uit de film
Dead Poets Society.
Cultuurcoördinator Toon Robben beaamt dat het duizelingwekkend kan lijken, al die labels. Aan een wat chao
tische werktafel, vol computers, aantekeningen, voor
collega’s klaargelegde dvd’s met boekverfilmingen, een
Frank Zappa-cd en daarboven een poster van de eerste
voorstelling van oud-leerling Pieter Derks, brengt Toon
die eerste indruk terug naar de essentie: “Jenaplan is de
vlag boven alle andere. Misschien geldt dat wat minder
voor de topsporters, want die volgen toch een individue
ler traject, maar zeker voor het cultuurprofiel geldt dat
Jenaplan de school doordesemt: onze visie op het belang
van de kunstvakken, het hoofd-hand-hart, de ritmiek van
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n en sfeer. Je moet het zelf ervaren.”
de weekopening en weeksluiting die bepaalt dat we heel
veel op ons podium doen. Jenaplan en cultuur zijn hier
onlosmakelijk verweven.”
Iets onbenoembaars als sfeer
Peter Seijbel. Die naam moet genoemd worden, benadrukt Toon. Niet alleen omdat hij Robbens voorganger
was als cultuurcoördinator, maar vooral omdat hij de
geestelijk vader van het jenaplanonderwijs op SSgN geweest is. “Als Peter Jenaplan niet had ingevoerd, had het
er hier heel anders uitgezien”, meent Toon. “We zagen
net die oude HBS-vlag. Nou, in de jaren zestig en zeventig zag het er hier op school heel wat minder rooskleurig
uit. We zijn een openbare school, zonder confessionele
achtergrond, wat betekent dat we iedereen moesten
aannemen die zich aanmeldde. Deze school fungeerde
destijds als een soort afvoerputje. Zo stond de school in
de stad bekend.”
De impuls voor Jenaplan heeft de school veel goed gedaan. In 1987 werd SSgN de eerste school voor voortgezet onderwijs met een jenaplanaanbod – eerst nog als
stroom in de school, later schoolbreed. Eigenlijk werd
het er meteen al een cultuurschool van, meent Robben,
hoewel het label ‘cultuurprofielschool’ pas zo’n tien jaar

aan de gevel hangt: “Cultuur was al belangrijk. Peter was
docent Nederlands en had veel met drama, met cabaret.
Voor toneel hadden we destijds externe cursussen. Nu
vullen we dat in huis in, bijvoorbeeld met onze plusklassen in theater, dans, tekenen, muziek, musical en
design.”
“Wat wel interessant is, is dat Nijmegen drie cultuur
profielscholen heeft. Dus het gaat erom: hoe geef je een
eigen inkleuring? Hoe onderscheid je je? Dan komt die
verwevenheid met Jenaplan om de hoek kijken. Peter
Petersen heeft dat weekritme heel belangrijk gemaakt in
zijn werk. Die nadruk op viering, op de weekopening en
-sluiting. Dat creëert een heel natuurlijke dynamiek voor
podiumgerichte activiteiten. Maar ook het exposeren van
teken- of handvaardigheidswerk vindt erin zijn plek.”
Hoe merkt een bezoekende groep-8’er of ouder dat dit
een jenaplanschool is? “Ja, dat is bijna niet te definiëren”,
mijmert cultuurcoördinator Robben: “Dat zit in iets
onduidelijks als sfeer, het gebouw, de serieuze maar toch
ongedwongen stemming. Je kunt hier uitproberen. Er is
ruimte voor de zoektocht naar jezelf. Neem Pieter Derks.
Zijn talent was er ook wel uitgekomen als hij naar een
andere school was gegaan, maar hij heeft hier echt veel
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mogen uitproberen. Hij is uitgedaagd en gestimuleerd.”
Toon glimlacht: “Ik herinner me gelegenheden waar hij
bijna niet van het podium te slaan was. Trouwens, niet
alleen hij. Je mag hier echt de ruimte nemen om je zelf
te ontwikkelen, zelf te schrijven, jezelf te ventileren.”
Maar goed, besluit hij met de deurknop al uitnodigend
in de hand: “Ik kan wel praten over plusklassen en sfeer.
Je moet het zelf ervaren.”
Geen Utopia
“When you try your best but you don’t succeed / When
you get what you want but not what you need”. De plusklas ‘musical’ staat in het muzieklokaal, rond de piano
van docente Kirsten De Lorijn-Houtman. Op het whiteboard staat de tekst van Coldplays Fix You geprojecteerd.
Om de zinnen uitgesproken te horen worden door een
koor van puberstemmen is een heel nieuwe ervaring. Er
klinkt een ander soort hoop, verlangen en troost in door
dan wanneer Chris Martin en zijn mannen het brengen.
En dit blijkt nog niks. Als de oefening voorbij is, vraagt
een leerlinge of ze het nu meerstemmig kunnen gaan
doen.

Terwijl Toon Robben voorgaat langs een plusklas design,
even stilstaat bij de cartoons die de Syrische cartoonist
Ali Ferzat hier vorig jaar gemaakt heeft, op het hoofdpodium twee meiden een eerste les drumroffelen geeft
en een handvaardigheidsles inloopt, vertelt hij hoe het
plusklassysteem werkt: de plusklassen lopen door het
weekrooster heen. Het kan best dat je Frans of geschiedenis of wiskunde hebt, terwijl er ook een plusklas geroosterd staat. “Je vakdocent moet toestemming geven
voor het volgen van de plusklas. Dat betekent dus dat
je in de lessen die overblijven de verantwoordelijkheid
neemt om hard te werken voor dat vak. En het volgen
van de plusklas wordt er ook een serieuze keuze door. Je
ziet vaak enorme motivatie ontstaan bij de leerlingen.”
Meermalen relativeert Robben zichzelf vandaag ook.
SSgN is geen Utopia, zegt hij dan. “Je komt natuurlijk
ook weleens leerlingen tegen die helemaal niks doen
in zo’n plusklas, en waar je dan al best snel ontdekt dat
zo iemand eigenlijk gewoon geen zin heeft in het vak
dat geroosterd stond. Tja, dan trekt de vakdocent zijn
permissie weer in.”
“Oké, tot hier”
In de kelder is een plusklas drama aan de gang. Twee jongens krijgen een opdracht ingefluisterd door de docente
en beginnen richting het publiek – hun klasgenoten – te
lopen. De een speelt klein en onzeker; de ander neemt
een zelfverzekerde rol aan, zoals hij breedgeschouderd,
met schwung, naar voren treedt. Dan zijgt zijn tegenspeler ineen vlak voor het publiek en kermt iets. “Tot hier”,
zegt docente Marije Driessen. “Goed, naar wie ging jullie
aandacht uit, wie ving jouw blik?” Eerst de zelfverzekerde jongen, maar toen de verlegen persoon ineen
zakte kreeg hij de aandacht, menen meerdere leerlingen. Aanleiding voor de docente om te herhalen wat ze
uitgelegd heeft over de mise-en-scène, oftewel de plek
op het podium waar je handelt, enerzijds. En je speldominantie anderzijds. “En zag je ook wat er gebeurt, als je
eerst zwijgend iets doet en dan pas spreekt? Dan vang je
aandacht. Dan wordt je publiek nieuwsgierig.”
Goed, volgende spelvorm: de ‘freeze’. Yes, klinkt het uit
een aantal monden: een favoriet. Tijdens deze opdracht
improviseren twee acteurs dat er iets tussen hen voorvalt.
Ze spelen met grote gebaren, zodat iemand uit het
publiek op ieder moment ‘freeze’ kan roepen en de plek
kan innemen van één van de acteurs. In de bevroren houding gaat het spel weer verder. En kan dan een totaal
andere richting inslaan. Zo wordt een moordscène met
een slachtoffer dat over de grond wegkruipt voor haar
moordenaar na een freeze opeens het zoeken naar een
contactlens, wat weer overgaat in een hypernieuwsgierig
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wezentje dat de staande acteur met iele stem vraagt:
“Wie ben jij?”
Als het spel even later is overgegaan in een huwelijksaanzoek en de bruid uitroept: “Eerst een baby kopen!
Of nee, jij weet toch hoe je een kind moet baren?”,
wordt het voor haar jongste tegenspeler een beetje heet
onder de voeten. Een speler die even later de ‘freeze’
overneemt stoot bijna zijn hoofd aan de lampen. “Zie je
hoe hier leerlingen uit vier verschillende leerjaren met
elkaar werken?”, fluistert Toon, “Brugklassers en bijna
volgroeide vierdeklassers delen het podium. Vandaar ook
dat er soms leerlingen binnen komen: die hebben in hun
leerjaar bijvoorbeeld net een toets gehad en sluiten later
aan.”
Voorbij ‘zomaar een mening’
In de lerarenkamer staat Ayda Talebi-Taher, docente in de
plusklas design. Ze is zelf alumna van de school en is op
het oude nest terug kunnen keren. Met veel plezier. De
nadruk op kunst en cultuur is voor haar ook een nadruk
op het ontdekken van je wereld. Je zelf leren kennen.
Een verstandhouding krijgen met de samenleving. “In
de weekopening zijn we veel bezig met nieuws. En dan
komt meteen de vraag op: wat is objectiviteit en wat
subjectiviteit? Vaak begin ik persoonlijk en maak ik het
dan groter.” Een voorbeeld? “De tweedeklassers hebben
een tekening mogen maken van een plek waar ze iedere
dag langskomen. Zo goed en gedetailleerd mogelijk. De
kleuren, de details. En daarna heb ik gevraagd of ze van
die plek een foto wilden gaan maken. Dan ontdek je
dat er grote verschillen zijn tussen de foto en je beeld, je
herinnering. Kortom, je hersenen zijn niet te vertrouwen.
Hoe zit het dan met je objectiviteit in de grotere
wereld?”
Kunst, cultuur, nieuws en samenleving lopen op die manier in elkaar over. Neem de debatten die ze houdt in de
klas, waarbij iedereen drie stevige argumenten voor én
tegen Zwarte Piet moet verzinnen. “Als je moet redeneren vanuit een perspectief dat niet het jouwe is, leer je
een zaak van meer kanten bekijken en ontdek je wat het
is om vanuit andermans positie te kijken. Het kost tijd
om van ‘zomaar een mening’ te komen tot een gedegen,
geïnformeerd standpunt.” Over allerlei heikele thema’s

mag het gaan bij Ayda, “maar het is ook speels oefenen, hè? Het is bij ons ook gezellig als het over serieuze
dingen gaat.”
Ontroeringsmoment
In de CKV-les die Toon Robben na de pauze geeft gaat
het over een ontroeringsmoment. Iedere leerling presenteert in de loop van een paar bijeenkomsten iets wat
hem of haar verroert. Iets dat je boos, blij, verdrietig of
bang maakt. De spanwijdte is enorm: het gaat van een
voetbalbeker, die een jongen won toen hij bij de F’jes
speelde tot de muziek Eminem en een spannende voetbalwedstrijd. Maar er passeert ook een Chinees oorlogsmonument en de rouwadvertentie van een Nijmeegse
jongen die op 13-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Ook
de laatste leerlinge zoekt op Mensenlinq en haalt de
rouwadvertentie van een in 2009 overleden man boven.
Hij werd 38. Het blijkt haar vader, overleden aan een
hartkwaal toen zijn dochter negen was.
“Dat is heel wat, hè?”, zegt Toon achteraf. De ontroeringsmomenten zijn een manier om de leerling dichtbij
een echte onderdompeling in een ervaring, een kunstwerk, een moment te brengen. Dat alles om zichzelf
beter te leren kennen. “Voor mij is het centrale punt van
Jenaplan dat ieder mens uniek is. Ik kijk naar deze jonge
mensen als eigenstandige individuen. Individuen die er
zelf en samen achter mogen komen hoe ze in de wereld
willen staan. Die ruimte nodig hebben om te ontdekken
waar hun sterke kanten liggen. Die mogen uitvinden hoe
ze kunnen worden wie ze zijn.”
En dat vraagt ook van de docenten dat ze benaderbaar,
raakbaar en ontvankelijk zijn, als deel van hun onderwijsopdracht. Een tere balans, zoals het echte leven hier de
school binnendringt. Het lied van Coldplay klinkt nog na:
When the tears come streaming down your face / When
you lose something you can’t replace / When you love
someone but it goes to waste / Could it be worse? / Lights
will guide you home / And ignite your bones / And I will
try to fix you.

Meer informatie: www.ssgn.nl
Fotografie: Willem Melssen
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“Van alleen maar nuttige dingen
Cabaretier Pieter Derks over zijn schooltijd op SSgN
Geert Bors

Als basisschoolleerling zag cabaretier
Pieter Derks zijn grote helden optreden
in de Nijmeegse schouwburg. Een
paar jaar later, in de brugklas van de
jenaplanschool SSgN, stond hij zélf
op dat schouwburgpodium. Voor het
eerst, maar niet voor het laatst. Wat
trok een zelfbenoemd ‘gezagsgetrouw
mannetje’ naar een school met zoveel
speelruimte? En wat wil hij zeggen
tegen leerlingen die vandaag hun hart
voelen volstromen bij de gedachte aan
dans, schilderkunst, muziek of toneel?
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doen krijg je heel saaie mensen”
Op de basisschool was je al gegrepen door cabaret en
theater, heb je vaker gezegd. En daarom koos je voor
de Nijmeegse SSgN, een middelbare jenaplanschool
met nadruk op cultuur. Klinkt bijna als een ouderwetse
roeping. Weet je nog wat het precies was dat jou als jong
kind naar het podium trok?
“Het was puur intuïtief, het gevoel dat ik daar moest
staan. Achteraf kun je er natuurlijk allerlei psychologische
redenen achter zien – een verlegen en gepest jongetje dat
een uitlaatklep en erkenning zoekt, vermoed ik – maar
het was toen vooral het droombeeld van het leven als
cabaretier. Afwisseling, lol maken, spannende dingen
doen en applaus krijgen.”
Bij het 150-jarig bestaan van SSgN zei je dat het de goede
sfeer en de geboden ruimte waren die je bevielen op
de school – een ruimte waar gelegenheid was om uit
te proberen. Hoe verhoudt zich de aantrekkingskracht
tot een school met speelruimte tot je zelftypering als
‘gezagsgetrouw mannetje’?
“Tja… als ik naar een school was gegaan waar die ruimte
er niet was, had ik hem waarschijnlijk ook niet durven
maken, denk ik dan.”
Je vertelde toen ook over de lessen filosofie in de
bovenbouw: “vragen stellen bij wat iedereen logisch
vindt” als voedingsbodem voor cabaret. Welke kennis
en kunde gaat er allemaal schuil in het ambacht zoals jij
het bedrijft, en welke leermeesters op school zijn daar
belangrijk in geweest?
“Het meeste heb ik geleerd door het te doen, door
gewoon honderden keren op het podium te stappen en
een verhaal te vertellen en door heel veel te schrijven en
weg te gooien en opnieuw te schrijven. Maar heel veel
dingen eromheen heb ik op de SSgN al meegekregen. Ik
hielp bijvoorbeeld mee in de techniek, deed het geluid
bij weeksluitingen. Dat werd begeleid door Gérard Schot,
de rest van de week wiskundedocent. Daardoor heb
ik al meteen geleerd hoeveel meer er komt kijken bij
een voorstelling dan alleen maar het podium oplopen.
En weet ik hoe geluid en licht ongeveer werken. Daar
heb ik nog steeds profijt van, want ik kan nu zelf ook
duidelijk aangeven aan technici wat ik wil of nodig heb.
En andersom begrijp ik meer van wat zij doen. Ook
belangrijk, want de technici zijn de medewerkers van het
theater waar ik het meest mee te maken heb en het langst
mee werk.”
Wat heeft het onderwijs op SSgN je in het bijzonder
geboden? En zijn er ook aspecten die je gemist hebt?
“Het heeft me geholpen mijn talenten te ontdekken en

te ontwikkelen, en te denken in mogelijkheden. Alles kon
geregeld worden, als je met een goed plan kwam. Wat ik
gemist heb is misschien hooguit wat steviger basiskennis,
gewoon harde feiten. Dat is een reden geweest om
later, naast mijn optredens, nog geschiedenis te gaan
studeren. Voor mijn algemene ontwikkeling. Maar dat
had denk ik meer met de van hogerhand geïntroduceerde
lesmethodes te maken: het Studiehuis, waarvan ik me
alleen nog herinner dat het belangrijk was dat je iets op
kon zoeken en niet dat je het wist. En de Tweede Fase,
wat dat dan ook wezen mocht.”
Waar ga je straks naar kijken, als je zoekt naar goed
onderwijs voor je kinderen?
“Ik denk dat vooral de mensen heel belangrijk zijn. Een
school die keurig het curriculum afvinkt is op zich prima,
maar wat ik op de SSgN zo prettig vond, was dat docenten
ook de ruimte kregen – en ook namen – om hun eigen
invulling te geven aan het lesgeven. Voor mijn gevoel
deed bijna elke docent wel iets extra’s naast gewoon
lesgeven, of het nou iets met optredens of topsport of
uitwisselingsprogramma’s te maken had. Dat maakte
voor mij het verschil. Pas als een docent het voorbeeld
geeft door zijn eigen enthousiasme en talent te volgen,
kan hij het overdragen. Dus kort gezegd: ik zal voor mijn
kinderen vooral kijken naar een school waar leuke mensen
werken.”
Jij hebt eens een radiocolumn gehouden, waarin je een
VVD-politicus van repliek diende na de denigrerende toon
waarop hij de kunstsector aansprak. Het politieke klimaat
voor kunst en cultuur is nog altijd kil. Wat zou je willen
zeggen tegen leerlingen die nu op school zitten en een
affiniteit voelen voor de kunsten?
“Vergeet het idee dat iets zin moet hebben! Van alleen
maar nuttige dingen doen krijg je heel saaie mensen.
De leukste en spannendste en mooiste dingen worden
geboren uit verveling, speelsheid, geklooi. Gewoon
intuïtief iets doen waar je enthousiast van wordt, en dan
maar zien waar je uitkomt. Dat stoort me het meest aan
de houding ten opzichte van zowel kunst als wetenschap:
de vraag wat het oplevert. Wat hébben we eraan? Nou,
in de meeste gevallen: helemaal niks. Maar dat geldt ook
voor minimaal één rijstrook op de A2, een aantal Joint
Strike Fighters, een paar duizend ambtenaren, tientallen
brievenbusfirma’s, het koningshuis en nog wel wat meer
van die dingen. Moeten ze weg? Nee. Het mag er allemaal
zijn. Zolang er dan maar niemand begint te zeuren over
schilderijen en liedjes!”
Fotografie: Willem Melssen
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“Vincents leven gáát over ‘worden wie je bent’”
Mijn kunstwerk 2: Jelle Hainje over De zaaier
Geert Bors
Jelle Hainje is heel veel: slager en gelauwerd worstenmaker. Kunstenaar. Docent. Huisvader. Humorvol krachtpatser.
Betrokken ouder bij de Walter Gillijnsschool. Zijn grootste inspiratiebron is niet één schilderij, maar een leven. Dat
van Vincent van Gogh. “Ik zie Van Gogh als een eerste nieuwetijdskind. Een kind dat niet in het keurslijf paste en
weinig anders kon dan uitbreken om zichzelf te mogen worden.”

“Als je binnenkomt, zit ik ergens aan de rechterkant”,
heeft kunstenaar Jelle Hainje gezegd. “Ach, volg de
muziek maar, dan kom je er vanzelf.” Inderdaad, in de
oude meisjesvakschool uit 1921, tegenover de Zutphense
vispoorthaven, klinkt een akoestische gitaar. Het geluid
leidt de centrale gang in, langs verschillende atelierruimtes. Twee jaar geleden vond de Jenaplanschool
Walter Gillijns hier nog een jaartje tijdelijke huisvesting.
Inmiddels is het gebouw aangekocht door een projectontwikkelaar en totdat die het met de gemeente eens is
over de bestemming, dient het gebouw als broedplaats
voor de kunsten.
Jelle is sterk betrokken bij de Walter Gillijnsschool, al
sinds hij en zijn vrouw hun oudste dochter er in 2003
inschreven. De laatste van hun drie kinderen zit nog één
jaartje in de bovenbouw. Niet alleen heeft Jelle er veel
kunstonderwijs gegeven, je kon hem er ook aantreffen als overblijfcoördinator en op een evenement als
Koningsdag stuwt hij niet alleen het enthousiasme van
de kinderen op, maar zorgt hij ook voor een fijne sfeer
onder de meehelpende ouders. Deze herfst begint zijn
nieuwe cursus voor kinderen Tekenen hoe doe je dat?
Wispelturige levensloop
In zijn atelier hangen gitaren, staan er pre-digitale
fotocamera’s op een schapje (“de erfenis van mijn vader.
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Zo eer ik hem en zijn werk.”) en zijn er schilderijen op de
schildersezel en aan de muren. Van Johan Cruyff, bijvoorbeeld. “Iemand raadde me aan hem eens tot onderwerp
van een studie te nemen”, legt Jelle uit. Vanwege de
lijnen in die markante kop? “Meer vanwege zijn ogen.
Kijk eens hoe ongewoon dicht die bij elkaar staan. Het
is zo’n hoofd waarvan je bij het jongetje dat hij ooit was
bijna zou gaan denken dat hij iets mankeerde. En dat
dachten ze ook, tot ze hem een keer op het voetbalveld
aan het werk zagen.”
De uniciteit van ieder kind. Het kind en zijn geheel eigen
groeiproces. Zijn eigen tempo en ontluikende talenten
en interesses. Ieder kind de ruimte te laten “te worden
wie het is”. Dat idee van opvoeding trok Jelle en zijn
vrouw naar het Jenaplanonderwijs, met zijn nadruk op
de antropologie. “Nu gaan mijn kinderen naar het voortgezet onderwijs en kiezen ze zelf, maar de basisschool
kies je als ouder. Omdat het bij jou past. Omdat de sfeer
je bevalt. Omdat je denkt te zien dat het voor jouw kind
klopt. Maar wie en wat een kind van vier is, is nog best
moeilijk te interpreteren. Dat vraagt aandachtig kijken.”
De ruimte om jezelf en je wereld te mogen ontdekken is
ook wat Jelle wil bieden via zijn werk als docent beeldende kunst en vormgeving. Hoe wispelturig en toevallig
zo’n levenspad van kindertijd tot volwassenheid kan zijn,
belichaamt Jelle zelf: “Ik wist al op mijn vierde dat ik slager wilde worden. Op mijn zeventiende werd ik dat ook.
Na een tijd wilde ik voor mezelf beginnen, maar mijn
vrouw – destijds nog vriendin – wilde geen slagersvrouw
worden. Dus bleef ik in loondienst. Tot de kinderen kwamen en ik vooral huisvader werd. Op mijn 38e heb ik me
laten omscholen tot docent beeldende kunst en vormgeving. Ik vind het leuk om in verschillende werelden te
staan. Eén dag per week werk ik bij de slager, maar ook
daar stimuleer ik het creatieve. Vorig jaar won de slagerij
een prijs met de Willy Wonka Chocoladeworst.”
Die zon, die eenzame zaaier
Voor Jelle ligt een aantal kunstboeken opengeslagen.
Verschillende versies van De zaaier van Vincent van
Gogh. “Eigenlijk wil ik geen individueel werk laten zien,
maar Vincent van Gogh, als schilder, als schrijver, als
totaal mens. Ik gebruik hem vaak als ik werk met jonge
mensen, omdat hij niet alleen een goed beschreven
schildersleven heeft, maar ook omdat hij zo’n worsteling
in zijn kindertijd gehad heeft. Met zijn leerkrachten, met
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het systeem, met de eisen van zijn opvoeding en sociale
klasse. Het ‘worden wie je bent’ is heel nadrukkelijk
aanwezig in het leven van Vincent: van een schoolcarrière die maar niet wilde vlotten, werd hij kunsthandelaar,
daarna prediker, om pas uiteindelijk zichzelf te vinden als
kunstenaar.”
“Ik merk dat dat voor kinderen heel intrigerend is. Die
begrijpen heel goed dat je anders kunt denken. Maar
in 1860 was dat niet zo. Ik zie Vincent van Gogh als een
eerste nieuwetijdskind. Een kind dat niet in het keurslijf
paste en weinig anders kon dan uitbreken om zichzelf te
mogen worden.” Bij praten over Van Gogh met kinderen hoort De zaaier, stelt Jelle: “Vincent zocht het leven
buiten. Hij zag hoe de natuur werkt. Eerst zaaien en dan
pas oogsten. De cyclus van het leven. Kijk, zo’n eenzame zaaier en zijn handwerk in de aarde, met de zon als
een aureool om zijn hoofd, alsof hij een heilige arbeid
verricht.”
Jelle kijkt uit de grote schoolramen. Hij heeft hier ochtend
zon, vertelt hij, en dan ’s middags draait de zon weg en
weerkaatst op het tegenovergelegen witte rechtbankgebouw, waardoor er een prachtig diffuus licht naar binnen
valt, waar het mooi bij schilderen is. “Het klopt dat we

bij het verhaal van Van Gogh vaak achteraan beginnen:
zijn tragische dood, het gebrek aan liefde en erkenning,
het afgesneden oor, de waanzin. Maar zijn leven begint
al heel bizar. Vincent werd precies een jaar later geboren
dan dat de eerstgeboren zoon van zijn ouders – die ook
Vincent heette – begraven was. Vincent kreeg de naam
van zijn oudste broer en elke keer dat hij naar de kerk
liep met zijn ouders - zijn vader was prediker – zag hij
die grafsteen met zijn eigen naam erop.”
Creatief denken is vakoverstijgend
Probleemloos dist Jelle veel meer uit de ontwikkelings
jaren van Van Gogh op. De moeite die hij had het sociale
leven goed te begrijpen, de ruzies en zwakke prestaties
op school, het internaat waarheen hij gestuurd werd en
waar hij onhoudbaar bleek, de hechte vriendschap met
zijn jongste broer Theo. De oom die hem na zijn gefnuikte onderwijsloopbaan een kans gaf in zijn kunsthandel,
waar Vincent een fijn, scherp oog voor kwaliteit had,
maar onaangepast en eigenwijs bleef naar klanten. Zijn
harde studeren in de theologie om prediker te worden,
net als zijn vader – zodat die trots op hem zou zijn. Het
mislukken als predikant in de berooide mijnstreken van
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Mijn kunstwerk 2:
Jelle Hainje over De zaaier

Wallonië. En pas daarna: de schilderkunst. “Zijn leven
is een ‘worden wat er al in je zat’, maar dan zonder de
goede handreikingen, zonder erkenning. En intussen
shinet zo’n werk als De zaaier”, besluit Jelle.
Kunstonderwijs is een manier om die handreikingen wel
te bieden. “Ik zie kunst als een middel. Niet als een doel.
Ik zie het als het activeren van je creatieve vermogen om
problemen op te lossen. Dat maakt het vakoverstijgend.
Je kunt mensen zichzelf laten verwonderen over wat
ze al kunnen, maar nog niet wisten dat ze konden. De
kleuters heb ik via een zwart vel en witte verfstrepen
wel eens een zebra laten maken. Uit die abstractie komt
een dier naar voren. Dat zijn de succesmomenten die ik
zoek.”
Begrijp hem niet verkeerd: het gaat Jelle bij succes niet
om het aftikken van prestaties. “Een succesmoment is
zo’n ogenblik dat iemand een klus geklaard heeft en
dan heel even op die hoogvlakte staat en denkt: ‘wow,
dat heb ík gedaan!’.” Via kunst kun je ook leren kijken
naar waar je staat en hoe je verder kunt, onderstreept
Jelle: “De kunst van het reflecteren is iets dat je als mens
gaandeweg moet kweken. Je kunt kinderen uitnodigen
om in gesprek te leren gaan over hun eigen werk en dat
van elkaar. Kritisch, maar niet afkrakend. Ja, als critical
friends.”
De mens als cultuurdrager
Als overblijfcoördinator, altijd getooid met een Austra
lische hoed op zijn kaalgeschoren hoofd, was Hainje een
opvallende verschijning. Veel kinderen spreken hem ook
buiten school aan. Hij wil toch ook het woord ‘cultuur’
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benadrukken in de titel van dit themanummer. “Op de
Walter Gillijnsschool zit een dwarsdoorsnede van de Zutphense bevolking. Dat heeft me altijd erg aangesproken.
Als overblijfcoördinator werkte ik ook met veel Turkse
vrouwen. Heel betrokken moeders, allemaal. Ik vind het
mooi hoe die brede blik en die openheid voor de inbreng
van iedereen al bij Peter Petersen in het Jenaplanconcept
zit. Zijn vijfde basisprincipe luidt: Elk mens wordt als een
cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk
ook zo benaderd en aangesproken.” Inmiddels is de
school overgegaan op een continurooster, maar die overblijfmoeders zijn nog altijd enorm betrokken.”
Een erkenning als cultuurvernieuwer. Op het moment
dat Vincent van Gogh stierf zou het nog bijna vier decennia duren voor Peter Petersen dat basisprincipe zou
expliciteren in zijn visie op onderwijs: de benadering van
ieder kind als uniek, met het recht een eigen identiteit te
ontwikkelen, in relatie tot andere mensen, tot natuur en
cultuur en de niet-waarneembare werkelijkheid. Terwijl
de wereld zich in die jaren opende tot Vincents kunst,
kwam er ook onderwijs waarin de volledige mens beter
in beeld kwam.

www.kunstwerkplaatsbijjelle.nl
www.facebook.com/bijjellehainje/
jelle@kunstwerkplaatsbijjelle.nl
Foto Jelle met gitaar: Faybian Pladdet
Foto Jelle met kunstboeken: Geert Bors
Beeld Vincent van Gogh: wikipedia creative commons
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Als kinderen elkaars gids mogen zijn...
Mijn kunstwerk 3: Anite van Oijen over Jeroen Bosch
Geert Bors

Twee weken lang had jenaplanschool Antonius Abt een replica van een Jeroen Bosch-schilderij in bruikleen. Op
de laatste dag bedacht een onderbouwjuf dat ze het haar klas niet had laten zien. “Waarom regel je niet een paar
bovenbouwers? Die weten inmiddels álles over Jeroen Bosch”, werd er geopperd. Een poos later trof Anite van Oijen
een groep kleuters en twee bovenbouwers voor het werk. “De kleuters kregen een kunstbeschouwing zoals het zou
moeten zijn: vanuit eigen vragen, eigen beleving.”
“Wat ís verleiden?”, vraagt een kleuter. Een rijtje onder
bouwers zit op een bankje, pal voor een reproductie
van het drieluik De temptatie van de heilige Antonius
van Jeroen Bosch. Hun leerkrachten zijn geen
volwassenen, maar twee jongens uit de bovenbouw.
“Nou, bijvoorbeeld, ik heb een lolly en jij wilt hem graag
hebben. Dan kan ik jou verleiden met een lolly.” Ja, vult
zijn groepsgenoot aan: “Het is zoiets als: jij wil graag dit
schilderij zien, maar hij houdt je die lolly voor, zodat jij
niet kijkt. Dan heeft hij je verleid met een lolly.” Ja, de
kleuters begrijpen het. “Kijk, hier op het schilderij wordt
iemand verleid met eten en drinken”, zegt een van de
jonge meesters.

ze vertellen. “Je ziet hier een afgebrande stad. Een
ruïne. Wie weet niet wat een ruïne is? Het is een oud
gebouw, met stenen eruit, helemaal afgebrokkeld.
Een beetje zoals in de riddertijd, als ze met grote
katapulten een kasteel kapot schoten.” Ze leggen uit
hoe Den Bosch – destijds een stad van hout met rieten
daken – in die jaren in de as gelegd werd. “Het begon
in een werkplaats. Er kwam een klepperaar, met zo’n
ronddraaiding als met carnaval, en dan wisten de
mensen dat de werktijd om was. Alleen: toen ze stopten
en naar huis gingen, waren ze vergeten om het vuur in
de werkplaats goed af te dekken. Heel snel ging de hele
stad in de fik.”

Vervolgens wijzen de jongens de vier plekken aan dat
Antonius is afgebeeld op het schilderij. Af en toe staat
er een kleuter op om te wijzen op een detail dat hem
of haar opvalt. Een molen, een gek mannetje, vlammen.
En de twee grote jongens nemen dat dan mee in wat

Kunstbeschouwing met kleuters
Dit bijzondere moment had zomaar verloren kunnen
gaan, als Anite van Oijen niet met haar camera over
het Jenaplein van de Antonius Abtschool was gelopen.
Het filmpje staat inmiddels op YouTube. Ze expliciteert
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Mijn kunstwerk 3:
Anite van Oijen over
Jeroen Bosch

hoe de scène met de kleuters en bovenbouwers tot
stand kwam: “Onze hele school had Jeroen Bosch als
thema. Niet zo gek, vlakbij Den Bosch. De gemeente had
geregeld dat wij, net als veel andere scholen in de buurt,
een reproductie in bruikleen kregen. Tja, en geen beter
schilderij voor de Antonius Abtschool dan een drieluik
over Antonius.”
Het filmpje is van de allerlaatste dag dat het schilderij op
school was, vertelt Anite. Eén onderbouwleidster bleek
er nog niet naar toe te zijn geweest met haar groep
en zag het er ook niet meer van komen. “Leen anders
een paar bovenbouwers, om uitleg te geven over het

schilderij. Die hebben er les over gehad, die zijn in het
museum geweest. Die weten álles over Jeroen Bosch”,
werd geopperd. En zo liep Anite een uurtje later dit
schouwspel tegen het lijf: “Ik bleef even staan om te
luisteren. En wat ik hoorde en wat daar gebeurde, is
eigenlijk wat ik vind dat kunst kinderen moet brengen.”
Hoe zou een volwassene lesgeven over dit drieluik,
vraagt Anite zich hardop af: die zou zich gaan inlezen
in het leven van Jeroen Bosch en dan ook meenemen
wat anderen gezegd hebben dat dit schilderij betekent
en wat Bosch ermee bedoeld heeft, en dat dan weer
overbrengen op de kinderen. “Maar zo werkt kunst niet.
Het gaat niet om de precieze bedoeling, maar in aanzet
om jouw beleving en wat je ermee kan.”
“Die twee bovenbouwjongens wilden óók het verhaal
vertellen dat ze in hun hoofd hadden. Maar kinderen

24

kunnen hun ego veel makkelijker opzij zetten. Ze vonden
het niet erg dat ze steeds onderbroken werden door de
kleuters en speelden in op hun vragen en opmerkingen.
Kleuters blijken totaal andere vragen te hebben. En dus
weken de boverbouwers steeds weer af van het lesje in
hun hoofd en kregen de kleuters een kunstbeschouwing
zoals het zou moeten: vanuit eigen vragen, eigen
beleving.”
Eerst mogen ervaren
“Is het niet te eng voor kleuters – die woeste, beladen
fantasiewereld van Jeroen Bosch?” , had iemand
gevraagd. Nee, merkte Anite: “Wat je ziet is dat kinderen

erover gaan praten op kindniveau en ook antwoord
kregen op kindniveau. Ja, wij weten dat Bosch in die
vlammen de hel verbeeldt. Maar dat zegt de kinderen
niks. Die kennen geen hel. Die zien vuur en vuur is
interessant.”
Anite liep na een poosje weer weg en kwam na een dik
uur terug bij het Jenaplein, de centrale hal van de school,
waar het drieluik stond. En verhip, daar zat het stel nog
steeds. “Geen kleuter die bedacht had iets anders te
gaan doen. De fascinatie was nog even aanwezig. Ze
zaten helemaal ín het schilderij. Ik besefte weer eens
dat wij ons er niet altijd mee moeten willen bemoeien.
Het past bij Jenaplan dat kinderen elkaars leraar en gids
mogen zijn en dat dat echt werkt. Dat ze samen echt op
een hoger plan komen.”
Natuurlijk, zegt Anite: je voegt als leerkracht heel veel
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toe aan de ontwikkeling van kinderen. Je bent hun gids,
je brengt hen naar nieuwe kennis, nieuwe werelden
waarvan ze nog geen weet hadden. Ook in hun culturele
ontwikkeling. “Maar nog niet op de kleuterleeftijd. Je
zag dat de kleuters genoeg hadden aan hun beleving
en hoe de bovenbouwers daarmee omgingen. Maar in
de middenbouw voeg je zelf onderbouwing toe, anders
bied je te weinig. En in de bovenbouw nog meer. Dan
gaan de kinderen ook documenteren en vastleggen.
Tijdbalken maken, werkstukken maken, cognitief en
creatief verwerken. Om het vast te leggen én vast te
houden.”

plezierig als je je op enige manier creatief kunt uiten. En
ik ben ervan overtuigd dat als je het niet aangeboden
krijgt, je het niet leert herkennen.”

Dat dat vasthouden gelukt is, weten ze ook bij het
Noordbrabants Museum, waar dit jaar de grote
Hieronymus Bosch-tentoonstelling was. De gidsen in
het museum waren verbaasd over de kennis van hun
gasten. “Je hebt ook feiten nodig. Over de kunstenaar,
over de tijdgeest, om te leren begrijpen wat je ziet. Om
je ervaring te schragen. Dat hebben we in het verleden
misschien wel eens te weinig gedaan. Maar ik wil het ook
niet omdraaien: ook oudere kinderen moeten óók eerst
mogen ervaren en een eigen beeld vormen voordat je
jouw kennis gaat toevoegen.”

poëzie te lezen én te schrijven. Kinderen die moeite
hebben met taal worden kapot geoefend in Nederlandse
scholen. Maar dit geeft opeens een heel prettige
beleving van taal.” Prettige taalbeleving. Zo’n nieuw
woord als ‘verleiding’ bijvoorbeeld.

Met kunst leer je de wereld kennen
Kunst en cultuur staan heel centraal op Antonius Abt,
zegt Anite: “Kunstzinnigheid en creativiteit horen
voor mij tot de belangrijkste elementen van onderwijs.
Met kunst leer je de wereld kennen, want het is een
afspiegeling van wat er in de wereld gebeurt. Het is zo

Projecten over inpakkunstenaar Christo, de Pareltjes
avond, kunstprojecten in de wijk en tentoonstellingen
op school – het gaat veel verder dan Bosch alleen. Of
neem een heel andere kunstvorm als poëzie: “Ik heb zien
gebeuren dat dyslectische kinderen succesvol zijn met
taal door poëzie. Want er gebeurt heel veel met weinig
woorden. Poëzie beschrijft een gevoel, een object, een
gebeurtenis vaak heel kernachtig. Als je dat uitlegt aan
kinderen met dyslexie, voelen ze zich uitgedaagd. Om

Anite van Oijen heeft vele klussen in jenaplanland
gedaan. Vijftien jaar lang was ze directeur van
jenaplanschool Antonius Abt. Ze werkt er nu als
jenaplanspecialist, naast haar bezigheden voor Het Kan!
www.hetkanvoorhetkind.nl/hetkan
www.antoniusabt.nl
Het filmpje dat Anite maakte van de les rondom het
drieluik van Jeroen Bosch kun je opvragen via anite@
hetkanvoorhetkind.nl of a.vanoijen@antoniusabt.nl
Beeld Jeroen Bosch: wikipedia creative commons
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Wie ben jij? Wat houdt je bezig?
Stamgroep De Roze Ratjes maakt elfjes
Geert Bors

Aarde / De thuisplaneet / Waar mensen wonen / Fijn om te zijn / Aarde.
Aldus Silas (7). Aan het begin van het jaar schreven de kinderen van
middenbouwgroep De Roze Ratjes elk een ‘elfje’. Dat resulteerde in
gedichtjes over jezelf, je kleine broertje of je huisdier, maar er waren
ook dichters die inspiratie zochten bij de juf, de liefde en het heelal. Juf
Wilma: “We oefenen met verschillende soorten teksten. En ja, je leert je
kinderen zo op nieuwe manieren kennen.”
“Onze elfjes? Dat zijn een soort gedichten met een tekening erbij”, legt een middenbouwer uit stamgroep De
Roze Ratjes uit.
“Nou,” expliciteert Lotte, “het is eigenlijk een gedicht
dat begint met één woord. Dan twee. Dan drie. Dan vier.
En aan het eind weer één.”
“Dan krijg je een kerstboompje van woorden”, vult
iemand aan.

26

“We hebben ze gemaakt aan het begin van het jaar”,
zegt Arda. En, vult hij trots aan: “Iedereen heeft ‘m
afgekregen.”
“Het was ook niet moeilijk”, klinkt het uit de groep.
“Niet zo heel.”
Een paar weken na de start van het schooljaar verscheen
er een explosie van creativiteit op het raam van De
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In elf woorden.
Roze Ratjes. A4’tjes in alle mogelijke kleuren. Met hier
een regenboog en een paard, en daar een sterrenlucht,
huisdieren, een broertje, zelfportretten en veel, heel
veel hartjes. Wie dichterbij ging kijken zag veel vrolijke
gedichtjes waarin de kinderen zich voor leken te stellen
aan hun leerkrachten, afgewisseld met gedichten over
onderwerpen als de liefde (“ja heel fijn, soms doet het
pijn”), over de juf en over de “aarde, onze thuisplaneet”.
De Roze Ratjes zijn een heel stabiele middenbouwgroep.
In sfeer, maar dit jaar ook letterlijk: de samenstelling is
vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande
schooljaar. Dat komt doordat het stamgroepensysteem
op de schop is gegaan op de Zutphense Walter Gillijnsschool. De kleuters vormen nu een stamgroep met groep
3. En daarmee zijn de middelbouwgroepen opgeschoven
van kinderen uit groep 3-4-5 naar 4-5-6. Ook in het team
is een en ander gehusseld, waardoor de “RoRa’s” nu
twee nieuwe leerkrachten hebben.
Vaste structuur, vrije keuze
“We willen kinderen verschillende soorten teksten laten
schrijven”, legt juf Wilma Blom uit. “We zijn begonnen
met een kaart. Een beterschapskaart of vakantiekaart. De
beterschapskaarten hebben we echt naar meester Jan ge-

stuurd.” Duopartner Jan Graafmans kwam de zomer ziek
uit, maar staat inmiddels weer energiek in zijn groep.
“Soms mogen de kinderen een verhaal afschrijven”, gaat
Wilma verder. “Of schrijven we op rijm. Het elfje kwam
ook langs aan het begin van het jaar.” De structuur van
het elfje had ze uitgelegd. Die ligt vast. De onderwerpkeuze was helemaal vrij.
“Ik heb over mijn konijn geschreven”, zegt Jonathan.
“Hij is lief en zacht en soms heel grappig. Als hij van zijn
heuvel naar beneden rent, gaat er soms een oor over
zijn snuit hangen.” Mare heeft ook over haar konijn
geschreven. “Maar hij is nu dood. Hij heeft iets verkeerds
gegeten.” Gelukkig heeft ze haar gedicht nog.
Elkes gedicht ging over het heelal en de sterren. En dat
in elf woorden: Heelal / De sterren / Geven zacht licht /
Heel mooi zacht licht / Sterren. “Het kwam opeens bij
me op”, legt ze uit. “Ik kijk graag naar de sterren, als ik
laat naar bed mag. In de zomer hadden we een keer een
barbecue en toen zagen we ook het Steelpannetje.”
Niet iedereen weet wat Elke bedoelt. Mare wel: “Dat is
een pannetje in de lucht. De sterren staan zo dat het lijkt
op, ja, een pannetje met een steel eraan.”
Terwijl Mare de uitnodiging aanneemt om hem op het
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Stamgroep De Roze Ratjes
maakt elfjes

bord te tekenen, zegt iemand: “In het echt heet dat de
Grote Beer.” De kenners van de Grote Beer steggelen of
Mares tekening – sterren met daar doorheen de lijnen
die er een steelpannetje van maken – wel helemaal
accuraat is. “Nou ja, zo ongeveer. Ik kan hem niet precíes
tekenen”, pareert ze de criticasters.
Wie schrijft er thuis wel eens?
Renate heeft een elfje over zichzelf geschreven. En ze
heeft er “sowieso een paard bij getekend.” Tunç heeft
ook over zichzelf geschreven. Hij is vandaag ziek thuis,
maar de strekking van zijn gedicht – ja, die kan de hele
stamgroep beamen: Tunç / Heel stoer / En heel cool /
Dat is gewoon zo / Tunç. “Ik heb er ook een over mezelf
gemaakt”, zegt Ferre. Hoe hij op het idee kwam, weet
hij niet meer.
Het gesprek gaat verder over wie er thuis wel eens
schrijft.
“Ik schrijf een heel boek”, zegt Arda. “Ik schrijf telkens
op een blad en mijn moeder maakt er een boek van,
want zij werkt bij de bibliotheek.”
Jonathan: “Soms als ik alleen thuis ben en ik wil met
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mijn vrienden spelen, dan schrijf ik een soort briefje. Dan
weten ze waar ik ben.”
“Ik schrijf geheime dingen over cheats van games”, zegt
Isaac. “Dan kan ik onthouden hoe je door een level heen
komt.”
Er zitten ook brieven- en dagboekschrijvers in de groep.
Kay bijvoorbeeld schrijft ’s avonds op wat hij gedaan
heeft. “Gisteren was een goede dag. Toen heb ik de
heeeele dag gegamed.” Lotte heeft een boekje waarin
ze stukjes schrijft die horen bij bepaalde gevoelens: “Als
je verdrietig bent of niet lekker, kun je naar een bladzijde gaan en dan is daar een gedichtje dat je opvrolijkt of
waardoor je je beter voelt.”
Onbeschreven bladzijdes
Zoë schreef over haar juf: ze wist geen onderwerp te verzinnen en de juf grapte dat ze dan wel over de juf kon
schrijven. Nou, dat deed Zoë. En nu draagt ze haar elfje
uit haar hoofd voor. Over haar lieve juf, die ook nog eens
heel knap is. En nee, de invalster voor meester Jan was
ook lief, maar Zoë bedoelde juf Wilma. “Het zal je maar
gezegd worden”, zegt juf Wilma een tikkie verlegen.
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Ferre steekt zijn vinger op. Hij weet het weer: “Ik zag
mezelf gewoon.” Dat klinkt poëtisch. Wat bedoelt hij?
“Nou, ik was aan het denken over een onderwerp en
toen keek ik naar beneden en zag ik mijn benen en
mijn lijf en toen dacht ik: hé, ik zelf!”
“Mooi”, zegt juf Wilma en legt uit: “Sommige kinderen wisten het meteen. Anderen moesten eerst goed
nadenken over een onderwerp. Je mocht je elfje ook op
een andere dag afmaken. Zo werkt dat met gedichten
maken.” En inderdaad, zegt ze: in zo’n schrijfopdracht
leer je je kinderen weer op nieuwe manieren kennen.
Achter in de klas hangt alweer een nieuw schrijfproject: ieder Roze Ratje heeft een afbeelding van zichzelf
uitgeknipt. De armen komen drie dimensionaal uit het
vlak en houden een boekje vast. ‘Dagboek’ staat er op.
De foto’s van de kinderen zelf zijn opvallend: ze zijn
in een computerprogrammaatje bewerkt waardoor er
diepe lijnen in hun gezichten zijn verschenen en ze eruit
zien als hun toekomstige oude, wijze zelf. Wie aan de
binnenkant van het boekje kijkt, ziet nog onbeschreven
bladzijdes.
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Frontale botsing me

Mijn kunstwerk 4: Remko Fijbes ov
Remko Fijbes

Hij staat zelfs in een boekje over kunstwerken in de wijk: het object op het schoolplein van stamgroepleider Remko
Fijbes. Een kubus is het, die zo weergegeven is dat hij een speels geheel vormt met het dak van de school. En gespeeld
kan er worden: erop, erachter, erdoorheen. Maar het plaatstalen kunstwerk geeft de school soms ook hoofdpijn. Letterlijk, als er weer eens een kind tegenaan geknald is. Remko verhaalt over 22 jaar lief en leed met ‘Het Ding’.
“Meester, we moeten naar binnen! En heeft u dan een
pleister voor Bart? Het moet een grote zijn, want hij is
met zijn hoofd tegen het ding geknald.” Bart had een
behoorlijke hoofdwond die gelukkig keurig kon worden
afgeplakt. ‘Het Ding’ waaraan hij de wond had opgelopen was en is nog steeds het kunstwerk dat bij ons op het
schoolplein staat. Bart was niet de eerste ‘kunstwerkgewonde’ en ook niet de laatste.
‘De gedeelde kubus’ is in 1994 bij ons op het schoolplein geplaatst en is destijds feestelijk door de kinderen
geopend. In het boekje Fiets-kunst-route in de wijk
Kersenboogerd staat dit object, als één van achtentwintig
kunstwerken die de wijk rijk is, als volgt beschreven: “Op
het speelplein komt de gedeelde kubus van Marry Teeuwen-de Jong al snel in uw blikveld. De schuin doorgesneden kubus komt overeen met het aflopende karakteristieke dak van de school en vormt daardoor een geheel met
het gebouw. Het kunstwerk biedt daarnaast de kinderen
allerlei speelmogelijkheden.”
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En inderdaad werd en wordt er door de kinderen van
de school naar hartenlust in en doorheen gespeeld. Een
functioneel kunstwerk en daarmee is de kunstenares
geheel geslaagd in haar opzet. De kinderen beleven en
bespelen het object op allerlei manieren. Onder andere als
verstopplaats, als racecircuit voor stuurkarren, als hut, als
klauterattribuut en als stilteplek wanneer je verdriet hebt
na een ruzie met vriendinnen.
De waardering van de kinderen voor het kunstwerk is ook
heel positief:
“Het is prachtige kunst. Je kunt er leuk in spelen.”
“Mooi, die hoeken met die kleurtjes!”
“Kunst en speelding bij elkaar. Maar die hoeken kunnen
wel pijn doen.”
“Je kunt je er lekker in en achter verstoppen.”
“Ik wist niet dat het een echt kunstwerk was. Heel creatief
en goed bedacht.”
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et plaatstalen kunst

ver ‘Het Ding’

Het is echter niet altijd een gedeeld genoegen; soms is het
een gedeeld ongenoegen. Het ongenoegen zit vooral bij
de – in principe ‘open-minded’ en kunstminnende – volwassenen, wanneer er ‘alweer’ een ongelukje is gebeurd
en er een stuurkar met drie inzittenden frontaal tegen het
massieve plaatijzer is gebotst.
Dan kun je dit soort reacties optekenen:
“Na de plaatsing van het hek rond de school geeft het
ruimtelijke hinder en is het een obstakel geworden.”
“De rechthoekige vormen passen niet zo goed bij ons en
het past niet bij onze andere speeltoestellen.”
“Wat voegt het eigenlijk toe?”
“We hebben het tot ongenoegen van de kunstenares
verschillende kleuren gegeven.”
“Het is gevaarlijk.”
Het kenmerkende kunstwerk met zijn geometrische
vormen die de kunstenares op haar zo eigen wijze heeft
weergegeven, wordt dan snel ‘Het Ding”.
Onze ‘gedeelde kubus’ heeft een hoofdrol gespeeld in een
minder verkwikkelijke geschiedenis. Het was in het jaar
2003 of 2004 toen een meisje, ik noem haar voor het gemak Annie, een zogenoemd ‘eenzijdig ongeluk’ had met
het ding: Annie botste tijdens het verstoppertje spelen

heel hard met haar mond tegen het plaatijzer. Haar gebit
behoorlijk gehavend. Als school hebben we haar goed
verzorgd, getroost, naar de eerste hulp gebracht, ouders
ingeschakeld. Al die handelingen, die je dan vanzelfsprekend verricht. Na verloop van tijd was Annie gelukkig
weer helemaal en mooi hersteld en gingen we over tot de
orde van de dag.
Maar dit muisje zou nog een staartje krijgen. Ruim tien
jaar later nam een letselschadeadvocaat contact op met
de directie van de school en legde een claim neer van duizenden euro`s. De school werd aansprakelijk gesteld voor
nalatigheid wegens gebrek aan toezicht, het toebrengen
van onherstelbaar letsel aan het gebit en beschadiging
van het uiterlijk van Annie. In het jaar dat Annie achttien
jaar werd en bijna ging studeren was de school verwikkeld
in een juridisch gevecht, dat uiteindelijk via een schikking
tussen beide partijen kon worden opgelost.
Hij heet ‘De gedeelde kubus’, maar in onze beleving is hij
ook wel eens ‘The Thing from Beyond’ genoemd.
Remko Fijbes is redacteur van Mensenkinderen en stamgroepleider op De Tandem in Hoorn. De foto’s zijn ook
van Remko.
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Beter goed gejat dan slecht bedacht
“Juf, is dit goed?” Ik krijg een groen geschilderd A4 te
zien met witte lijnen. “Een voetbalveld?” Abdul straalt.
Ja, een voetbalveld. Enthousiast maar verlegen vertelt hij
dat hij de tribunes langs de zijkant wil maken van stevig
papier. Terwijl de opdracht is om je lievelingsplek te
schilderen op een plat vlak en toch diepte te laten zien.

maken, zou Yunus misschien beledigd zijn dat zijn idee
gepikt was door Abdul. Ik zou Abdul laag beoordeeld
hebben, omdat hij geen eigen idee had kunnen
verzinnen. Een ruimtelijke afbeelding maken kon hij ook
al niet op eigen kracht. Geen inzicht. Snapt de uitleg
niet. Wat een laag niveau!

Ik zoek naar de juiste reactie. Ik wil Abdul niet
ontmoedigen door te zeggen dat hij het verkeerd
aanpakt. Ik weet niet hoeveel vertrouwen hij heeft in
zijn eigen kunnen. “Het is ook mogelijk om de tribunes
te schilderen, zonder dat je ze hoeft te bouwen. De verf
moet plat blijven.”

Abdul krijgt van mij een dik compliment over het publiek
in zijn tribune: een kleurige verzameling klodders en
spetters. Hij schiet verbaasd in de lach. “Wat? Geloof je
me niet?”, vraag ik. “Kom hier, ik laat het je zien! De
levendigheid van de stippen suggereert veel meer een
luid juichend publiek dan precies geschilderde gezichtjes.
Als je zelf voetbalt, zie je toch ook de gezichten in het
publiek niet echt? Dat heb je hier precies laten zien!”

“Helemaal plat?” Abdul klinkt ongelovig. Als we samen
de schets van Kadir bekijken, die ernaast zit, snapt hij het
wel: er is een zee en een strand, achter een palmboom
gaat de zon onder boven het water en daardoor is
veel diepte te zien. Toch is het een plat papiertje. Ook
zijn andere tafelgenoot Yunus laat diepte zien, door
vanachter de ene doelpaal over het veld te kijken naar
het andere doel. Daarachter komen misschien huizen of
bomen, vertelt Yunus.
Even later heeft Abdul een groot schilderij van een
voetbalveld, waarbij je vanachter de ene doelpaal over
het veld naar het andere doel kijkt. Daarachter rijzen de
tribunes op. Als de les erom ging een “goed” schilderij te

Het schilderij is af, maar de les is nog niet voorbij. De
rest van de tijd oefent Abdul met het scheppen van
perspectief door foto’s van internet na te tekenen.
Met zevenmijlslaarzen sprint hij eeuwen islamitische
opvoeding zonder realistische afbeeldingen voorbij en
leert hij overlapping en afsnijding kennen. Yunus zit
ernaast, trots op zijn eigen voetbalveld én op zijn vriend.
Want met zíjn schets maakte hij voor Abdul die eerste
grote stap mogelijk.

Eline Stolp

Tekenles: zoek de tien verschillen
Vijf jaar geleden werkte Geert Bors als verslaglegger van een traject ‘Pedagogische Tact’ bij
het NIVOZ. Bij de presentaties las UniC-kunstdocente Eline Stolp een column uit haar praktijk
voor, die hem diep raakte. Hij had namelijk precies dezelfde situatie meegemaakt. Als
leerling. Maar met een heel andere leerkracht en een heel andere uitkomst.
Deze columns verschenen eerder in Egoscoop (maart 2012). Ze zijn ook, met een uitgebreide
analyse, te vinden in het NIVOZ-boek Pedagogische Tact (Stevens en Bors red., Garant, 2013)
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Plagiaat in de paaseierenfabriek
Jeroen was een jaar eerder bij ons in de klas gekomen. Een
jongen met een dikke bril. Op de eerste ochtend ging er
niemand naast hem zitten. In de pauze kwam hij op me af:
“Hoi, wij komen vlak bij jullie te wonen.” Hoe wist hij dat?
Wie was hij? Kinderen die binnen ons dorp verhuisden en
daarmee automatisch van buurtschool wisselden, hadden
net zo goed van een andere planeet kunnen komen. Ik
duwde hem weg en begon een gesprek met Frank, met
wie ik eigenlijk nooit praatte. Nog diezelfde week werd
Jeroen mijn buurman en mijn beste vriend.
Aan het eind van groep 4 keken we allemaal met
argusogen naar het lokaal voor het volgende leerjaar,
het lokaal van juffrouw H. Berucht om haar strengheid.
Eenmaal in haar klas bleek het voor mij persoonlijk mee
te vallen. Tot Pasen.
In de Goede Week mochten we tekenen. Kuikens, eieren
en paashazen met mandjes verschenen er op papier.
Jeroen bracht het hele paashaasverhaal een slag verder:
hoe kwam dat beest aan die gekleurde eieren? Hij
verzon een paaseierenfabriek. Zes, zeven, acht ovalen
tekende hij. Daartussen verscheen een eerste haas met
een pot verf.

ze. We hielden onze mond. “Het zijn heel andere
tekeningen”, probeerde één van ons. Met iets meer druk
vertelden we dat we het allebei verzonnen hadden. Dat
kon niet, besliste de juf. Ze ging voor het bord staan en
hield de tekeningen omhoog: “Wie denken jullie dat dit
verzonnen heeft?”
Op dat moment ging er een andere dynamiek spelen
– de sociale dynamiek waarbij een outsider altijd een
outsider blijft. De klas viel Jeroen af en mij bij. Hij
kreeg een onvoldoende, ik een pluim. Ik durfde niets te
zeggen, maar voelde me afschuwelijk. Een verrader door
te zwijgen. Dat de juf hier een faux pas beging, was een
besef in de verte. Het kwam niet in Jeroen op het mij na
te dragen, maar ik ben het incident nooit vergeten.

Geert Bors

Mijn potlood hing nog in de lucht boven het papier. Ik
rolde een keer met mijn hand over de kleurpotloden in
mijn doosje. Ik keek naar Jeroens blaadje. En toen wist
ik het ook: ik legde mijn vel papier overdwars en begon
één enorm ei te tekenen. Daarlangs kwam een steiger
te staan met noest werkende haasjes erop. Geen egaal
groene of blauwe eieren schilderden ze, zoals bij Jeroen,
maar kleurige slingerpatronen, zo goed en zo kwaad
mogelijk met de kromming van het ei mee.
Jeroen bekeek wat ik aan het doen was. We vertelden
elkaar wat er gebeurde op onze tekeningen. Al snel
overtroefden we elkaar met nieuwe hachelijke situaties
waaraan wij onze hazen blootstelden. We lachten. Op
Jeroens vel botsten er twee tegen elkaar op, waarbij de
potten verf over de vloer stroomden. Bij mij bungelde
een haas aan een bergbeklimmerstouw vervaarlijk
van links naar rechts. Bij ons allebei brak tenslotte een
eierschaal en piepte er een kuikenkopje naar buiten.
Opeens stond de juf voor ons tafeltje. Ze pakte onze
tekeningen op. “Wie heeft wie nagedaan?”, vroeg
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“Ik was mijn eigen Scapino Ballet, m

Mijn kunstwerk 5: Berna van der Linden ov
Berna van der Linden
“De vraag kwam via de telefoon, een stem uit mijn verleden: wat had mij ertoe aangezet om kunst het
onderwijs binnen te brengen?”, schrijft Berna van der Linden. Voor haar antwoord moet ze terug naar haar eigen
basisschooltijd. In gym was ze niet de handigste. De cijfers bij rekenen bleven cryptisch. Maar bij een voorstelling
van het Scapino Ballet ontdekte ze voor het eerst zichzelf: “Op het rode pluche, dat luxe prikte in mijn blote benen,
zag ik ademloos het sprookje van Doornroosje.”
Er wordt altijd ergens een kiem gelegd. In mijn geval was
het een eerste ervaring met het theater. Het betekende
de redding van het onhandige dikkertje op de lagere
school. Met de gymles nam ik bijvoorbeeld gewoon de
bok mee in mijn destructieve val. Met een klap denderden de leren bok en ik op de koude vloer, meestal naast
de mat, altijd naast de mat. Rekenen bleek een brug te
ver. De cijfers die niet de mijne waren – maar cryptische
tekens – omsloten een wereld waar ik niet in thuis hoorde. Wat waren dat voor bedenksels, die symbolen van
frustratie? Ze stonden haaks op mijn gevoelswereld.
In die dagen ging ik met de school naar de stadsschouwburg in Utrecht. Een voorstelling van het Scapino Ballet.
Op het rode pluche, dat luxe prikte in mijn blote benen,
zag ik ademloos het sprookje van Doornroosje. Daar
ontwaakte mijn liefde voor het theater, een rollenspel,
waarbij je buiten je zelf mocht treden, zonder dat dat
een aanleiding gaf tot plagen.

Stil verlangen
Het stille verlangen naar erkenning kwam bij juffrouw Van
Harten op de ULO. Ze vroeg me mijn gedichten, uitingen
van mijn eenzame heimwee naar een normaal bestaan, in
de schoolkrant te zetten. Daar groeide, in eerste instantie
schuchter en later met meer bravoure en trots, mijn taalgevoel. Ik had mijn allereerste succeservaring.
Zuster Adolpha op de opleiding voor kleuterleidsters wist
rechtstreeks mijn hart te raken. Ze liet me met enthousiasme opschuiven achter de bordtekening of gaf een duwtje
met haar ronde heup, als ik ijverig aan het schetsen was.
Ze gaf haar aanwijzingen niet alleen in woord, maar ook
in gebaar. Ik keek met onverholen verwondering naar haar
handen en zag het hele creatieve proces uit haar vingers
vloeien, met passie en hartstocht.
In datzelfde jaar ging ik met de groep naar een vertolking
van Huldedicht aan Singer, een gedicht van Paul van Ostaijen. In dat kleine theater in Amersfoort viel alles op zijn
plek. Daar vond de verbinding plaats tussen al mijn eerder
opgedane ervaringen en de woordkunst in dit absurdistische theater. In de vrijheid van de creatieve geest werd
mijn eigen ervaringswereld ontsloten. Ik wist dat ik op zoek
moest gaan naar onderwijs dat mij de ruimte zou geven
om kinderen te helpen bij het ontdekken van hun eigen
persoonlijke vrijheid over de gebruikelijke grenzen heen.
Feest der ontdekkingen
Ik ging werken op jenaplanschool De Overkant in IJsselstein en vond alle mogelijkheden om mee te draaien in
het creatieve bewustzijn. Ik was mijn eigen Scapino, mijn
eigen juffrouw Van Harten, mijn eigen Adolpha en mijn
eigen Paul van Ostaijen voor talloze kinderzielen, teer en
bijna onbeschreven en mocht er mijn rijke verleden aan
toevoegen. Iedere dag was het weer het grote feest der
ontdekkingen. Met de rijke leeromgeving ontvouwde
zich een boeiende beleving, zowel voor de kinderen als
voor mij en mijn collega’s. Weliswaar vonden we iedere
dag het wiel opnieuw uit, omdat er zonder methodes
werd gewerkt, maar de energie die het opleverde overschaduwde met gemak de moeite die het ons kostte. De
resultaten waren navenant.
Vernieuwend onderwijs, waarbij je mocht ervaren, ontdekken en leren, die een brug zou slaan tussen hoofd,
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mijn eigen Huldedicht aan Singer”

ver de eerste kiem

hart en handen lang voordat Mark Mieras de term
lanceerde en waar kinderen niet afgerekend werden op
wat ze niet begrepen, maar waar ze zich konden laven
aan de succeservaringen door hun persoonlijke ontdekkingen, die nooit zouden ophouden te bestaan. Vanaf de
eerste onbeschreven bladzijde tot aan de laatste snik.

omzwervingen kwam het gezin bij jenaplanschool De
Overkant in IJsselstein terecht, waar Berna tegelijkertijd
kon komen invallen. Ze greep de kans met beide handen
aan en verruilde in 1987 haar oude vak in de verpleging
voor een baan in het jenaplanonderwijs.

Berna heeft vijf kinderen en zocht voor hen een school
die paste bij haar visie op betekenisvol onderwijs. Na wat

Foto Singerplaquette op muur Pierre Poschadel (creative
commons)
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Filosofie van het kijken
Kunst in een ander perspectief
Kijken naar kunst is een kunst. Museumbezoekers blijven
gemiddeld maar negen seconden voor een schilderij
staan. Kan dat ook anders?
Ja, lieten de kinderen van Antonius Abt eerder in dit
nummer al zien.
Ja, zeggen ook journalist Peter Henk Steenhuis en filosofe Mieke Boon.
In dit boek voeren de journalist en de filosofe 27 gesprekken met elkaar, over zo’n vijftig kunstwerken uit
alle tijden: van Rembrandt tot hedendaags. Peter Henk
vraagt en Mieke onthult, verduidelijkt, legt uit. Maar,
zoals het een filosoof betaamt, stelt ze ook vragen terug.
Naar je beleving. Naar wat je als eerste ziet. Naar wat
een kunstwerk aan eerdere kennis bij je oproept. Het
gaat over stijl, compositie en de tijdgeest waarin een
schilder werkte, maar net zo veel over hoe je waarneemt
en tot oordelen komt.

Je kunt het boek gebruiken als oefening in verwondering. Om anders te leren kijken naar kunst én naar de
wereld om je heen. Eén van de besproken werken is
Kinderparadijs van Thé Tjong-Khing uit het prentenboek
Tin Lin de reuzenvis. Het gesprek daarover kan zomaar
verder gaan in je stamgroep.
Marjon Clarijs, redactie Mensenkinderen
Filosofie van het kijken, Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis,
Uitgeverij Lemniscaat, € 34,50
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Scholen, ga het avontuur aan!
Interview over de ontmoetingsruimte tussen onderwijs en kunst
Marian van Miert
Erica van de Kerkhof is educatiemedewerker bij Theater Artemis. Tot voor kort combineerde ze dat met een baan
als docent beeldende vorming en cultuureducatie op Pabo Avans. Uit die interessante mix put ze nog steeds. Neem
het multidisciplinaire schoolkunstproject ‘De kinderen die alles weten’. Erica: “De zoektocht naar de balans tussen
vrijheid en sturing staat me bij: hoeveel verantwoordelijkheid leg je bij de kinderen en waar stuurt de kunstenaar?
Hoe voeden ze elkaar?“
Wat is volgens jou het belang van theatereducatie?
“Ik merk dat de vrijheid om associatief en via verbeelding
met elkaar te spelen, voor leerlingen heel waardevol
is. Ze zien kwetsbaarheden en krachten van elkaar die
ze in het dagelijks onderwijs niet direct benoemen.
Theatereducatie verbindt, raakt en kan je op een ander
spoor zetten. Het is echt leuk om te zien dat kinderen
door een voorstelling in verwarring raken. Dat ze iets
ervaren dat ze aan het denken zet. Dat ze dingen zien
waarvan ze merken: ‘Oh, zo kan het ook’.”
Heb je een voorbeeld?
“Onze voorstelling ‘Ja, ja, ja, jullie hebben hele mooie
spulletjes’ ging over materialisme en de manier
waarop wij in onze maatschappij met spullen omgaan.
Daar zaten verschillende personages in waaronder
een zwerver, een materialistische zakenman en een
showballet. De zakenman gooit aan het eind van de
voorstellig zijn spullen weg, maar het wordt nooit
helemaal duidelijk waarom hij dat doet. Kinderen gingen
helemaal in de voorstelling op, zowel fysiek als verbaal.
Dan krijgen ze iets mee dat niet via de klassieke weg
verloopt: ik leg jou nu uit hoe het in elkaar zit. Het werd
voelbaar doordat ze gruwen van het beeld van een
zwerver die zich insmeert met viezigheid.”
Hoe komen jullie tot dat soort personages?
“Bij Artemis gaat het heel erg over menselijkheid. Onze
personages zijn geen helden maar kwetsbare, eerlijke,
autonome figuren. Dat vinden we in onze educatie ook

belangrijk, dat je dat kan laten zien. Het kan soms heel
moeilijk zijn om jezelf uit te spreken en daar hebben we
begrip voor. We hebben begrip voor de kwetsbaarheid,
dat zijn we tenslotte allemaal.”
Je hebt wel eens gesproken over ‘afzetten - zweven
– landen’, als het gaat over hoe je theater in de klas
brengt. Kun je dat uitleggen?
“Zeker. Onze educatie verloopt via een hinkstapsprong.
Er is altijd een afzetmoment, een moment waarbij je
in de klas met elkaar een aanloopje neemt richting
de voorstelling. Kinderen krijgen een teaser over wat
er in de voorstelling gaat gebeuren. Bijvoorbeeld
door een oefening die ze samen in de klas kunnen
doen. Dan volgt het zweefmoment – de voorstelling.
Een onderdompeling in een soms chaotisch artistieke
belevenis. In de landing kijk je vervolgens met elkaar
terug op het zweefmoment. Denk aan een vraaggesprek
of workshop in de klas. Hoe de landing eruit ziet, hangt
af van de leeftijdsgroep, de mogelijkheden van de school
en de voorstelling.”
En als kinderen nou geïnteresseerd zijn in andere
kunstvormen?
“We hebben twee vormen van educatie bij Artemis.
Educatie rondom voorstellingen en autonome
educatieprojecten die we op basis van het contact
met scholen ontwikkelen. Neem ‘De kinderen die
alles weten’. Dat was een autonoom kunstproject
over levensvragen waarin we met tien verschillende
kunstenaars vanuit tien verschillende disciplines met 260
kinderen in verticale werkgroepen. Het project eindigde
met een viering waarin al die disciplines samenkwamen.
Een multidisciplinair kunstproject past goed bij ons,
omdat in theater veel disciplines samenkomen zoals
muziek, beeld, kostuum, dans, tekst. Kinderen konden
een discipline kiezen waarin ze zich echt wilden
verdiepen.”
Klinkt omvangrijk. Wat heeft het jullie als
theatergezelschap opgeleverd?
“Het was voor ons heel verrijkend om te zien wat er kan
gebeuren als je intensief met een school samenwerkt.
Door het samen met de leerlingen en leerkrachten te

36

- 154

doen was er aan het eind echt een ‘yes!’-gevoel. Ook de
zoektocht naar de balans tussen vrijheid en sturing staat
me bij: hoeveel ruimte en verantwoordelijkheid leg je bij de
kinderen en waar stuurt de kunstenaar en maakt hij keuzes.
Hoe voeden ze elkaar? Dat is een blijvende zoektocht.”
Hebben jullie bewust voor kunstenaars gekozen en niet
voor kunstvakdocenten?
“Ja, we hebben ze geselecteerd op hun artistieke
kwaliteit en in tweede instantie op hun interesse
om dit te gaan doen met een groep kinderen.
Klassenmanagement was voor sommigen echt wel een
dingetje, maar daarvoor hadden ze de steun van de
leerkrachten. Het grappige is dat de mensen waarbij
het soms de grootste chaos leek, veel respect en
bewondering afdwongen bij leerlingen en leerkrachten.
Doordat we het vanuit de artistieke kwaliteit
benaderden, bracht het ook bij leerkrachten een hoop
teweeg. Zij realiseerden zich dat er ook andere manieren
zijn om met kinderen aan het werk te gaan.”
Waarom deed de school mee aan dit intensieve project?
“Precies dat: het idee dat kinderen anders worden
aangesproken was voor de school een reden om mee
te doen. Ook de verticale werkgroepen vonden ze
interessant. Er ontstonden vriendschappen tussen

kinderen uit verschillende klassen, die heel waardevol
zijn gebleken. Jong en oud hebben van elkaar geleerd.
En wanneer je zo intensief met elkaar aan het werk bent,
leren de kinderen elkaar ook echt kennen.”
Heb je nog een tip voor scholen, die nog twijfelen om ‘in
te stappen’?
“Ik was gisteren bij een voorstelling waarbij Piet Menu,
de artistiek directeur van het Zuidelijk Toneel zei: ‘Het
hoeft niet altijd te kloppen, als het maar werkt.’ Dat
vond ik een mooie uitspraak. Het is echt belangrijk voor
scholen om af en toe risico te nemen en projecten te
doen waarvan je niet per se weet hoe het afloopt of hoe
het precies gaat lopen. Dat je met elkaar in een avontuur
durft te stappen. Dat levert ruimte, gesprekken,
mogelijkheden op om het menszijn van kinderen verder
te ontwikkelen. Dat kun je niet altijd doen via de
gebaande paden.”
Voor het project De kinderen die alles weten is inmiddels
internationale belangstelling. Ook in Nederland gaat het
in aangepaste vorm verder. Voor meer informatie kun je
terecht bij Theater Artemis, via www.artemis.nl of mail
rechtstreeks met Erica: erica@artemis.nl.
Fotograaf: Kurt van der Elst
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Reacties naar: Geert Bors
(redactie.mensenkinderen@gmail.com en
06-48511045) en administratie@njpv.nl

De NJPV investeert in onze kinderen en hun jenaplanscholen
De NJPV en de Stichting Jenaplan staan er financieel gezond voor, stelt penningmeester Ton Scheulderman in deze
bijdrage. Dat stemt vrolijk. Het geeft ook mogelijkheden. Lees hoe het NJPV-Investeringsfonds jou uitnodigt om een
project in te dienen ten bate van de hele jenaplangemeenschap.
In het nieuwe strategisch beleidsplan 2016-2021 van
de NJPV, ‘Ruimte, richting en ruggensteun’ staan onze
missie en ambitie als volgt verwoord:

2.

Jenaplanscholen hebben zich verenigd in de NJPV. Binnen de NJPV zorgen de scholen dat Jenaplan bekendheid krijgt zodat ouders en kinderen voor jenaplanonderwijs kiezen. In de vereniging werken de scholen
samen aan de borging van de kwaliteit en ontwikkeling
van jenaplanscholen.

3.

Het is tijd om nieuwe stappen te zetten in de gezamenlijke ontwikkeling van Jenaplan in Nederland. Na de
invoering van de kernkwaliteiten en de uitgave van het
boek Jenaplan, school waar je leert samenleven zijn we
toe aan een toekomstgericht strategisch beleidsplan.
Elk leerproces en elke onderneming start met nieuwe
vragen. De belangrijkste strategische vragen voor de
ontwikkeling van Jenaplan in Nederland en België zijn:

4.

1. Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk kinderen en
ouders kiezen voor het jenaplanconcept? Hoe zorgen
we dat schoolbesturen en de maatschappelijke omgeving voor Jenaplan kiezen? Door o.a.
Het installeren van een werkgroep PR. Het werken
met een coördinator PR, tekstschrijver en ontwerper.
Een film over Jenaplan geproduceerd door NJPV
Jong.
De productgroep ‘database’ ontwikkelt films gebaseerd op de thema’s van het nieuwe jenaplanboek.
Deze worden geplaatst op de website. ‘Ondernemen’
is de eerste film en ‘De driejarige stamgroep’ komt
dit jaar klaar.
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5.

6.

Herinrichten van de website.
Het opstellen van schoolportretten po en vo.
Hoe zorgen we voor herkenbare kwaliteit in de jenaplanscholen? Door o.a.
Een kernachtige en heldere beschrijving van het concept ‘Jenaplan in een notendop’.
Een visitatie instrument dat leidt tot schoolportretten
en herkenbare kwaliteit van alle jenaplanscholen. Dit
wordt de derde ronde in het erkenningstraject.
Hoe zorgen we dat studenten, stamgroepleiders en
schoolleiders goed geschoold zijn in het (vorm)geven
van jenaplanonderwijs?
Inventariseren van Jenaplan als onderdeel bij de
Pabo’s.
Het opzetten en uitvoeren van introductiecursussen.
Het beter zichtbaar maken van het aanbod van jenaplanopleidingen en maatwerkbijeenkomsten op de
website.
Hoe zorgen we voor gezamenlijk ontwikkelen van
het jenaplanonderwijs?
Deelname aan het lectoraat vernieuwingsonderwijs
en het opzetten van eigen onderzoek .
Inventariseren van expertise, pareltjes en ontwikkelings- en scholingstrajecten.
Hoe beïnvloeden we vanuit het jenaplanconcept de
landelijke discussie over onderwijs?
Doorgaan met huidige deelname aan netwerken.
Op verzoek van jenaplanscholen met besturen in
gesprek over het belang van het concept.
Hoe zorgen we voor draagvlak en betrokkenheid bij
onze vereniging?
Inspiratie. In contact komen met nieuwe ideeën als
inspiratiebron. Dit komt terug via het themanummer
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Alle leden van de NJPV kunnen een aanvraag indienen.
Daarbij geldt de voorwaarde dat minimaal drie jena
planscholen bij het initiatief betrokken zijn. Voorbeelden van gerealiseerde of nog lopende projecten zijn:
• De films van de werkgroep database over ‘ondernemen’ (beschikbaar) en ‘de driejarige stamgroep’ (in
ontwikkeling)
• Het promotiefilmpje over Jenaplan ontwikkeld door
NJPV Jong.
Binnenkort voor alle jenaplanscholen gratis beschikbaar.
• ‘Jenaplan in een notendop’, een conceptbeschrijving
gericht op ouders van (potentiële) kinderen voor
onze jenaplanscholen.
• Een door de MJPS te ontwikkelen digitaal instrument
op intranet voor visitatie.
Regelmatig horen we in de wandelgangen “wat doet
de NJPV voor Ons?”. Kort Hollands door de bocht: “wat
krijgen we voor onze centen”. We draaien het om. Wat
doen jullie voor de NJPV en voor jezelf. Hoe besteed je
onze gezamenlijke NJPV centen?
Namens het bestuur van de NJPV,
Ton Scheulderman, penningmeester
Foto: Larissa Rand

van Mensenkinderen, de jaarconferentie, de dag van
de stamgroepleider 2.0., de dag van de directeuren
en IB’ers en regioconferenties.
Informeren. Op de hoogte brengen van ontwikkelingen binnen het Jenaplan.
Het gezamenlijk ontwikkelen van zaken.
7. Wat betekent dit voor de organisatie en de financiële
onderbouwing van de NJPV?
Het werken met een denktank om de inhoudelijke ontwikkeling van Jenaplan te bespreken en vorm te geven
met daarin vertegenwoordigers van het AB, NJPV Jong,
de opleiders, de MJPS, de directie en het DB.
We willen uitdragen dat ons jenaplanconcept een adequaat antwoord heeft op de onderwijsuitdagingen van
deze en de komende tijd.
De NJPV en de Stichting Jenaplan staan er financieel
gezond voor. Dit wordt verantwoord in het financieel
jaarverslag. De algemene reserve van beide stemt ons
vrolijk. Het geheel biedt voldoende ruimte voor nieuwe
investeringen. We zijn geen beursgenoteerd bedrijf,
maar een scholenvereniging. Het geld moet naar de kinderen. Hiervoor is in september 2016 een investeringsfonds gestart waarmee projecten worden gefinancierd
die onze jenaplanscholen ten goede komen: ‘Oud geld
voor nieuwe dingen’.

Filosoferen met kinderen
Zó oefen je de 21st century skills

Maak het denken kritisch, creatief en coöperatief
vanuit een zorgzame en onderzoekende houding!
Uitermate geschikt voor burgerschapsvorming
en cultuureducatie.
Boek nu een lesprogramma voor in de klas
of schrijf je in voor onze trainingen en workshops:
19, 26 november 2016 Training Filosoferen met
Kinderen en Jongeren
11, 18 maart 2017
Verdiepingstraining FMKJ
www.wonderwhy.nl
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Kunst, Kind en Onderwijs
De erwtensoep pruttelde op het vuur. Buiten was
het een bitter, ja werkelijk ijskoude verregende
zaterdagmiddag in januari of februari. Binnen
warmden we ons aan gezelligheid bij een
spelletje Catan met vrienden, al waren wij die
avond met ons zelf erbij een merkwaardig
gezelschap: vier volwassenen en vier kinderen:
twee opleidingsdocenten in de kunsten (drama &
beeldende vorming), één pedagoog/psycholoog,
één onderwijskundige en vier enthousiastelingen.
Hoog gezelschap zult u wellicht denken? Een hoogst
explosief gezelschap is dan mijn antwoord. We sneden
stokbrood en rookworst. De kinderen speelden met
elkaar … een Anton Pieck-achtige gezelligheid …
tot er een gevaarlijk explosief in de vorm van een
kindertekening op tafel werd gelegd.
Mijn vrouw had nog voor de snert, een was in de
wasmachine willen duwen en de gymnastiekkleding
van onze zoon, toen een jaar of zes, zeven,
opgevraagd. Daarbij had hij al gravend in zijn tas een
boek van de juf op tafel gelegd. In dat boek dus de
hoogst explosieve kindertekening. Of beter het lont in
het kruitvat.
De kindertekening stelde een kat voor die door
het mannetje grafisch zo angstaanjagend sterk op
papier was gezet, dat de juf gemeend had dat dit
ongeschonden thuis moest komen, en dus de tekening
in een boek had gedaan om schade te voorkomen.
De kat was uitgevoerd in wit en zwart, wat op een
gekleurd velletje papier sterk naar voren kwam.
Het was doodstil geworden in de kamer: de
erwtensoep pruttelde niet meer, de ijzel tikte niet
meer. Allen keken naar de kat.

Scholen remmen toch vooral eigenwijzigheid. Zij laten
het kind vooral conformeren aan de grote, grijze,
uniforme volwassenwereld.
Zij zouden die eigenwijzigheid willen ervaren; zijn
levensmoed gewaar willen worden waarmee hij de
buitenwereld trotseert; geïnspireerd worden door een
rake kinderlijke opmerking. Misschien wel de weg
terug vinden naar de eigen eigenwijzigheid.
De psycholoog/pedagoog en de onderwijskundige
meenden dat er een weg in de didactiek is die
kinderen naar de vaardigheid creativiteit kan leiden.
Dat opmerkelijke talent staat op de schouders
van andere opmerkelijke talenten. “Wie is jouw
leermeester geweest?”, zouden zij aan dit jongetje
willen vragen. “Waar heb je voorbeelden gezien? Wat
is er tegen je gezegd? Wanneer heb je dit geoefend?”
Maar wie als eerste een vraag zou stellen zou daarmee
een domino-reactie van de anderen oproepen van
bekende argumenten, van al gebaande paden, van
voorspelbare ergernissen, over het hoofd van het
mannetje heen. In deze ‘shoot-out’-stilte schoot er bij
mij een gedachte binnen: het gaat niet om een verschil
van inzicht, maar om een verschil in wat er van ons
volwassenen, opleidingsdocent of didacticus, in ons
werk, van ons verlangd wordt.
Gelukkig werd het lont uit het kruitvat getrokken
door een ter plaatse rondhuppelend dochtertje van
de vrienden: “Zo hé: wat een mooie poes. En jullie
hebben geeneens niet een poes.” Gevolgd door: “Gaan
we al eten?”

Laat me op moleculair niveau uitleggen waar het
explosieve mengsel uit bestond: Een mengsel van
‘nature en nurture’. Met als vraag: “Waar wordt
creativiteit, het originele denken, geboren?”

De snert smaakte bij een aantal glazen bourgogne.
Er is nog veel gelachen. De gasten zijn nog steeds
vrienden. De kat hangt ingelijst met datum op onze
slaapkamer en voedt af en toe de veenbrand tussen
mijn vrouw en mij. Nature of nurture? Aangeboren of
onderwezen.

De opleidingsdocenten in de kunsten meenden,
het was hen toen duidelijk aan te zien, dat talent
toch vooral aangeboren is. Dat je een zekere
eigenwijzigheid moet hebben om creatief te zijn.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar
stamgroepleider
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