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Hier ben ik! Dat was een boektitel die er tussenuit 
sprong. Onze bibliotheek gaat tijdelijk verhuizen en 
dus kwam er een aantal boeken in de verkoop. Sterker 
nog, je mocht ze gratis meenemen. Zo’n titel valt op, als 
je bezig bent met een themanummer over Jenaplan en 
identiteit met als werktitel Dit ben ik.

Nu bedoel ik niet het nieuwe boek van Jonathan Safran 
Foer (hij van ‘Extreem luid…’). Maar het Hier ben ik! van 
de Groningse psycholoog-die-kinderboekenschrijver-
werd, Tjibbe Veldkamp. Je kent hem misschien van de 
Agent en Boef-serie, het briljante Bert en Bart redden de 
wereld of De Coole Cowboy, waarin je een jongen – met 
schietinteresses – hoort samenspelen met ‘Jonkvrouw 
Prinses’, een meisje met romantischere speelbehoeftes. 
Dit boek uit 2004, voor oudere basisschoolkinderen, was 
mij onbekend. Eenmaal bladerend kon ik niet stoppen 
met lezen. 

Tjibbes Hier ben ik! gaat over identiteit. Of mis schien 
beter: over existentie. Het begint met een straat muzi-
kant, die uitglijdt in de sneeuw en een jonge vrouw, op 
weg carrière te maken, die hem niet opmerkt en over 
hem heen valt. Wanneer ze elkaar in de ogen kijken, 
wordt er in een parallelle wereld een jongetje geboren. 
Een dienstdoende overleden ziel noemt het jongetje 
‘Winter’ en terwijl zijn toekomstige vader en moeder een 
spontaan dansje wagen, straalt Winters lichtje. Winter 
is de uitdrukking van een mogelijkheid – de potentie 
die ontwaakt in het overslaan van de vonk tussen de 
muzikant en de carrièrevrouw. 

Maar al snel gaat Winters lichtje minder fel branden: 
de carrièrevrouw verliest het telefoonnummer van de 
muzikant meteen en het ziet er niet naar uit dat de twee 
elkaar ooit nog zullen zien. De potentie, die Winter heet, 
zal uitdoven. Dan besluit de hulpvaardige ziel om Winter 
een voorschot op zijn leven te geven. Eén etmaal, waarin 
hij kan proberen zijn toekomstige vader en moeder bij 
elkaar te brengen. 

Wat een prachtig idee: het geboren worden van een 
mogelijke toekomst, in een enkel moment. Ik ken dat 
soort momenten ook, waarin een simpele opmerking 
opeens een perspectief voor me openlegde: een pluim 
van een lerares Nederlands. De nachtelijke mijmering 
over journalistiek van een vriend. Zij zullen het verge ten 
zijn, maar hun onwillekeurig geplante zaadjes ont kiem-
den in mijn hoofd en zijn alles gaan betekenen voor wie 
ik nu ben. 

Een dergelijke ingrijpende ervaring had Peter Petersen 
op een Noord-Duits dorpsschooltje, vertelt zijn kleinzoon 
Peter Remmert in dit nummer: de school was zo klein, 
dat kinderen van verschillende leeftijden samen één 
klas vormden en de groep niet alleen één gemeenschap 
was, maar ook dat er ruimte was voor elk kind om 
zijn eigen leerpad te volgen. Geheel tegen het strikt 
klas sikale model van die tijd in. De jonge Petersen 
voelde zich er zo thuis, dat die ervaring dertig jaar 
later het stamgroepmodel deed ontspruiten. Misschien 
geen toeval dat Veldkamp achter op zijn boek “Ter 
herinnering aan de basisschool” schrijft.

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Een belofte, geboren in een enkele oogopslag 

Cartoon: Frank de Man
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“Kinderen willen één ding weten: stamgroepleider, wie ben jij?” 
Marcel van Herpen over de opvoeder als pedagogisch oplaadpunt
Geert Bors

In de tiende Suus Freudenthal-lezing besprak Marcel van Herpen de waartoe-vraag die iedere opvoeder heeft te 
beantwoorden: “Wat heb jij voor ogen met de wereld?” En hoe je er voor ieder kind kunt zijn: “In iedere klas zit 
gemiddeld tenminste één kind dat mishandeld wordt. En dat kind zit naast een ander, dat een knuffel heeft gehad en 
iets lekkers in de broodtrommel heeft. Kijk dwars door ze heen, wees degene die begrijpt.” Een lezing tussen snedige 
oneliners en diepe ernst.

Het is 5 oktober, de Dag van de Leraar. In een college-
zaal in Assen inventariseert gastheer Freek Velthausz de 
grote groep die hij voor zich heeft. Veel Noorderlingen. 
Wat jenaplanners van elders uit het land, onder wie Felix 
Meijer die de JenaplanUil krijgt opgespeld voor tien jaar 
hoofdredacteurschap van Mensenkinderen. Freek eert 
ook de oudste lichting jenaplanners, daar hoog in de 
zaal. Zij die nog met Suus Freudenthal gewerkt hebben. 
Want het is vandaag ook de dag van de tweejaarlijkse 
Suus Freudenthal-lezing. “Was zij er niet geweest, dan 
waren wij er ook niet geweest”, stelt Velthausz. “In de 
jaren zestig ontdekte zij het werk van Peter Petersen, 
raakte begeesterd en zorgde dat er jenaplanscholen in 
Nederland kwamen.”
Voor deze tiende Suus Freudenthal-lezing staat Marcel 
van Herpen – grondlegger van het ErvaringsGericht 
Onderwijs in Nederland en verbonden aan het NIVOZ 
– in de coulissen klaar. Freek projecteert alvast een 
schermvullende afbeelding van Van Herpen en een 
lijstje met zijn negen voorgangers. “Nog één ding”, 
zegt Freek: “Ik ben ook schatplichtig aan Paolo Freire, 
auteur van Pedagogie van de onderdrukten. Hij leert 
mij om nooit in de valkuil te trappen te denken dat je 
het weet: ‘Ik weet wat Jenaplan is en jij begint pas’. 
Nee, schrijft Freire: ‘Daar waar men elkaar ontmoet, zijn 
geen volmaakt onwetenden, ook zijn er geen volmaakt 
wijzen. Er zijn alleen mensen die samen proberen om 
meer te leren dan zij al weten.’” En daarmee is het 
podium voor Van Herpen.

Cruijff, Freudenthal en Marcels vader
“Hmm, ik zou hem zelf wat kleiner afgedrukt hebben”, 
lacht Marcel van Herpen over de drie meter hoge pro-
jectie van zijn hoofd. “Als zo’n lezing zo’n naam draagt, 
ben je meer onwetend dan wijs. Of samen onwetend 
wijs of wijs onwetend.” 
“Voor de vakantie stierf mijn vader, op 7 juni”, begint 
hij. “Net voor hij stierf – hij wist dat hij zou gaan en 
gaf zich er vol vertrouwen aan over, te midden van 
zijn dierbaren – daagde mijn moeder hem uit tot een 
slotspeech. Daar stonden we, in klein intiem gezelschap. 
En toen dus die vraag: wil je ons nog iets zeggen? Ik 
stelde me zo voor dat hij daar niet toe bereid zou zijn. 
Maar hij dacht niet lang na en zei: ‘Alles wat ik nog zou 

kunnen zeggen, weten jullie al. En alles wat jullie weten, 
is precies zoals je denkt dat het is.’”
Marcel werpt een blik de zaal in: “Ik dacht: dat eerste 
moet ik vaker zeggen bij een lezing. Want jullie verstaan 
me pas, als je de aangrijpingspunten hebt waarmee je 
wat ik zeg kunt vasthouden. Je referenties, je onderwijs-
praktijk, je eigen ervaringen.” Maar dan was er die toe-
voe ging: “Nummer 14 krijgt concurrentie daarboven”, 
lacht Marcel, over de twee maanden eerder overleden 
Johan Cruijff en diens talent voor cryptische formulerin-
gen. “Dat tweede deel gaf mij veel vertrouwen. Hij kon 
rustig gaan, want dat wat een mens mogelijkerwijs aan 
een ander mens kan overdragen, was gebeurd. En het 
gedeelte waarin we elkaar niet gevonden hadden, dat 
was typisch van ons. Daarin liet hij ons onze eigen keuzes 
maken. Zo had ik er nog nooit tegenaan gekeken: je geeft 
mee wat je kunt en voor de rest geef je je steun en heb je 
altijd vertrouwen. Suus is er niet meer. Mijn vader is er niet 
meer. Het leek me goed ze er allebei even bij te halen.”

De wereld? Die zit in je lokaal.
“Je kunt in een slechter rijtje staan”, gaat Van Herpen 
verder, terwijl hij de jaartallen en namen van de negen 
eerdere Suus Freudenthal-sprekers bekijkt. “Ik heb ze 
even gebeld. Een aantal twijfelde of hun boodschap 
goed overgekomen is. Dus hun vraag: zijn er nog vragen 
naar aanleiding van de lezingen?” 
En meteen buitelt het serieuze weer over het speelse 
heen: “Het is indrukwekkend wat er al aan geschie-
denis is. Het is nodig dat je je dat realiseert, bij elke 
geschiedenis. Soms voel je in de muren van een school 
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“Kinderen willen één ding weten: stamgroepleider, wie ben jij?” 
Marcel van Herpen over de opvoeder als pedagogisch oplaadpunt
Geert Bors

het genetisch materiaal van iemand die er niet meer is. 
En het geldt ook voor de nog jonge geschiedenis van je 
kinderen. Elk van hen komt de klas binnen met zijn eigen 
biografie, vanuit zijn eigen context, en soms klinkt die 
context nog door in jouw stamgroep.”
Zien en gezien worden. Begrijpen wie de ander is en wat 
hij bedoelt. Proberen jezelf en wat jou drijft hoorbaar te 

maken voor een ander. Dat kristalliseert zich langzaam 
uit als Van Herpens grote thema: “Hoe zorg je ervoor 
dat je in morele zin verschijnt in die ander, en met hem 
mee gaat? Jij komt als stamgroepleider heel toevallig 
samen met deze toevallige groep kinderen. Hoe kun jij 
er nu zijn en straks verder meereizen in het hoofd van je 
kinderen? In wat jij voor hen wenst en dat jij wil dat er 

straks buiten school gebeurt?” 
Dergelijke overwegingen brengen je bij de 
wezenlijkste vraag van je onderwijs, stelt 
Marcel: de waartoe-vraag: “Wat heb jij voor 
ogen met de wereld? Want die wereld zit al 
in je lokaal. De nieuwe Daan Roosegaarde, 
de nieuwe Minister President, de nieuwe 
vuilnisophaler. Ze doen al mee. Ze zitten 
er al.” En zo zijn onderwijs en opvoeding 
direct al één geheel, stelt Van Herpen: 
“Luc Stevens heeft de drie psychologische 
basisbehoeften uit de zelfdeterminatie-
theorie vertaald als: competentie, relatie en 
autonomie. Je gaat met je leerlingen een 
relatie aan, om hen autonomie te verlenen. 
Dat is niet hetzelfde als vriendjes met ze 
worden. Als leraar ben je er in loco parentis, 
op de plaats van de ouder. Jij bent voor de 
kinderen in jouw groep een opvoeder.”
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Weerbarstige praktijk
“Met Jenaplan hebben jullie gekozen voor een pedago-
giek, die begint met ieder kind is volstrekt uniek. En jullie 
zijn er om dat kind te gidsen. Maar als dat unieke kind 
opeens terugpraat in de weerbarstige praktijk van alle-
dag, kan het opeens toch verdomd moeilijk worden. De 
‘ik’-fase, de ‘nee’-fase. Om van pubers maar te zwijgen.” 
Marcel geeft een voorbeeld van zijn jongste zoon (9), die 
nog een krantenkring moest voorbereiden, haasje-repje 
koos voor een onlinebericht over etnisch profileren en 
uiteindelijk zijn mening moest geven aan de juf. “Hij zei: 
‘Hier staat dat de politie allochtonen vaker controleert, 
maar als een jongen die niks gedaan heeft heel vaak aan-
gehouden wordt omdat hij een andere huidskleur heeft, 
is dat gek. Maar ik snap het wel, want ze stelen meer.’ 
En ik dacht: hij denkt het allebei. En meteen daarna: wat 
denk ik allebei? Hoe kan ik hem zonder oordeel tege-
moet treden? Hoe kunnen we de volgende generatie het 
best begeleiden in deze wereld?”
Dat begint volgens Marcel met jezelf laten zien in je 
groep: “Kinderen willen maar één ding weten van hun 
leraar: wie ben jij nou eigenlijk? Want tot iemand die ze 
kennen, kunnen ze zich verhouden. En ze kijken dwars 
door je heen: ik sprak ooit een kind van vier, dat zei: ‘We 
hebben nu les van een juf, maar het is geen echte. Ze 
zegt steeds: Ik ga dadelijk kwaad worden, maar ik denk 
dat ze dat niet kan.’” Die blik op jou, als stamgroepleider, 
vergelijkt Van Herpen met de blik die een vliegtuigpas-
sagier op een stewardess richt: “Als de kastjes boven je 
hoofd gaan rammelen, maar de stewardessen vragen nog 
steeds: ‘Melk en suiker erbij?’, ben ik gerust. Maar als zij 
zelf ook beginnen te rammelen, word ik ongemakkelijk. 
Ik kijk naar hen, zoals een kind naar zijn leraar. Ik zoek 
vertrouwen, ruimte en veiligheid.”

Een antwoord op radicalisering
Vertrouwen, speelruimte en veiligheid zijn nou juist niet 
de aspecten waarin de politieke sfeer en onze sociaal-
maatschappelijke verhoudingen momenteel uitblinken. 
Marcel behandelt in ijltempo een aantal maatschappelij-
ke tendensen, waaraan het huidige onderwijs blootstaat: 
infantilisering, standaardisering, medicalisering, economi-
sering, individualisering. Om te eindigen bij radicalisering. 
“Radicalisering is een eindstation. Het gebeurt als je niet 
gezien wordt. Het is een je terugtrekken en je niets 
meer aantrekken van jezelf en de ander. Het is een 
ontkoppeld raken van de wereld. Diezelfde wereld, 
die zo centraal staat in jullie concept. Wat ik daar 
tegenover wil zetten is: het leven als uitgangs-
punt en het kind als perspectief.” 
“In iedere klas zit gemiddeld tenminste één kind 
dat mishandeld wordt. En dat kind zit naast een 
ander, dat een knuffel heeft gekregen en nog 

iets lekkers in de broodtrommel vindt. Kijk dwars door 
ze heen, wees degene die begrijpt. Help ze. Dat is een 
struggle en soms moet je daarbij iets van jezelf achter-
laten. Laat dat dan in elk geval je angsten, je cynisme en 
je oordeel zijn.”

Niet het systeem, maar hoe jij er staat
“Twee keer in mijn carrière als leerkracht heb ik mijn toe-
komst verbonden aan die van een kind, omdat ik anders 
niet zou staan voor hoe ik de wereld zie en ons onder-
wijsconcept begreep.” Eén van die kinderen was Teun, 
zoon van een potige dierenarts. Een jongen die altijd met 
kapotte kleren van het buitenspelen op school zat.” 
Marcel schetst Teun: “Op een dag kwam hij op zijn 
sokken naar school. Hij vertelde dat hij de vorige dag met 
zijn laarzen in de sloot was gaan staan, dat die laarzen 
nog steeds niet droog waren en dat zijn vader zo boos 

Marcel van Herpen over de 
opvoeder als pedagogisch 
oplaadpunt
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geworden was dat hij op z’n sokken naar school moest. 
Tijdens het speelkwartier vroeg hij of hij op mijn rug 
mocht. Dat mocht. Ik zeulde hem rond. Iets dergelijks 
gebeurde nogmaals die dag. Aan het eind van de dag liep 
hij naar de kapstok, schoof zijn jas aan de kant, pakte zijn 
laarzen er achter uit, trok die aan, zei prettig weekend en 
ging naar huis. Teun, prachtig gevoel voor humor.”
Maar de schoolse vaardigheden gingen Teun niet 
makkelijk af. “Hij moest van school, vond iedereen. 
Maar ik ging mijn criteria na: hoe staat het met zijn 
welbevinden? Prima. Zijn betrokkenheid? Ook. Zijn 
competenties, daaraan schortte het: het lezen ging niet 
best, toetsen verprutste hij. Dus ik speelde het hoog: 
als hij, zijn ouders en wij erbij uitkomen dat het elders 
beter is, is er tijd genoeg voor een andere school. Maar 
hij verdwijnt niet door de achterdeur. Als hij gaat, ga 
ik ook.” Door Teun te testen in een niet-stressvolle 
omgeving, gewoon in Marcels kantoortje, kon de jongen 
opeens wel laten zien wat hij in zich had. “Teun, een 
laatbloeier, is inmiddels universitair afgestudeerd.”
Wat Marcel wil zeggen: “Niet het systeem is je antwoord, 
maar de manier waarop jij er op een bijzondere manier 
kunt zijn, waardoor die ander de mogelijkheid krijgt om 
het op zijn manier te doen. Opvoeden, ook als stam-
groepleider, gaat om een diep verstaan van kinderen, 
van hun het gevoel te geven dat ze er mogen zijn. Van zo 
veel interesse tonen in een ander, dat ze zeker weten dat 
je erbij bent.”

Pedagogisch oplaadpunt
Het brengt hem bij een pleidooi voor ‘Pedagogische 
Oplaadpunten’. “Wij hebben een samengesteld gezin. 

Toen mijn kinderen enthousiast over me werden, dachten 
we dat we er waren. Maar, nee, ze gaan je testen: geef 
jij nooit op? Ben jij er één die te vertrouwen is?” Precies 
zo stelt een kind zijn leraar op de proef, stelt Marcel. “Als 
leraar wil je dan uitdragen: ik weet niet wat jij van plan 
bent, maar ik stuur jou er niet uit. Daar begint het proces 
waarbij je je verbindt aan een kind. Je wilt er zijn. Niet 
onverschillig en ook niet blijven hangend in medelijden. 
Maar present.”
“Onze jongste zit in groep 6, maar moet ’s ochtends 
altijd nog even langs bij juf Ria uit groep 2. Die was er 
voor hem en is er nog steeds. Even tegen haar aanleunen 
en de dag kan van start. Ik noem dat een pedagogisch 
oplaadpunt. Lekker even vollopen, even tot rust komen. 
Toen ik dit pas aan een paar schoolleiders vertelde, zei 
er één: ‘Ja, dat moet ik ’s ochtends ook altijd: éven de juf 
van groep 1 aanraken.’”
“Een pedagogisch oplaadpunt. Dat kan ook de tennis-
leraar, een oma, een vriendje zijn. Je hoeft het niet alleen 
te doen. Ga op zoek naar de pedagogische oplaadpunten 
van jouw kinderen, en leer samen. Met zo’n netwerk krijg 
je een pedagogische regio. En als je het doet met allen 
die vertrouwd worden door dat kind, win je aan liefde-
volle kracht en aan pedagogisch gezag.”

In vervolg op het succesvolle Ik, de leraar (2013) publi
ceerde Marcel van Herpen afgelopen jaar Wij, de leraar, 
waarin delen van deze lezing verder worden uitgediept.

Portretfoto Marcel: Wim Roefs



- 1558

“Ik heb altijd gevaren op levenslust. Op niet bij de pakken neerzitten.”
Carolyn Nagtzaam over het onderwijs in haar hoofd en de ziekte in haar lijf
Geert Bors
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Ook ver buiten Jenaplan staat Carolyn Nagtzaam bekend om de bijzondere relatie tot haar kleuters. Warm, maar 
met hoge eisen. Een groep waarin ieder kind verantwoordelijkheid draagt voor de hele groep. Een lokaal waarin 
de wereld echt binnenkomt en de ervaringen diep zijn. Terwijl ze met haar zus Ingrid aan de slag ging om haar rijke 
onderwijspraktijk eens op papier te zetten en overdraagbaar te maken, werd ze ziek. Inmiddels weet ze dat de 
prognoses niet goed zijn. “‘Ook al lig jij in het ziekenhuis, jij blijft mijn echte juf’, zei een kleuter tegen me.”

We maken een nummer over Jenaplan en identiteit, met 
als werktitel een projectthema dat ik in de stamgroep 
van mijn kleuterdochter zag: ‘Dit ben ik’. Eigenlijk is dat 
de grote vraag die ik je wil stellen: wie ben jij, in relatie 
tot Jenaplan. Laten we beginnen bij het begin: wat trok 
jou naar het onderwijs?
“Na de mavo moest ik gaan kiezen wat ik wilde gaan 
doen. Tja, ik was vijftien, een jonge leerling – zelf nog een 
kind. Mijn ouders zeiden: ‘Ga maar naar de kleuterleid-
stersopleiding of naar de kinder- en jeugdverzorging.’ Ik 
wist amper het verschil en heb me bij allebei aangemeld. 
Bij de KLOS werd ik als eerste aangenomen, dus toen ben 
ik dat maar gaan doen. En zo stond ik op mijn vijftiende 
voor een klas met dertig kleuters. Ik wist niet wat me 
overkwam. Maar drie jaar later, was ik enorm gegroeid en 
vond ik het heel leuk. Ik wist wel één ding: de praktijk was 
geweldig, maar zoals het onderwijs me aangeleerd werd, 
vond ik vreselijk. Die werkbladen, die ontwikkelingsmate-
rialen. Ik was meer van de wereld om je heen.”

En toen dus de praktijk in.
“Ja, in januari 1980. Eerst een baan voor een half jaar, op 
een school waar groep 1 en 2 gescheiden waren. Ik stond 
bij de jongsten en de hoofdleidster deed wat nu groep 
2 heet. Heel gestructureerd allemaal. ’s Morgens een 
werkje, ’s middags kiezen. Ik had er mijn vraagtekens bij. 
Ik begreep niet waarom je die groepen zou willen schei-
den of waarom de kinderen geen eigen keuzes mochten 
maken, maar ik begon net en deed het dus maar.
In augustus kreeg ik – op een andere school – mijn eerste 
eigen groep. We zaten in barakken, weg van al te con-
trolerende ogen, dus ik dacht: nu kan het op mijn ma-
nier. Ik ben de huishoek gaan inrichten en kreeg wel eens 
meewarige blikken over de doeken, de draden op het 
plafond, de bonte kermis. Na een poos kwam er iemand 
van de gemeente een uur kijken of je een vast contract 
mocht krijgen. En diegene vond het helemaal leuk wat ik 
deed. ‘Zie je?’, dacht ik: En ik merkte dat ik kon uitleg-
gen waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed.

De juf – zelf amper kind-af – vond haar stem, haar 
legitimering?
“Zeker. Door de jaren heen is dat altijd een ijkpunt 
gebleven: kunnen uitleggen waarom je doet wat je doet. 

En een ander inzicht: dat het ook nodig is om dat goed te 
kunnen, zeker aan mensen die heel traditioneel werken. 
Je moet het gezichtspunt van de ander kunnen innemen. 
Zo heb ik ooit – toen de eerste computers in de klas kwa-
men en ik voor dat geld liever alternatief buitenmateriaal 
had – een inspecteur uitgenodigd in mijn stamgroep, om 
te laten zien waarom mijn prioriteiten elders lagen dan bij 
een computer, waarmee je destijds weinig meer kon in de 
onderbouw dan een gezelschapspelletje spelen.
Over remedial teaching heb ik een soortgelijke discussie 
gevoerd. Destijds werden kinderen uit de groep gehaald 
om in een kamertje tot in den treure met een bepaald 
ontwikkelingsmateriaal aan de gang te gaan. Ik wilde dat 
kinderen die extra ondersteuning nodig hadden dat ín de 
groep kregen. Daar ben ik pal voor gaan staan en dat is 
ook gelukt. Weet je, die legitimering… Eigenlijk had ik al 
best een compleet beeld in mijn hoofd van wat ik wilde 
met onderwijs. Een set ijkpunten, die ik aanvulde met 
nieuwe inzichten of inspiratiebronnen. De basis was heel 
simpel: uitgaan van de kinderen en hun ontwikkeling.”

Uitgaan van de kinderen en hun ontwikkeling. Dat is 
vast wat iedere kleuterjuf – ook toen – zou willen onder-
schrijven. Hoe ziet zo’n ‘simpele basis’ er uit als je hem 
naar de praktijk vertaalt?
“Voorbeeld: het is tijd om te gaan afronden en de juf 
zegt: ‘Jullie moeten alles terugzetten op de vaste plek.’ 
Ik denk dan: nee, laat kinderen de materialen terugzet-
ten op zo’n manier dat ze niet uit de kast vallen. Dan 
bied je een uitdaging in plaats van een opdracht. Als je 
de weg maar blijft plaveien, leren ze het waarom niet te 
doorzien. Door ze het zelf te laten ontdekken, wel. Dan 
snappen ze dat het mis kan gaan, als ze het niet handig 
doen. Dan ontstaan er natuurlijke consequenties aan hun 
handelen. Dus ik vind het belangrijk dat het servies in 
de huishoek opgeruimd wordt. Niet precies op dezelfde 
plek, maar wel in de kast. En bijvoorbeeld niet in of op 
de haard, want daar hoort het niet. Dat is een andere 
manier van denken.”

Is dat ook wie je altijd al was: lekker dwars denkend, 
maar wel met een duidelijk geijkte kompasnaald?
“Ik heb zelf altijd gezegd dat ik geen vreselijke puber 
was, maar als je mijn zus Ingrid ernaar vraagt, zal zij het 

“Ik heb altijd gevaren op levenslust. Op niet bij de pakken neerzitten.”
Carolyn Nagtzaam over het onderwijs in haar hoofd en de ziekte in haar lijf
Geert Bors
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tegendeel beweren. Zij is tien jaar jonger en heeft mij 
heel anders ervaren. Ja, dus, het zat er al wel. Ik heb 
altijd tegen systemen aangeschopt. Op mijn zeventiende 
ben ik zelfstandig gaan wonen en zat ik tot over mijn 
oren in de linkse kraakbeweging. Met kerst vond ik het 
leuk om thuis de elpee met ‘Redt Jezus uit de goot’ van 
Robert Long op te zetten. Als mijn ouders iets over vrou-
wen zeiden, was daar meteen de feministe in mij.”

Je hebt inspiratie geput uit OGO, EGO, Reggio Emilia en 
daarvan elementen geïntegreerd in jouw onderwijs. Wat 
maakt jouw stamgroep uiteindelijk toch Jenaplan?
“Voor mij geven de vier basisactiviteiten veel inbedding 
aan het onderwijs: gesprek, spel, werk en viering. Ik kwam 
uit het OGO-onderwijs en had daar al heel veel moois 
geleerd, maar ik wilde me nog meer gaan toespitsen 
om helemaal te gaan werken vanuit de kinderen – hun 
wereldbeeld, hun blik, hun interesses, hun zoektochten. 
Daarvoor bood Jenaplan mooie aanvullingen. Ik was 
meteen ook gegrepen door de basisprincipes: twintig 
prachtige uitgangspunten voor onderwijs, opvoeding en 
leven. Het begint al goed: ‘Elk mens is uniek; zo is er maar 
een. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een 
onvervangbare waarde.’ Yes, dat is het. 
Wereldoriëntatie is wat de levensechtheid van mijn lokaal, 
met al die hoeken en hoekjes bepaalt: kinderen mogen 

leren en leven met hún echte vragen uit hún echte wereld. 
En die wereld is dichtbij: hoe zit een fiets in elkaar, hoe 
groeit gras, waarom moet ik mijn jas aan de kapstok 
hangen? Kijk naar wat er speelt bij kinderen en maak daar 
je onderwijs van.”

Waar begint voor jou een onderwijsjaar met jouw groep?
“Met van de groep een echte groep te maken. Daar 
besteed ik heel veel tijd en aandacht aan. De groep, dat 
zijn wij. Het motto van de Japanse leerkracht Kanamori, 
huldig ik al jaren: als één kind niet gelukkig is, is niemand 
gelukkig. En aan het begin van het jaar vind ik dat extra 
belangrijk. Ik speel dan in op alles wat ik zie: een kind 
dat niet geaccepteerd wordt, wrijving, pesten. Het wordt 
allemaal besproken. Niet oordelend, maar luisterend. 
Soms vat ik samen wat ik hoor, soms vraag ik of ze een tip 
van me willen.
Het gaat mij erom dat de groep verantwoordelijkheid 
voelt voor ieder individu, dat ze zelf met oplossingen 
komen voor dingen waar ze tegenaan lopen en hun eigen 
inbreng hebben in wat ze willen leren. Vanuit die basis 
kun je alles met zo’n groep doen. Als we naar buiten 
gaan, zeg ik: ‘Je loopt niet te ver voor of achter me, want 
ik wil je kunnen zien en zo raken we elkaar niet kwijt.’ 
Daarmee geef je ze vrijheid binnen duidelijke grenzen. 
Geen moet-dingen, maar inzicht-dingen. En iedereen 
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heeft een maatje. Als ik dan wil weten of iedereen er 
is, hoef ik alleen maar te zeggen: ‘Ga maar bij je maatje 
staan en kijk of iedereen er is. Niemand mist z’n maatje? 
Oké, dan gaan we.’ Met die simpele regels, die verant-
woordelijkheid en vertrouwen geven, kan ik bijvoor-
beeld in mijn eentje met dertig kleuters naar de Jeroen 
Bosch-tentoonstelling in de stad.”

Als jij de hoeken, de activiteiten, je sociale inzichten zo 
presenteert, hoor ik hoe alles in elkaar grijpt. Hoe subtiel 
en creatief de materialen hun invloed hebben, hoe overal 
een redenering achter zit. Het duizelt me. 
“Dat heb ik vaker gehoord. Ik ben geen theoreticus, maar 
een doener. Als ik werk, dan stroomt mijn pedagogiek zó 
uit mijn vingers. Ik denk na in het doen. Maar moet ik het 
op papier zetten, dan raakt mijn hoofd op slot. Ik heb veel 
verzoeken gehad om te komen kijken in mijn klas. Dat 
vind ik vaak heel belastend voor de kinderen. En steeds 
mijn verhaal doen, kostte ook veel tijd. 
Mijn zus Ingrid was inmiddels enkele jaren bezig met het 
onderzoeken en omschrijven van kindgericht werken. 
Met Anite van Oijen heeft zij dat uitgewerkt tot de ‘Tien 
Ankers voor Kindgericht Werken’. Dat is er voor ieder kind 
van 0 tot 13 jaar. Maar toen zij de onderbouw in beeld 

gingen brengen en bij mij in de groep kwamen, werd mij 
eigenlijk veel helderder hoe ik het altijd al doe. We trek-
ken samen op, maar ik ben zelf voor een stuk uitgevallen, 
omdat ik ziek ben geworden toen we net bezig waren.”

Veel mensen weten dat je ziek bent. Hoe gaat het met je?
“Ik heb maagkanker. Ik merkte in het voorjaar dat er 
iets mis was, omdat ik niet meer kon eten. Telkens als 
de artsen me twee scenario’s voorhielden, ging ik uit 
van het beste: het is een ontsteking, geen kanker. Het is 
een goedaardige variant, niet kwaadaardig. Het is een 
traag groeiende variant, geen agressieve. Maar het is een 
agressieve kwaadaardige vorm, met uitzaaiingen. Ik krijg 
morgen een scan of ik geopereerd kan worden. Als dat zo 
is, is dat levensverlengend, niet genezend. Telkens als ik 
een chemo gehad heb, ben ik een paar weken gevloerd. 
Daarna gaat het wel weer even. Maar ik ben geneigd om 
over mijn grenzen te gaan. Dat merk ik dan, omdat ik ga 
trillen of misselijk wordt. Dan voel ik de chemo nog.”

Nu en tijdens de NJPV-conferentie vorige week zit je in 
zo’n betere fase. Hoe kijk je terug op de conferentie?
“Ik heb daar mijn rustuurtjes wel gepakt, hoor. Maar ik 
vond het ook fijn om ondergedompeld te zijn. Tegelijk 
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Een kijkje in Carolyns keuken
Carolyns jaren dertighuis is ingericht in de stijl 
van de fifties. Klassieke filmposters aan de 
muren. De stoelen, tafels, lampen en frutsels 
scheppen een sfeer, uit een tijd die Carolyn 
zelf niet heeft meegemaakt en die wat 
wegheeft van het cafetaria uit Happy Days. 
In de Amerikaanse keuken met bijpassende 
kastjes en keukenblad staat een grote blauwe 
koelkast met rondingen als van een Chevrolet 
uit vroeger tijden. “Het is een moderne 
koelkast met een ouderwetse look”, verraadt 
Carolyn. “Die daar buiten, is echt oud. Maar 
die vrat stroom. Dat was een te hoge prijs om 
te betalen voor authenticiteit.”

Zo ongemerkt als haar inrichting het gemoed 
verlicht, zo ziet ook Carolyns klaslokaal op 

jenaplanschool Antonius Abt eruit. Maar 
maak niet de fout te denken dat het hier 
gaat om uiterlijkheden. Aan de hand van een 
paar powerpoint-presentaties laat Carolyn 
zien dat Peter Petersens ‘vorm volgt functie’ 
weerklinkt in al haar keuzes. Van de sfeervol 
ingerichte huishoek tot de bouwhoek en de 
ontwerphoek. Een paar voorbeelden:

Expressiehoek: “In mijn groep geen dertig 
dezelfde paddenstoelen. Kinderen bepalen 
zelf wat ze willen maken over de herfst. Bij 
expressie is bij mij het daadwerkelijk maken 
van iets de allerlaatste stap. Ik vind het 
belangrijk om eerst onderzoekend en ervarend 
de diepte in te gaan. Dus als iemand de staf 
van Sinterklaas wil maken, gaan we eerst 

plaatjes van staffen zoeken. Hoe zien ze eruit, 
hoe hoog zijn ze, hoe werkt die krul bovenin? 
Dan gaan de kinderen een eigen ontwerp 
maken – dat doen ze een paar keer. En pas op 
het allerlaatst maak je je staf. Zo hebben we 
ook klokken uit elkaar gehaald en bladeren 
op de lichtbak gelegd om echt te ontdekken 
hoe die nerven nou lopen en waarom. Je 
ziet kinderen daarna gaan schilderen of 
tekenen of kleien met echt begrip en echte 
ervaringskennis. De resultaten zijn prachtig in 
hun gedetailleerdheid.”

Bouwhoek: “Hier wordt gewerkt met echt hout 
en echte stenen. Bijvoorbeeld in een project 
als ‘Dit ben ik’, waar je je silhouet kunt laten 
leggen in stenen of een toren kunt bouwen 

Carolyn Nagtzaam over het 
onderwijs in haar hoofd en 
de ziekte in haar lijf

was dat ook moeilijk. Ik weet niet of dit de laatste keer 
was. Ik heb een prognose gekregen van drie maanden 
tot een jaar. Het misschien-afscheid-nemen van mensen 
viel me zwaar. Ik denk dat de conferentie inhoudelijk 
goed was: met de goed geoliede machine hebben we 
de blik stevig op Jenaplan gericht. Maar we hebben als 
organiserende werkgroep ons ook de kritieken ter harte 
genomen.”

Je hebt je levenswerk gemaakt van de start van het 
schoolleven van kinderen. Het goede handelen stroomt 
uit je vingers, vertel je. Helpt die doorvoelde praktijk 
van denken-in-het-doen je nu je geconfronteerd wordt 
met de andere kant?
“Dat weet ik niet. Ik ben iemand die zin heeft in het 
leven. Ik wil blijven leven. Als ik kan, ga ik naar mijn 
werk. Ik mis het enorm. Ik huil veel, ook wel als ik daar 
ben. Bij de conferentie kreeg ik een boel complimenten: 
‘Goh, wat moet er toch veel in jouw hoofd zitten.’ Maar 

je weet niet wat er door mijn hoofd gaat. Ik heb altijd 
gevaren op levenslust, op niet bij de pakken neerzit-
ten. Maar nu moet ik denken: heb ik nog twee dagen? 
Drie maanden? Een jaar? Het maakt me heel angstig. Ik 
ben slecht in loslaten en afscheid nemen. Dat had ik op 
school al, als er weer een stoet kleuters naar de midden-
bouw vertrok.
Ik heb een tijd geleden terneergeslagen bij mijn arts 
gezeten en me hardop afgevraagd of ik te veel gemop-
perd heb, te negatief gedacht heb, waardoor ik mijn 
gezondheid heb ondermijnd. ‘Hou onmiddellijk op met 
die zelfkwelling’, zei hij: ‘Het is domweg een verkeerde 
celdeling. Daar kan jij niks aan doen.’
In die zin was de conferentie ook confronterend: er 
speelde van alles aan pijn en verdriet in onze werkgroep, 
rondom kinderen, leven en dood. En als Leo Bormans 
dan stelt dat je ziek wordt, als je niet goed genoeg voor 
je fysieke en mentale gezondheid zorgt. En als er dan 
een dia komt met als een van de vijf dingen om gelukkig 
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te worden: Wacht niet tot je kanker hebt. Ja, dan is het 
wom! De tranen over mijn wangen, mijn zus en anderen 
die me beetpakken.”

Die siddering voelden veel mensen in de zaal met je 
mee. Hoe is het als je op school komt? Hoe ga je ermee 
om met je kinderen?
“Mijn vriend vond het in het begin moeilijk dat ik ging 
werken, maar hij ziet nu dat het mij juist heel veel geeft. 
Als ik het speelplein opkom en kinderen naar me toe ren-
nen en goudeerlijk zeggen: ‘Hé, ben jij nog niet dood?’, 
dan lig ik dubbel. ‘Nee, jongens, ik leef nog.’ Ik heb kin-
deren betrokken in het proces. Ik heb ze uitgelegd wat 
kanker is. In een boek heb ik de maag aangewezen, hoe 
het allemaal loopt in je lijf. Ik heb mijn sonde en de spuit 
waarmee ik voedsel binnen krijg laten zien. Dat gaatje in 
mijn buik vonden ze fascinerend. 
De tweede keer dat ik kwam, was ik kaal. Ik had mijn 
pruik op, maar had ook een tas voor theaterpruiken 

meegenomen en we hebben uiteindelijk bepaald dat de 
pruik die ik op had toch de beste was. De groep moest 
lachen, toen ik mijn kleine stekeltjes liet zien. Maar het 
meisje naast me zei: ‘Ik vind het ook zielig voor jou.’ Op 
een dag kwam Ingrid de klas in en omdat wij een beetje 
dezelfde stem hebben, draaiden de kinderen zich om: 
‘Carolyn! O nee, jij hebt geen pruik.’ 
Eén kind zei: ‘Ook al lig jij in het ziekenhuis, jij blijft mijn 
echte juf.’ Dat was zo’n mooie uitspraak. Ik vind het 
belangrijk dat ik dit met hen kan delen, want ja, ook de 
dood hoort bij het leven. Het heeft indruk gemaakt op 
de groep: ik ben hun juf en ik ben opeens bijna nooit 
meer op school. Het is goed om daarover met hen te 
kunnen praten, op een manier die bij hen past.”

Dit gesprek vond plaats op 8 november. Bij het ter 
perse gaan van dit nummer heeft Carolyn de genoemde 
operatie achter de rug en zijn er, naar omstandigheden, 
opbeurende uitslagen.

Een kijkje in Carolyns keuken
plaatjes van staffen zoeken. Hoe zien ze eruit, 
hoe hoog zijn ze, hoe werkt die krul bovenin? 
Dan gaan de kinderen een eigen ontwerp 
maken – dat doen ze een paar keer. En pas op 
het allerlaatst maak je je staf. Zo hebben we 
ook klokken uit elkaar gehaald en bladeren 
op de lichtbak gelegd om echt te ontdekken 
hoe die nerven nou lopen en waarom. Je 
ziet kinderen daarna gaan schilderen of 
tekenen of kleien met echt begrip en echte 
ervaringskennis. De resultaten zijn prachtig in 
hun gedetailleerdheid.”

Bouwhoek: “Hier wordt gewerkt met echt hout 
en echte stenen. Bijvoorbeeld in een project 
als ‘Dit ben ik’, waar je je silhouet kunt laten 
leggen in stenen of een toren kunt bouwen 

zo hoog als jezelf. Als een paar kinderen een 
huis gebouwd hebben met vier muren, kan 
ik opmerken: ‘En wat zou er gebeuren als 
het gaat regenen? Hoe zou je dat kunnen 
oplossen?’ Het gaat er niet om kinderen míjn 
opdrachten te geven, maar ze een uitdaging te 
geven waardoor het in henzelf gaat borrelen. 
Dan neem je het kind serieus.” 

Ontdekhoek: “In de ontdekhoek kan ieder kind 
zijn eigen vragen onderzoeken. Je leert door te 
vragen en met het zoeken naar antwoorden, 
kom je op weer nieuwe, betere, diepere 
vragen. Hier vind je spiegels, lichtbakken, van 
alles om jouw eigen leervragen te vinden en 
beantwoorden. Onder al mijn onderwijs ligt 
de overtuiging dat kinderen toegerust zijn 

voor hun eigen ontwikkeling. Ik ga uit van het 
competente kind: kinderen kunnen echt heel 
veel zelf. Ik houd kinderen vaak mijn hand 
voor: ‘jij bent de duim, je weet en kunt al veel. 
Als iets je niet lukt, dan zoek je hulp bij drie 
andere kinderen – de vingers. De juf of de 
ouder is de pink, de kleinste van de vingers: 
als je zelf geprobeerd hebt én de hulp van 
drie kinderen hebt gevraagd en het lukt nog 
niet, dan mag je naar een groot mens komen. 
Dat is geen trucje, maar een leidraad naar 
vertrouwen in je eigen zoektocht en daarmee 
naar het bouwen aan je eigen identiteit.”

Veel van Carolyns inzichten zijn vervat in de 
tien ankers voor kindgericht onderwijs. Voor 
meer informatie: www.hetkanvoorhetkind.nl
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Wat is je ‘ik’? Zijn dat die poppetjes in je hoofd?
Filosoferen met kinderen over identiteit en emoties

Sabine Wassenberg 

In de filosofielessen van Sabine 

Wassenberg leren kinderen anders kijken 

naar hun wereld en zichzelf. Maar de 

kinderen op veelal multiculturele scholen 

laten ook haar in de spiegel kijken: “Ik 

word stevig aan het denken gezet over 

mijn eigen waarden. Het gaat erom 

radicaal bescheiden te zijn over je eigen 

standpunt en op socratische wijze begrip 

te hebben voor dat van een ander.” Een 

voorpublicatie uit Sabines nieuwe boek 

Kinderlogica.

Als stimulus laat ik vandaag de trailer zien van de anima-
tiefilm Inside Out, of in het Nederlands: Binnenstebuiten. 
Het enthousiasme is groot. Sommige kinderen hebben de 
film al gezien en willen dat ook graag aan iedereen ken-
baar maken. De trailer is een scène waarin het twaalfja-
rige meisje Riley aan tafel zit met haar vader en moeder. 
We zijn niet alleen toeschouwer van wat er op het eerste 
gezicht gebeurt, maar ook van het proces in hun hoofd: 
bij ieder zitten vijf poppetjes in een soort cockpit van 
waaruit ze de persoon waarin ze zitten, besturen. 
Zo heeft iedereen blijkbaar vijf typetjes: de boze, de ver-
drietige, degene met afkeer, de vrolijke en de angstige. 
In het fragment vraagt moeder hoe het was op Rileys 
nieuwe school, is vader aan het dromen over voetbal, 
doet Riley stug en brutaal, wordt vader boos. Uiteindelijk 
raakt moeder teleurgesteld in vader en dagdroomt dan 
over de Braziliaanse piloot die ze ooit heeft afgeslagen. 
“Mogen we de hele film zien?”, vraagt Ayoub hoopvol, 
maar natuurlijk ga ik nu niet de hele film laten zien. 
“Kijk die maar in je vrije tijd”, zeg ik.

“In het echt zijn er meer emoties, juf”
Voordat de film begon had ik de opdracht gegeven om 
zélf filosofische vragen te bedenken en op te schrijven, 
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tijdens de film. Nu ik de opdracht herhaal gaan de 
meesten pas schrijven. “Dus niet ‘Waarom heeft Riley 
rode gympen aan?’, maar grote vragen, moeilijke, waar 
je diep over kunt nadenken.”
“Ja, dat weten we wel, juf”, zegt Manal. 
“Waar je over kunt discussiëren!”, roept Ayoub nog. Ik 
knik hem bevestigend toe.
Als ze allemaal iets op papier hebben, vraag ik het op. 
Ik neem plaats achter het toetsenbord waarmee ik tekst 
kan typen op het digibord. Dat werkt beter als ik veel 
tekst verwacht, want ik schrijf niet zo netjes. Als ik op 
het bord schrijf of typ zijn kinderen meestal even stil. 
Waarschijnlijk omdat ze het leuk vinden om met hun 
ogen te volgen wat er op het bord verschijnt. 
“Waarom komt er vuur uit het hoofd van die rode?”, 
vraagt Ayoub. De rode is het boze poppetje. “Omdat 
hij boos is natuurlijk!”, roepen veel kinderen direct. 
Dat vuur moet niet letterlijk genomen worden, maken 
ze duidelijk. Er ontstaat een discussie over welke kleur 
poppetjes voor welke emoties staan: de gele is plezier, 
de rode dus boos, en dan zijn er nog de angstige paar-
se, de groene van afkeer, en de verdrietige blauwe.
“In het echt zijn er nog meer poppetjes”, roept 
Mohammed. “Bijvoorbeeld jaloers.”
“Ja, of verliefd”, zegt Felicity. 
“Opgewonden!”, roept Regilio. De klas moet lachen.

Droste-effect
Dan komen de vragen. 
Stefanie: “Hebben alle mensen poppetjes?”
Mohammed komt met een prachtige: “Als er poppetjes 
zijn, en ook poppetjes in hún hoofd, gaat het dan altijd 
door?” Hij raakt hiermee het paradoxale probleem van 
het bewustzijn. Als je de actor, de keuze-maker, je ‘ik’ 
als een soort klein poppetje, homonculus in het Latijn, 
in je hoofd localiseert, dan kun je bij dat poppetje 
alsnog afvragen hoe zijn bewustzijn werkt. Zit er in 
het hoofd van dat poppetje dan ook een nog kleiner 
poppetje? En gaat dit dan oneindig door, zoals bij de 
bekende afbeelding op een Droste-blik of een Russische 
Matroesjkapop? 
Ik peil even of iedereen deze vondst van Mohammed 
snapt, door hem het nog eens te laten herhalen. Niet de 
hele klas vindt het zo fascinerend als ik, maar sommigen 
vinden het best leuk. Ik zie dat Joy het zeker begrijpt en 
Chaima ook. De anderen lijken vooral zelf liever aan de 
beurt te willen komen.
“Hoe beslissen de poppetjes wat er gebeurt?”, vraagt 
Marlies. 

“Hoezo zit er een tafel in hun hoofd?”, oppert Werner. 
Lekker nuchter.
“Hoezo zit er een knop met een beamer in het hoofd?”, 
volgt Felicity. 

Beamer in je hoofd
Op die laatste vraag wil ik meteen even opheldering vra-
gen. Zelfs in groep 4 snappen de kinderen dondersgoed 
dat de poppetjes ‘bij wijze van spreken’ in de hoofden 
van die mensen zitten. Ze begrijpen dat het niet letterlijk 
is en dat de poppetjes staan voor verschillende emoties. 
“Wie kan hier antwoord op geven?”
Marlies: “Ja, dat is een gedachte.”
“Of een herinnering!”, vult Malak aan.
Mooi. “Je bedoelt dat het symbolisch is, voor als je in 
gedachten iets voor je ziet?”, vraag ik. Ze knikken. “En 
gebeurt dat in het echt ook?” 
Ze begrijpen even niet wat ik bedoel. Een beamer in je 
hoofd. Natuurlijk niet, juf. Duh.
“Oké, sluit even allemaal je ogen”, zeg ik, en ik ga op 
een rustige manier praten. “Ja, even serieus, allemaal 
ogen dicht.” Ik kijk vlug naar degenen die nog niet mee-
doen. Manal, Regilio, Abdelrachman. Ik kijk ze aardig 
aan: “Ja, heel goed. Denk eens aan een roze olifant!” 
Dat is het eerste wat me invalt. Ik zie Pieter grinniken en 
Youssra ook. “En die olifant loopt over een grasveld…. 

Wat is je ‘ik’? Zijn dat die poppetjes in je hoofd?
Filosoferen met kinderen over identiteit en emoties

Sabine Wassenberg 
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En plotseling komt er een aapje aan een paar ballonnen 
uit de hemel vallen. Het aapje gaat een dansje doen en 
de roze olifant doet met hem mee. En dan…. gaan ze 
een potje voetballen.” 
Genoeg gevisualiseerd. “Doe maar weer je ogen open. 
En? Zagen jullie iets?”, vraag ik.
Knikkende gezichten. 
“Ja juf, ik zag de olifant voetballen maar hij schoot mis, 
naast het doel”, zegt Mohammed.
“Bij mij kwamen er nog veel meer aapjes bij!”, roept 
Youssra.
“Bij mij gingen ze voetballen met een kokosnoot, juf!”, 
zegt Abdelrachman.
“Wat heb jij gezien?”, vraag ik aan Sara. 
“Bij mij voetbalden ze met een ballon”, zegt ze.

Kunnen je hersens zélf denken?
“Maar hoe werkt dat dan, hebben jullie dan ook een 
beamer in je hoofd?”, vraag ik.
“Nee”, zegt David, “dat zie je met je hersenen. Die kun-
nen dat gewoon bedenken.”
“Hmmmm… oké”, zeg ik hardop overdreven peinzend. 
Dit roept natuurlijk een filosofische vraag op. 
“Nee, je hersenen kunnen niet zelf denken”, reageert 
Wouter slim. 
“Jawel, toch, je denkt toch met je hersenen?”, vraagt 
Felicity, duidelijk niet begrijpend waar David op doelt. Ze 
praat luid en een tikje langzaam zoals altijd, maar opge-
wonden, alsof haar vraag toch wel dringend is. Haar licht 
krullende lokken hebben highlights en haar haardos 
beweegt mee als ze praat.
Joy snapt het misverstand: “Nee, je hersenen zélf kunnen 
niet denken!”
Werner snapt hem ook: “Nee, je hersenen hebben 
informatie. En ze kunnen dingen opslaan net als een 
computer. Maar ze kunnen niet nadenken.”
Hier hebben we het al eens eerder over gehad. Joy had 
toen de vraag hoe de hersenen nu moeten weten hoe 
ze moeten werken en in haar ogen gaf dit bestaansrecht 
aan de ziel.

Stembordjes
“Laten we eens gaan kijken welke vraag we gaan 
bespreken van de lijst.” Soms laat ik de kinderen zelf 
kiezen door te stemmen, maar in dit geval besluit ik 
zelf. Het wordt Stefanies vraag: “Hebben alle mensen 
poppetjes? Die gaan we nu behandelen. Laten we eerst 
met onze stembordjes stemmen.”
Ik herhaal de vraag nog twee keer, totdat iedereen een 
rood, groen of oranje stembordjes opgestoken heeft. 
Aanvankelijk heeft bijna iedereen rood. Maar dan ver-
schijnen er toch een paar oranje en zelfs groene. Ik wijs 
eerst een groene aan. 
Chaima: “Ja, we hebben allemaal emoties. En die bepa-
len wat we doen.” 
Plotseling gaan er meer bordjes van rood naar oranje. Ze 
gaan mee in Chaima’s argument. Ik geef ze een compli-
ment voor het luisteren en openstaan voor de argumen-
ten van een ander. Het gaat dus niet om échte maar om 

figuurlijke poppe-
tjes, accepteren ze 
nu, en we hebben 
inderdaad allemaal 
emoties. “Wie wil 
er reageren op 
Chaima?” vraag 
ik. “Hebben we 
allemaal emoties, 
die bepalen wat we 
doen?” 
Deze vraag kan zo 
gesteld worden, 
dat het erom gaat 
of we echt allemáál 
emoties hebben. Dit 
is het eerste waar 
de kinderen in hun 
kritische modus meteen aan denken. Is er een uitzonde-
ring op te bedenken?
“Misschien bestaat er wel iemand zonder emoties”, zegt 
Wouter. Hij weet dat hij dan wel met een aannemelijk 
voorbeeld moet komen. “Bijvoorbeeld een seriemoorde-
naar of zo.”
“Nee, die heeft ook emoties,” gaat Sara er tegenin. “Die 
is boos.” 
“Alle mensen hebben emoties”, zegt Abdelrachman 
stellig. 
“Nee, want zombies niet!”, zegt Ayoub enthousiast. 
‘Zombies’ lijkt een cue zijn om te beginnen met lachen 
en onrustig onderling te discussiëren. Zombies zijn span-
nend. Ik vraag om stilte.
“Maar dat zijn dus geen mensen”, zegt Pieter pedant.

Worden we bestuurd door emoties?
Of we allemáál emoties hebben vind ik zelf eigenlijk 
niet zo interessant. Veel boeiender is de kwestie of we 
inderdaad bestuurd worden door die emoties en de 
vraag die Marlies stelde: hoe beslissen de emoties dan 
wat er gebeurt?  
“Werner?”, vraag ik. Hij wilde niet per se iets zeggen, 
maar had zijn oranje bordje wel nog hoog opgestoken. 
“Ehm… ik wilde nog ingaan op Chaima”, begint hij 
aarzelend, want dat is dus een redenering terug. Graag, 
knik ik hem toe. “Chaima zei: we hebben emoties die 
bepalen wat we doen”, recapituleer ik. 
Werner vervolgt: “We hebben emoties en soms is de ene 
de baas en soms de andere. Dat was ook in de film!” Hij 
bedoelt dus in de hele film Inside Out.
“Ja, en dan is er eentje weg!”, gilt Youssra. “En dan 
moeten ze naar de kern-herinneringen!”  
“Oké, oké. Niet iedereen heeft de film gezien”, zeg ik 
vlug. “We filosoferen nu even alleen over het fragment 
dat we net hebben gezien.” De reacties op Youssra 
worden in de kiem gesmoord. “Goed, dus soms is de ene 
de baas en soms de andere? En werkt dat ook in het echt 
zo?” 
“Ja”, zegt Marlies. “Soms ben je verdrietig, dus dan 
heeft het blauwe poppetje gewonnen.”
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“Dat denk ik ook”, vult Stefanie aan, “het gaat erom wie 
het sterkst is, zeg maar, en dat gebeurt er dan, in het echt.”

“Je binnenste ‘ik’ is de baas”
“Oké”, probeer ik het te koppelen aan de echte wereld: 
“Dus in je hoofd zijn er meerdere emoties en die zijn met 
elkaar in een soort wedstrijd, en wie er wint bepaalt wat 
je voelt in het echt?”
“Ja!”, zegt Joy, “bijvoorbeeld als je verdrietig bent, dan 
is er altijd nog Joy,” zegt ze met nadruk, “Plezier, die je 
dan kan opvrolijken.” En ze begint trots te glimlachen.
De kinderen snappen hem. Zij heet zelf natuurlijk Joy.
Het is niet de meest uitvoerige analyse van wat er in de 
menselijke geest gebeurt, maar wel al een stap. “Maar is 
er dan niemand de baas? Een directeur?”, vraag ik.
“Ja, je bent zélf de baas,” zegt David. Hij beseft waar-
schijnlijk niet wat voor diep filosofisch probleem hij op 
tafel legt. ‘Bewustzijn’ is een concept dat meestal niet 
uit de kinderen zelf komt. Ik richt de aandacht op David 
voor nadere uitleg. “Zelf?”
“Ja. Jij bepaalt zélf wat er gebeurt,” voegt hij toe.
“En… hoe zou dat er dan uitzien in de film met de pop-
petjes?” Doorgaan in dezelfde analogie zou het een en 
ander misschien beeldend en helder maken voor de rest 
van de groep. Nóg een poppetje aan tafel zetten, zou 
alleen wel een erg simpele oplossing zijn.
Wouter is hem voor. “Dat kan niet.”
“Nee?”, vraag ik. 
Marlies: “Je binnenste ik is eigenlijk de baas.”
“Maar wat ís je ik?” vraag ik. Manal begrijpt de vraag 
dondersgoed, zie ik aan haar ogen.

Als het mysterie je de woorden ontneemt
Een deel van de klas denkt na over deze bizarre filo-
sofische kwestie en het andere deel is ongetwijfeld 
afgehaakt. Maar het blijft een interessante kwestie, de 
kwestie van het ‘ik’. Het zijn voor mij de pareltjes binnen 
de filosofielessen, om te voelen dat we samen langs 
zo’n onbegrijpelijke afgrond van een filosofisch pro-
bleem schurken. Daar waar het mysterie je de woorden 
ontneemt. Het is kicken. En ik neem ze er graag mee 
naartoe. Verwondering. “Eigenlijk is het heel gek.” 
Ik zie de klas in zijn geheel voor me. Alle kinderen. 
Alle personages met hun poppetjes in hun hoofd. Alle 
gedachten die zij op hun innerlijke beeldscherm projecte-
ren en die ze zo dapper ter discussie hebben gesteld. De 
lieflijke Joy, de chagrijnige maar soms hoogbegaafde 
Manal, de lomp uitziende maar lieve en goedbedoelende 
gelovige Mohammed, Werner met zijn gehoorapparaat, 
Ayoub met zijn kleine en guitige gezichtje. 
“Je ik zit in je hart”, zegt Joy. “Dat is eigenlijk je ziel en 
die beslist.”

“Nee, je hart is gewoon een spier, ,zegt Wouter. 
“Al die poppetjes samen zijn de baas,” oppert Moham-
med. “Ze moeten samen overleggen wie er gelijk heeft.”

Sabine Wassenberg (1981) is filosoof 
en geeft filosofieles op uiteenlopende 
scholen, voornamelijk in Amsterdam, 
vanuit de organisatie WonderWhy. 
Ze schreef al een aantal educatieve 
boeken over filosoferen met 
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Hij ziet er vastberaden uit, hij wil naar huis 
Gistermorgen stond hij bij de voordeur naast de con-
ciërge, jas aan, tas in de hand, de rug naar me toe. “Wat 
ga je doen?”, vroeg ik. “Ik ga naar huis want ik heb 
buikpijn. De conciërge heeft al naar mijn huis gebeld en 
ze komen me zo halen.” 
Hij ziet er vastberaden uit. Hij gaat terug naar huis.

In een flits komen de gesprekken van de laatste maan-
den, weken, de laatste dagen voorbij. Gesprekken 
met zijn moeder: over ruzies (een flinke het afgelopen 
weekend), het politiebureau, uit elkaar willen maar.... 
de financiële problemen, de uitkering, de kerk, de 
familie, hulpverleners, onderzoeken, angst, meldingen, 
mishandeling, koophuis, enzovoorts.

Gesprekken met hem, dit kind van zes: “Ik heb PPD NOS, 
ik voel me druk, in mijn hoofd, in mijn hersenen, in mijn 
buik, pijn in mijn hoofd, pijn in mijn buik. Ik denk dat 
ik al wel eens een hartaanval heb gehad. Ik heb aan 
Sinterklaas twee nieuwe hersenen gevraagd omdat ik 
zoveel woordjes vergeet. Ik heb maar drie onvijanden. 
Ik pest. Ik wil niet dat ze me terug pesten. Ik zeg alleen 
maar een paar woordjes. Apenkop of zo. Ik stel veel 
vragen, ik heb er wel duizend! Ik ben nog maar klein, 
hoe kan ik dan al honderd jaar zijn?”

“Wat maakt je rustig?”, vroeg ik hem gisteren.
“Mijn kat, want als ik die pak dan ga ik hem aaien en 
daar word ik rustig van. Mijn knuffels – daar kan ik echt 
niet zonder! Ik heb er wel meer dan zeventig!”

Hij gaat naar huis. We hebben een afspraak gemaakt. 
Tot de kerstvakantie komt hij, elke dag, en hij gaat niet 
vervroegd naar huis. Hij mag elke dag een knuffel mee 
naar school. Een knuffel die hij even pakken mag als hij 

de druk weer voelt.  Alle uitzonderingen die hij bedenkt 
(“en als ik misselijk ben, als ik een heel besmettelijke 
ziekte heb, als ik alle kinderen van de klas besmet?”), 
wimpel ik af. 

Hij kijkt me aan. “Hand erop?”, vraag ik. Hij leg zijn hand 
op de mijne. 
Zijn vader is er. Vandaag gaat hij terug naar huis. Op de 
bank, de kat op schoot, meer dan zeventig knuffels. Als 
ik terugloop naar mijn kamer bedenk ik, dat hij intussen 
misschien hoopt de rust in huis te kunnen bewaken.

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool 
De Ommewending in Veendam. Voor Mensenkinderen 
toont ze tweemaandelijks een ‘ogenblikje’ uit haar 
schoolpraktijk.

Ogenblikje

Dag 
directeuren/interne begeleiders 

op een jenaplanschool

29 maart 2017
Stevige scholing, ontspanning ontmoeting. Op 

woensdag 29 maart vindt de jaarlijkse dag van de 

directeuren en intern begeleiders plaats. 

Tijd: 14.30-18.30 uur. 

De inschrijving start in januari 2017. 

Voor meer informatie, let op de NJPV-site of mail: 

adminstratie@njpv.nl.
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Voor een interview over de identiteit van Jenaplan had Freek Velthausz wel een idee: “Zullen 

we naar het Peter Petersen-archief in Duitsland rijden? Dan kunnen we praten over hoe het 

begon, waar we staan en hoe het verder kan gaan.” En zo toog Mensenkinderen, vergezeld 

door de schoolleiders Guido Huige en Edwin Solen, naar Vechta, waar Petersens kleinzoon 

het archief beheert. Een meer dan leerzame studiereis, die stiekem ook de sfeer van een 

schoolreisje had.

“Het mag pittiger: Jenaplan mogen we veel steviger uitdragen”
Longread: Op studiebezoek bij de Peter Petersen-archieven
Geert Bors

Station Hoogeveen, vrijdagochtend 25 november. Met 
een snelle joviale handdruk stappen plaatsvervangend 
schoolleider in Zwolle, Guido Huige en Edwin Solen, 
ouder op Guido’s school en zelf schoolleider in Deventer, 
in bij Freek Velthausz. Mensenkinderen reist mee. 
Terwijl Freek de straten van het stadje uit navigeert, 
gaat het over de twee mysterieuze metalen kokers die 
een dag eerder zijn geopend in de Nieuwe Kerk in Delft. 
De tweehonderdjaaroude kokers waren verborgen in 
de wand achter een militair gedenkteken en met veel 
media-aandacht werden de documenten erin officieel 
uitgepakt. Fotocamera’s klikten en masse. Microfoons 
werden gericht. Camera’s draaiden. En toen… toen bleek 
er weinig spannends in te zitten. 
“Toch”, zegt Guido, “is het wonderlijk dat we daarin zo 
geïnteresseerd zijn. Dat iedereen erbij wil zijn, als die 
kokers open gaan.” In de auto wordt gemijmerd over 
die aanraking door het verleden. Die nabijheid tot iets 
echts en waarachtigs van toen. De ‘historische sensatie’, 
om de klassieke term van de historicus Johan Huizinga te 
gebruiken. Guido: “Ik ben ook gitarist. Ik wéét hoe het is 
om een oude gitaar te mogen bekijken. Dan wil je hem 
ook echt in je handen voelen. Zoiets hoop ik in Vechta te 
vinden.”

Studiereis en jongensuitje
Vechta in het Duitse Nedersaksen is de plaats van be-
stem ming. Zo’n honderd kilometer bij Emmen over 
de grens. Het is de woonplaats van Peter Remmert, 
klein zoon van Jenaplangrondlegger Peter Petersen 
en beheerder van het Petersen-archief. Edwin weet 
nog niet goed wat hij moet verwachten: “Ik vind het 
altijd interessant om naar een bron te gaan. Om het te 
ervaren. Los van het avontuur, trouwens. We zeggen 
tegen onze kinderen altijd: ‘Je moet de wereld in, ga op 
avontuur.’ Dan mogen wij als volwassenen dat ook wat 
vaker tegen onszelf zeggen. Ik ben benieuwd of er foto’s 

van Petersens school in Jena zijn. Dat te zien zegt soms 
meer dan een heel boek.”
Freek kijkt hem vluchtig aan: “Het is zeker bijzonder om 
alles te zien. En toch: je onderwijs wordt er maandag niet 
meteen beter van.” Hij kent Remmert en de Petersen-
archieven al zo’n tien jaar, toen hij er bij een zoektocht 
naar de sporen van Peter Petersen – ook in Jena, in 
voormalig Oost-Duitsland – bij uitkwam dat de archieven 
inmiddels vlakbij de Nederlandse grens opgeslagen 
liggen. “Peter Remmert is er trots op dat hij het bureau 
en een paar boekenkasten van zijn grootvader heeft 
staan. Die staan zo opgesteld, dat Petersen zó binnen 
zou kunnen lopen en aan het werk gaan.”
Hij vertelt over de schat aan informatie die er ligt, 
bijvoorbeeld alle collegeaantekeningen van Petersen en 
verschillende briefwisselingen. “Grasduinend vond ik een 
briefwisseling met Freinet”, vertelt Freek. “Diep in mijn 
hart ben ik zeker zoveel Freinetwerker als Jenaplanner, 
dus dat interesseerde me. Ik wist dat de twee voor de 
Tweede Wereldoorlog contact gehad hadden en nu vond 
ik een hele briefwisseling. In de eerste brief die Freinet 
na de oorlog aan Petersen schreef, staat zoiets als: ‘Dat je 
nog leeft. Dat ze je niet doodgeschoten hebben vanwege 
je ideeën.’ 
Met auteur en Freinet-vertaler Rouke Broersma heeft 
Freek de briefwisseling in 2008 uitgegeven in boekvorm. 
Hij legt uit wat Freinet en Petersen met elkaar hadden: 
“Het zijn allebei onderwijsvernieuwers met oog voor 
de kracht van de groep. Het idee van het groepsproces, 
het samen sterk zijn. Alleen was Petersen meer van de 
evolutie en Freinet van de revolutie.” Edwin grijnst: 
“En zo’n soort communistische revolutie sprak jou 
wel aan, als Grunninger?” De stemming is er een van 
nieuwsgierige ontspanning. Inmiddels rijdend op een 
Duitse provincieweg klopt de typering waarmee Freek 
deze autorit begon steeds beter: het is een studiereis, 
maar zeker ook een jongensuitje. 



- 15522

“Jenaplan is een Duits concept, maar het leeft in Nederland het meest”, zegt Freek als we Vechta naderen. “Als er 
wereldwijd zo’n 280 Jenaplanscholen zijn, dan zijn er 200 in Nederland en zo’n 60 in Duitsland, waarvan de helft rond 
Keulen. Daarbij is er in Duitsland geen eenheid, geen vereniging zoals in Nederland.” Daar ziet Freek ook een kwets-
baarheid: “Wat ik wil, is de kennis en de autoriteit over Jenaplan verspreiden. Het moet niet bij een paar mensen 
geconcentreerd zitten.”

Onleesbaar steno en meebuigende rietstengels
Even later belt Guido aan bij het woonhuis van Peter Remmert. Een rijzige man, met een grote 
glimlach en duidelijk die Petersen-kin van de zwart-witfoto’s, doet open en leidt – terwijl 
de koffie doorloopt – zijn gasten met veel plezier naar de bovenverdieping, waar hij 
het archief een plek gegeven heeft. Familiefoto’s aan de muren, brieven in dozen, 
kasten vol boeken en geschriften. Ook Suus Freudenthal – een goede vriendin van 
Remmerts moeder – staat er geportretteerd. 
“Mijn grootvader schreef in een soort steno dat gebruikt werd door de no-
tulisten in het Duitse parlement. Dat had hij zich op de lagere school eigen 
gemaakt. Het is voor bijna niemand meer te ontcijferen. De man die het 
deed, heeft een hersenbloeding gehad en kan er nog maar sporadisch aan 
werken”, vertelt Peter. Wennend aan het gesprek in rap Duits, luisteren 
zijn gasten toe. Freek heeft af en toe gerichte vragen. Naar de Japanners 
die met regelmaat komen werken. Naar de biografie die Barbara Kluge 
gelijktijdig schreef met Suus Freudenthal; Freudenthal rondde haar 
project nooit af, Kluge promoveerde op haar biografie. 
Bij Peter Petersens rol in de Tweede Wereldoorlog blijft Remmert 
een poos hangen. Het onderwerp komt ter tafel vanwege de joodse 
insteek, die Freudenthal in haar biografie koos, terwijl Petersen een 
protestants humanist was en zich helemaal niet zo bezighield met het 
jodendom. Het is alsof hij dat hete hangijzer voor zijn internationale 
gasten alvast behandeld wil hebben: “De onderwijskundige Benjamin 
Ortmeyer heeft Peter Petersen in een kwaad daglicht gesteld. Zijn claim 
uit 2009 dat Petersen fout was in de oorlog, heeft ertoe geleid dat 
bijvoorbeeld het Peter Petersenplein in Jena hernoemd is. Maar het is 
moeilijk terugkijken in de tijd zonder je eigen contemporaine perspectief 
daarin mee te nemen. Vanuit het huidige perspectief geldt dat als je niet 
openlijk tegen de nazi’s was, je het regime dus hebt goedgekeurd. Je zult 
inderdaad in Petersens archief of zijn geschriften nergens een pamflet à la 
die Weisse Rose vinden [verzetsgroep uit universitaire kringen in München, GB]. 
Maar niets in Peter Petersens geschiedenis voor de oorlog verondersteld dat hij 
het naziregime goedgekeurd heeft: er lebte Internationalität. Begin jaren dertig 
publiceerde hij nog met Freinet een artikel in diens communistische onderwijsblad 
L’Educateur Prolétarien. Hij is internationale uitwisseling blijven zoeken waar hij kon, en 
zag dat gefnuikt in de oorlogsjaren.”
“Andere onderzoekers laten zien dat mijn grootvader wegen zocht om het regime heen, om de 
impact ervan te minimaliseren”, gaat Peter Remmert verder: “Hoewel hij in Jena nazi-aanhangers in 
zijn collegebanken had, liet hij zijn basisschoolkinderen niet in uniform naar school komen. Daarmee ging 
hij tegen de heersende regels in. Er is ook een dagboekpassage waarin hij betreurt de Hitlergroet te moeten brengen 
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op diens verjaardag, en er zijn leerlingen geweest die na de oorlog hebben gezegd dat ze blij waren hoe Petersen de 
invloed van het nazisme in de school tot een minimum wist te beperken. Ergens in zijn archief is een karikatuur die hij 
van Hitler tekende. Maar ja, dat is nou niet meteen een overtuigende daad van verzet. Het is niet hetzelfde als joden 
redden.” 

“Hij was meer een burgemeester in oorlogstijd, zo te horen”, zegt Edwin, “Meebuigen als een rietstengel, om 
niet te breken.” Zoiets, ja, antwoordt gastheer Peter, “Hij was domweg geen politicus, maar een Hoch

schullehrer met een grote liefde voor de basisschoolleerlingen op zijn Jenaplanschool.”

Wat Petersen leerde uit zijn eigen onderwijsloopbaan
Die gedeelde grote liefde voor kinderen en voor onderwijs – dat is waarvoor de Neder-

landse delegatie naar Vechta gekomen is. Zelf kreeg Peter Petersen die begeestering 
voor wat onderwijs vermag al op zijn basisschool. Hij zat op een klein dorpsschool-

tje, waar zo weinig kinderen waren, dat de klassen van lieverlee waren ingedeeld 
als stamgroepen avant la lettre: met kinderen uit zes leerjaren zat de kleine 

Peter in de klas. “Hij genoot van zijn onderwijs. Er möchte die Atmosphäre. 
Het samen leren was ein prägendes Erlebnis”, zegt kleinzoon Remmert, “Hij 

ging snel vooruit en kreeg de vrijheid van zijn meester.” 
“Ik heb altijd gedacht dat het kwam doordat hij uit een groot gezin 
kwam en op de boerderij de oogst en de rest van het boerenleven mee-
maakte, waardoor hij geïnteresseerd raakte in een onderwijs waarbij 
kinderen van verschillende leeftijd met elkaar werken en leven”, zegt 
Freek. “Maar ik begreep later dat het voortkwam uit zijn basisschool-
ervaringen.” “Inderdaad”, meent Peter, “Als oudste zoon heeft hij dat 
boerengezinsleven bijna niet meegemaakt. Hij was vroeg klaar met 
zijn basisschool en zat voor zijn twaalfde al in de kost bij zijn oom in 
Flensburg, zodat hij daar naar het gymnasium kon gaan. Van die gym-
nasiumtijd weten we weinig. Hij heeft er genoten van het Bildungs-
onderwijs, maar verder zag hij vooral wat hij niet wilde.”
Terwijl we naar de Hühnersuppe, Kaffee und Kuchen gaan, verhaalt 

Peter over de verdere schoolloopbaan van zijn grootvader. Zijn studie, 
zijn promotieonderzoek, de sfeer van onderwijsvernieuwing die destijds 

in Hamburg al in de lucht hing, zijn aanstelling als Oberlehrer aan een 
elitair gymnasium. 

“En dan gebeurt er iets opmerkelijks”, vertellen Freek en Peter, elkaar 
beurtelings aanvullend: “Peter Petersen zette toen een ongewone stap door 

ontslag te nemen bij het gymnasium en aan de overkant van de straat directeur 
te worden op een nieuwe opgerichte school, de Lichtwarkschule.” Die laatste was 

een soort ‘havo-school’, dus een stap terug in status, en dat pal tegenover zijn oude 
werkgever. Maar de ouders die de school oprichtten wisten van Petersens wetenschap-

pelijke interesse in vernieuwingsonderwijs en zagen in hem een ideale schoolleider. De 
tijd van de Lichtwarkschule is ook de tijd dat Freinet lucht krijgt van die kerel in Duitsland die 

met mooi nieuw onderwijs bezig was, en zo ontstaat hun contact. 
“Hoewel het een vernieuwingsschool was, was het zeker nog geen Jenaplanonderwijs”, vertelt Peter 

Remmert. Hij legt gedetailleerd uit hoe drie jaar later Petersens hoogleraarsaanstelling op de universiteit 
van Jena tot stand kwam. Hoe hij daar – aan de andere kant van Duitsland – een positie kreeg op voorspraak van 
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een linkse deelstaatregering en tegen de zin van de uni-
versiteit, die al een kandidaat voor de positie klaar had 
staan. Hij legt uit hoe zijn grootvader de ‘oefenschool’, 
die bij de universiteit hoorde, wilde sluiten, omdat de 
kinderen er strikt Herbartiaans klassikaal onderwijs 
kregen en hoe hij er in 1924 toe komt om die basisschool 
om te vormen tot iets heel nieuws. 
“Samen met kinderen en ouders is hij gaan zitten en is een 
nieuw soort onderwijs begonnen”, zegt Peter Remmert. 
Freek vult aan: “En dat is dus het onderwijs zoals hij 
het in het boekwerkje Het Kleine Jenaplan beschrijft: 
met stamgroepen, met individuele leerlijnen, met het 
ritmische weekplan, met de school als gemeenschap 
van kinderen, team en ouders.” “Exact”, zegt Peter. “En 
Petersens eigen kinderen – hij had er destijds drie – be-
hoorden tot de eerste leerlingen van die nieuwe school. 
Op de wanden werd schoolbordverf aangebracht, waar-
op de kinderen konden tekenen en schrijven: zo loste hij 
creatief de papierschaarste op. Hoewel de school in het 
begin nog niet veel leerlingen had, waren het meteen 
wel leerlingen uit alle lagen van de bevolking bij. Zeker 
ook kinderen van hoogleraren, van ingenieurs.”

Tussen levenservaring en tijdgeest
Meer en meer wordt het historische vertoog een vraag-
gesprek. En van daaruit een dialoog met vijf Jenaplan-
geïnteresseerden aan één tafel. “We hebben nu 
ge hoord hoe het concept Jenaplan ten dele beïnvloed 
werd door Peter Petersens eigen biografie – die dorps-
schooltijd waar hij het naar zijn zin had. Daarnaast is er 
zijn wetenschappelijk werk en zijn praktijk in Hamburg, 
die hem gevormd hebben. Maar is de tijdgeest van des-
tijds ook waarneembaar in het concept?”, is een vraag 
uit het gezelschap. 
“Ik zou het als onafhankelijk van de tijdgeest willen 
zien”, zegt Peter Remmert. “Het had ook honderd jaar 
eerder of later gekund. De gelegenheid deed zich nu 
voor. Pedagogiek – de omgang van een opvoeder met 
een kind – is iets dat van alle tijden is. En ik denk dat 
Petersens specifieke invulling niet voortkomt uit de 
sociaal-maatschappelijke of politieke werkelijkheid.” 
Freek wil die stelling wel nuanceren: “Nou, ik geloof 
wel dat de Eerste Wereldoorlog bij veel mensen iets 
wakker geschud had: een gevoel van ‘dit nooit weer’ 
en de drive om een betere samenleving op te bouwen 
door bij het onderwijs te beginnen.” Ook haalt Freek 
het New Education Fellowship aan, een vernieuwings-
beweging uit die dagen waar veel uitwisseling was en 
waar bijvoorbeeld ook Montessori van zich liet horen. 
Goed, zegt Peter Remmert, “Daar heb je gelijk in. De 
twintigste eeuw was door de Zweedse pedagoge Ellen 
Key in 1900 bestempeld als ‘de Eeuw van het Kind’. De 
ontwikkelingspsychologie kwam op. Het klopt dat het 
twee honderd jaar eerder nog niet gekund had, omdat 
het kind toen nog niet bestond als eigenstandig individu 
in het denken over onderwijs.”
Guido Huige wil weten hoe de sfeer in Duitsland het 
Jenaplanonderwijs van vandaag beïnvloedt. “We heb-
ben het in de auto al veel gehad over hoe de politiek 

resultaten van het onderwijs eist. Hoe die druk om 
te toetsen en een efficiency-denken het onderwijs in 
Nederland steeds meer onder druk zet.” Peter legt 
uit hoe dat in Duitsland zit, waar een “overdreven 
toetscultuur het onderwijs ook enorm remt.” Hij heeft 
een voorbeeld van een oudervergadering, waarbij de 
ouders in de ene klas ontdaan waren omdat de kinderen 
in de parallelklas twee bladzijdes verder waren in hun 
rekenboek. “En weten ze dan dat jij de kleinzoon van 
Peter Petersen bent?”, vraagt Edwin. “Nee, ze zouden 
niet eens weten over wie ik het dan zou hebben.”
Toch zwaait de pendule altijd van de ene naar de andere 
kant, meent Peter. En inderdaad, Freek kan Peter mel-
den dat het zijn indruk is dat er voor het eerst in tijden 
weer meer Jenaplanscholen bijkomen in Nederland en 
dat het sociale tij – bijvoorbeeld van ouders die zien dat 
er meer is dan taal en rekenen – ook mee zit.

Jenaplan in tijden van Trump
De identiteit van Jenaplan anno nu. We hebben vast-
gesteld dat het concept na bijna honderd jaar nog steeds 
vitaal is en nog altijd de goede tendensen in de samen-
leving kan integreren op een manier die het concept zelf 
niet doet verwateren. Maar wat in dat vitale concept 
gaat ons helpen in deze tijden van Brexit, Trumpisme, 
economische instabiliteit en klimaatproblematiek? Of 
ligt het pedagogische zo ver weg van het politiek-maat-
schappelijke dat je die vraag niet kunt stellen?
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“In principe gaat Jenaplan uit van een natuurlijke leersituatie”, begint Peter: “Wat 
je leert – de inhoud – probeer je zelfbepaald te maken. Passend bij de sterktes en 
zwaktes van ieder jong mens. Dat is de kracht van het concept. Als je dat nou in 
iedere school zou kunnen introduceren, dan bestaan er mogelijkheden om kin-
deren zich anders te laten ontwikkelen. Je vindt sneller je eigen persoonlijkheid, 
je interesses, je leert jezelf beter kennen en daarmee ook beter wat bij je past. 
Wie zichzelf kent, kan ook de wereld beter tegemoet treden. Maar of je daarmee 
rechtstreeks iets aan het klimaat kunt doen, is natuurlijk een tweede.”
Freek vult aan: “Ik denk dat Jenaplan een medicijn kan zijn voor een samenleving 
waarin iedereen te individueel opereert. Het Amerikaanse denken, waar iedereen 
geacht wordt voor zichzelf te zorgen en er naar de groep niet gekeken wordt. 
Daarvoor heeft Jenaplan, als opleidings- en opvoedingssfeer voor jonge mensen, 
iets te bieden.”
Het brengt Peter Remmert bij de notie democratie en hoe Peter Petersen niet zo-
zeer een democratie van ‘meeste stemmen gelden’ hanteerde, als wel een systeem 
waarbij er in verschillende situaties telkens andere leerlingen konden opstaan om 
het leiderschap over de groep op zich te nemen. “In iedere groep van vijf of meer 
ontstaat zo’n soort dynamiek: nu zijn jullie bij mij, en neem ik de rol van gastheer 
op me, omdat ik een en ander weet over mijn grootvaders geschiedenis. Maar 
als we op jouw school komen, ben jij de leider. En als we samen een nummer van 
Mensenkinderen maken, neem jij het als hoofdredacteur op je. Dat is telkens een 
heel natuurlijk leiderschap op basis van expertise in een situatie. In die zin stond 
Peter Petersen ook met een soort vaderlijke gidsende rol in zijn groep”, stelt zijn 
kleinzoon. “Dat is iets heel anders dan leiderschap opeisen omdat jij het partij- 
insigne draagt of door bloedbanden recht hebt op de macht.” 

De gongslag van Petersen klok
Voor de terugreis aanvaard wordt, leidt Peter Remmert zijn gasten binnen in het 
vertrek dat ingericht is met een aantal meubels van zijn grootvader. Het bureau, 
een paar kasten en een grote staande klok, waarboven een borstbeeld van 
Petersen prijkt. Remmerts kinderen, die er aan het werk waren, maken zich uit de 
voeten. Terwijl er in een sfeer tussen selfie-bewuste gein en oprechte geraaktheid 
foto’s genomen worden, slaat de klok drie uur. Zware gongslagen weerklinken 
door het huis. Peter: “Hij slaat mooi, een sterke slag. Ich mag das gerne. Und 
meine Familie hat sich daran gewöhnt.” 
“De beeldvorming rond ons Jenaplanonderwijs mag véél pittiger”, zegt Edwin 
Solen stellig, als we onderweg zijn: “Het is een gewéldig concept en we hebben 
het te lang niet stevig genoeg over het voetlicht gebracht.” Freek is het daarmee 
eens: “Jenaplan heeft niets te maken met de educatieve hangplekken van Ieder-
wijs.” Edwin daagt Freek, als de senior in het gezelschap, uit: “Freek, in jouw tijd 
bruiste het. Jenaplan heeft jarenlang geslapen. Jij bent van een te eigenwijze 
generatie. Wie heeft het overgenomen, dat bruisende?” 
Freek meent dat Jenaplan veel last gehad heeft van de afrekencultuur in het 
onderwijs, en dat de kracht van het meebewegende in het concept soms ook een 
zwakte was: Jenaplan is in staat heel andere kwaliteiten in kinderen aan het licht 
te brengen dan zichtbaar worden in scores en protocollen. 
Voor ons zakt de zon roze-oranje onder de Nederlandse horizon. Na een paar 
minuten komt hij terug op dat vermeende ‘stilgestaan hebben’ van Jenaplan: “Dat 
triggert me, Edwin. Er is heel veel moois ontwikkeld – de kwaliteitskenmerken van 
Kees Both, de kernkwaliteiten van de NJPV, de essenties. Maar mensen moeten 
wel willen. Veel mensen studeren niet. En Jenaplan op de lerarenopleidingen is 
grotendeels verdampt. Als wij nou in onze scholen dat concept hebben van samen 
leren, met een stamgroep met daarin oudste, middelste en jongste kinderen – een 
meester-gezel-leerling-systeem, dan moeten we dat als vereniging toch ook kun-
nen?” Freek is even stil. Zegt dan: “Edwin, jeugdige vriend, waarom denk je dat 
jullie hier vandaag in deze auto zitten?” 

Het Peter Petersen-archief in Vechta is te bezoeken voor studiedoeleinden. Voor 
meer informatie: freek@jenaplan.nu
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In Deventer staat jenaplanschool de Kleine Planeet aan de rand van meerdere 

wijken, met heel verschillende populaties. Daarmee zit er een mooie 

afspiegeling van de samenleving op school. En de Kleine Planeet groeit 

gestaag. Schoolleider Edwin Solen: “Het team is enorm betrokken. We maken 

lange dagen, werken echt niet van negen tot vijf. Soms loop ik aan het eind 

van de dag met een biertje langs. Dan vind ik dat we even mogen vieren.”

Een diepblauwe hemel. Een ijzig briesje. Een schoolplein 
waar om half elf de rijp het gras nog steeds wit kleurt. 
Het is eind november maar het voelt als winter, zoals 
je je winter wenst. In de verre hoek van het plein doen 
kinderen een tikspel tussen bomen en op een begrast 
heuveltje. Centraal op het terrein ligt een theater in 
aanbouw: een grote halve cirkel met al anderhalve laag 
van stenen zitplaatsen. De ambitie reikt duidelijk ver-
der: stapels stenen liggen klaar voor het vervolg. ‘Werk 
in uitvoering’, staat op een groot bord: “Komende jaren 
wordt het plein van de Kleine Planeet in delen aange-
pakt door kinderen, team, ouders en buurt”. 

De teamkamer heeft de sfeer van een gezellig honk. 
Met een ratjetoe aan stoelen, een tafel met hoge 
krukken, een steigerhouten bank langs de wand. In de 
vensterbanken, op scheve stapels, ligt de Jenaplanli-
teratuur ruim voor handen. Jenaplan21, Petersens Het 

kleine Jenaplan, De Rozentuin, het gele boek van Freek 
Velthausz en Hubert Winters. Maar gestudeerd wordt er 
niet tijdens de maandagse koffiepauze. Anne Rietberg 
en Arnon Brouwer, stamgroepleiders in bovenbouw-
groep Supernova, bespreken de dag van gisteren. Anne 
is gaan winterzwemmen in de IJssel. Ze legt de spel-
regels uit, onder andere dat er altijd een maatje bij je 
moet zijn voor het geval dat je onderkoeld raakt en je 
benen verkrampen. Stoer team, hier in Deventer.

Amfitheater: een vorm om te vieren
Schoolleider Edwin Solen arriveert. Het is niet zijn 
gewoonlijke werkdag, maar na de tocht naar de Peter 
Petersen-archieven (zie pagina 20-25) wilde hij graag 
zijn school laten zien. “Er is weer een hoop werk verzet 
dit weekend”, merkt hij naar zijn collega’s op. Op zater-
dag zijn er dertig ouders bezig geweest om verder te 
bouwen aan wat ‘het amfitheater’ heet, en het vordert 

Mijn roots, mijn omzwervingen, mijn school 
Schoolreportage: de Kleine Planeet zit in de lift 
Geert Bors
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gestaag: “Hier geen directeur die voor het schoolplein 
een duur bedrijf laat komen, want ik heb nul euro 
budget. Maar toch lukt het ons met elkaar onze visie 
op een mooi, groen plein te verwezenlijken. Stel je zo’n 
zaterdag voor: ouders, teamleden, de kinderen erom 
heen, die natuurlijk soms in de weg lopen, maar ook 
zand en stenen sjouwen.” 

Ook het resultaat ziet Solen al voor zich. “Dat amfi-
theater is niet het plein opleuken. Het wordt straks één 
van de vier pijlers in stenen vorm: samen vieren. Over 
een paar weken staat daar het kerstkoor, 120 zingen-
de kinderen, en zitten we daar met het team en de 
ouders. Er komen vuurkorven, de kinderen lekker dicht 
bij elkaar en dan vertellen we kerstverhalen. Vieren is 
belangrijk – ieder project moet je goed afsluiten en mag 
je laten zien aan je ouders. Een jaar moet je ook mooi 
afronden.”

Petersens Schreibtisch
Terwijl Edwin een ronde door zijn school maakt, vertelt 
hij dat hij bezig gebleven is met het bezoek aan de 
Petersen-archieven en aan kleinzoon Peter Remmert. 
“Daar te zitten aan Petersens Schreibtisch deed me wel 
wat. Zo’n plek waar iets begonnen is. Iemand gaat met 
een idee worstelen, iemand gaat iets anders doen dan 
anders. En dan hoe zo’n archief zich verplaatst door de 
tijd heen, hoe het uit Oost-Duitsland naar het westen 
vervoerd is, toen het IJzeren Gordijn zich aan het sluiten 
was.”

“Zelf vind ik roots altijd wel belangrijk. Ik werk hier nu 
anderhalf jaar en ik vraag mensen vaak als een van de 
eerste dingen: wie zijn je vader en je moeder? Wat be-
paalt je blik? Dat vind ik nu belangrijk voor de mensen 
met wie ik werk, maar ik vind dat ook fascinerend bij 
iemand als Peter Petersen, als je achteraf weet hoe het 
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Mijn roots, 
mijn omzwervingen, 
mijn school

gelopen is. Hoe was het in zijn tijd om een school te 
beginnen? Hoeveel moed had hij daarvoor nodig? Wan-
neer zeg je: ‘Ik ga de muren schoolbordzwart schilderen 
en ik gooi de individuele tafeltjes eruit, want dat vind 
ik onzin’?”

“Nu, bijna honderd jaar later, zit nog steeds vrijwel 
ieder kind aan die individuele tafeltjes, met een eigen 
laadje. Waarom laat ik me leiden door uitgevers? 
Waarom koop ik geen stamtafels? Tot er dan één stam-
groepleider mee begint. En er daarna meteen nog één 
komt.” Hij wijst het lokaal van Yno Hendriks in. Midden 
in de stamgroep Pluto staat een mooie grote tafel, 
waaraan drie kinderen zitten te werken en Yno een 
jongetje begeleidt. Yno groet ontspannen. De midden-
bouwer naast hem kijkt nieuwsgierig toe. “Zo’n tafel 
schept meteen een andere sfeer. En daar horen andere 
woorden bij. We hebben het consequent over kinderen, 
niet over leerlingen. Over stamgroepleiders, niet over 
leerkrachten. Maar dus ook niet over een lokaal, maar 
over een schoolwoonkamer. In een lokaal verblijf je, in 
een woonkamer leef je. Daar draag je zorg voor.”

Afspiegeling van de samenleving
De Kleine Planeet wordt aan één kant geflankeerd door 
een drukke weg. Vijftig meter verderop ligt een kruis-
punt. Maar het plein en de plekken waar het school-
leven het meest plaatsvindt liggen opvallend in de 
luwte. “Je ziet meteen dat we niet het middelpunt van 
één wijk zijn, maar aan de rand van een paar buurten 
liggen. De ene wijk is bijvoorbeeld een oude volkswijk, 
de andere is helemaal allochtoon. Waar veel scholen in 
Deventer of wit of zwart zijn, vormen wij een mooie 
afspiegeling van de samenleving. Ook hoogopgeleide 
ouders vinden ons, al mag daar nog iets meer balans in 
ontstaan.” 

De school is gebouwd in de jaren vijftig en is nu tien 
jaar een jenaplanschool. “Toen waren er nog 67 kin-
deren en was het bijna gebeurd. Pas de laatste jaren is 
de school Jenaplan gaan uitdragen, zoals het hoort”, 
stelt Edwin Solen. “Zelf ben ik er anderhalf jaar. Er zat 
toen al groei in de school en dat heeft doorgezet. De 
school heeft een verfbeurt gehad, er is een nieuw logo 

gekomen en ons motto is geworden: De wereld is je 
klaslokaal.” Inmiddels groeit de school gestaag naar 
tweehonderd kinderen en naar acht stamgroepen. 

Naast Jenaplan heeft de school Freinet-aspecten geïn-
troduceerd – getuige onder andere de notulen van het 
schoolparlement. Op het papier staan onder andere 
de Blij Partij en de Natuurpartij. Ideeën die ingediend 
zijn, gaan onder andere over een schoolorkest en een 
slaapfeest. 

Wortels en omzwervingen
Edwin vraagt of hij binnen mag komen in de stamgroep 
van Marieke Lang. Ook in haar kamer een stamtafel, 
waaraan gepraat en gewerkt wordt. “Marieke was 
degene die zei: ‘Ik heb een tafel gekocht. Mag die in 
de groep?’ Terwijl Marieke doorgaat met haar werk, 
vertelt Edwin over haar, zoals hij over iedereen in zijn 
team een persoonlijke gloedvolle anekdote heeft. 
“Marieke is al als kind op een jenaplanschool opge-
groeid. Ze werkte eerder op Antonius Abt in Engelen 
bij Den Bosch, maar is naar deze streek verhuisd. Jena-
plan is voor haar een tweede natuur. Tijdens een verga-
dering kan ze er even een broodje bij pakken, of op de 
grond gaan zitten. Ze is zo eigen. Ze leeft het echt.”

“Tja, hoe start je als meester?”, mijmert Edwin over 
zijn eigen roots. “Ik was niet zo als Marieke. Ik was nog 
heel naïef. Toen ik van de opleiding kwam, had ik wel 
gehoord over Jenaplan en Montessori, maar ik ging 
gewoon in de stroom mee. Pas nu, 25 jaar later, durf ik 
pas echt stelling te nemen. Ik durf keuzes te maken. Ik 
kan aan de Inspectie en aan het bestuur uitleggen dat 
we het allerbeste voor kinderen doen.”

Als het over roots gaat, liggen die van Edwin niet heel 
ver van waar we zijn. In Salland, waar hij buitenaf 
opgroeide. “Mijn vader was timmerman, mijn opa boer. 
Ontdekkend leren heb ik als kind zelf mogen ervaren, 
altijd buiten. Maar ik woonde ook zo buitenaf dat ik 
behalve mijn broertjes weinig leeftijdsgenoten had. Op 
school heb ik het nooit leuk gehad. Na de middelbare 
school wilde ik naar de HEAO, maar via een open dag 
kwam ik op de Pabo terecht.” 
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Voor hij weer in deze streek terecht kwam, heeft Edwin 
een heel aantal omzwervingen gemaakt, die hem via 
een stage in Londen en Bolivia, op vele plekken in 
Nederland brachten. Zijn laatste school – een reguliere, 
klassikale school, waar hij schoolleider was, maakte hem 
niet gelukkig. “Daar deed ik veel vanuit mijn kamertje. 
Mijn administratie was prachtig in orde, alles in map-
pies. Ik werd er ziek van.”

Meer dan van negen tot vijf
“Weet je waarom ik je deze plek wilde laten zien?”, 
vraagt Edwin, “Het is een oud gebouw. We zijn een be-
scheiden school, van 170 kinderen. Waar hebben we het 
over? Het is helemaal niet zo opvallend. Maar ik leef hier 
in dienst van mijn mensen. Hun betrokkenheid is enorm. 
We maken lange dagen, werken echt niet van negen 
tot vijf. Soms loop ik aan het eind van de dag met een 
biertje langs. Dan vind ik dat we mogen vieren.”

“Ik zie hoe graag mijn team wil leren. Naar de dag 
van de Stamgroepleider 2.0 gaan zeven van de der-
tien mensen. Ik zie ze samenwerken, met elkaar, met 
kinderen, met ouders. Zelf ben ik nooit een opvallend 
kind geweest, maar hier – bij deze stamgroepleiders – 
leren kinderen zichzelf zien. Omdat ze gezien worden. 
Ze leren ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze warm 
voor lopen.”

Edwin spreekt gaandeweg veel kinderen kort aan – over 
de Blij Partij, over hoe dat nou zat met de band tussen 
Theo en Vincent van Gogh, over ziek naar huis gaan, 
over de voorleeswedstrijd die straks plaatsvindt, over 
de foto die Freek Vonk teruggestuurd heeft, met een 
dikke duim en de dierenkalender ferm in de hand, die 
een aantal kinderen gemaakt heeft, met bijbehorende 
sponsoractie voor een dierendoel. Ook over het project 
dat bovenbouwstamgroepleider Arnon helemaal aan 
zijn kinderen overliet: de bovenbouw had er lucht van 
gekregen dat de middenbouwers naar het Kröller-
Müller mochten en wilden dat ook. “Regel het maar”, 
had Arnon gezegd. En dat was precies wat de kinderen 
deden – een groot avontuur, waarin alles langs kwam: 
van onderzoeken tot ondernemen, van presenteren tot 
zelfstandig organiseren. 

Trots is hij. En vol vertrouwen. In het team, in de ouders. 
En hij voelt zich gesteund door het bovenschoolse be-
stuur, door de tijdsgeest en door de beweging die hij 
voelt ontstaan in Jenaplan in Nederland het laatste jaar. 
“Zeker ook door de MJPS – de Moderne Jenaplan School 
– en de wederzijdse visitaties die we aan het doen zijn. 
De generaties jenaplanners voor ons – daar bruiste het. 
Die hebben veel bereikt. Ik heb het idee dat er weer 
zo’n tijd aankomt en daar wil ik deelgenoot van zijn. 
Dat is wat ik voel als ik achter dat bureau van Petersen 
zit en de foto’s zo.”

Kwetsbaar concept, stevig leiderschap
Edwin spreekt graag over Jenaplan. Hij heeft er een strak 
verhaal over, dat hij modelleerde naar een presentatie 
van Henk Veneman. “Ik wil heel graag meegeven aan 
iedere ouder die komt kijken dat deze school méér 
inhoudt. Maar ik weet dat ik ook moet kijken naar wie 
ik tegenover me heb. Pas zei een vader: ‘Kerel, stop even 
met dat Jenaplan. Wat moet ik hier doen, als ik hier 
vader ben? En is dit een fijne school voor mijn kind?”

“Jenaplan als schoolconcept is kwetsbaar”, meent Edwin, 
“Dat komt omdat het een streefmodel is. Het is geen 
duidelijk omlijnd, vaststaand gebeuren. Dat is een kracht 
en een zwakte en je moet er als schoolleider echt voor 
gaan staan. Anders verwatert het heel snel. Je bent er ten 
dienste van het team en de kinderen, maar een stevige, 
gefundeerde visie van een jenaplanschoolleider is vreselijk 
bepalend op zo’n school. Daarom moeten we durven de-
len, in gesprek, onze kennis niet voor onszelf houden.”

Misschien ‘zo maar een jenaplanschool’, zoals Edwin 
beweert. Maar wel eentje in de lift en met een open 
blik op wat komen gaat. Aan de voordeur hing straks 
nog een oproep om de vragenlijst voor ouders in te 
leveren. Met een opzwepende aansporing: “in 2012: 17 
reacties. In 2014: 32. In 2016 nu al: 61. Op naar de 100!” 
Die oproep hangt er nog steeds. Maar vanochtend is 
die 61 doorgehaald en is er 97 van gemaakt. “Nog vier 
dagen”, staat er naast een smiley.

www.dekleineplaneet.nl
Foto’s: Sietske Scholten
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Je-Na aan ‘t hart Reacties naar: Geert Bors 
(redactie.mensenkinderen@gmail.com en 
06-48511045) en administratie@njpv.nl

Dag jenaplandirecteuren en interne 
begeleiders
Op 29 maart 2017 komen de directeuren en interne bege-
leiders bijeen voor hun eigen ontmoetings-en scholings-
programma. We bieden een programma aan met vijf 
thema’s:
• Jenaplan in een notendop en wat betekent Jenaplan 

op jouw school
• Visitatie als middel om schoolontwikkeling te bevorde-

ren
• Rondtafelgesprek: professionalisering teamleden
• Vormgeven zelfsturing 
• Groepsgewijs probleem oplossen (onderzoeksobject 

jenaplanbasisschool en voortgezet jenaplanschool)

NJPV conferentie 2016 
Veel tevreden gezichten, na ons jaarlijkse hoogtepunt 
in Lunteren. Inleider Leo Bormans viel zeer in de smaak, 
evenals het rijk geschakeerde aanbod aan workshops.
Volgend jaar komen er een paar veranderingen: op de 
donderdagavond wordt voortaan de Peter Petersen Prijs 
uitgereikt met de presentaties van de genomineerden, 
daarna is het feest. Het avondprogramma wordt verzorgd 
door de leden van NJPV-jong. En de Jenaplanlezing wordt 
op de vrijdagochtend gehouden.
Het boek Jenaplan, school waar je leert samenleven zal 
volgend jaar leidend zijn in het vormgeven van de confe-
rentie. De data voor 2017 zijn: 2 en 3 november.

Animatiefilm ‘Wat is Jenaplan?’
Onlangs 
is de 
animatie-
film Wat is 
Jenaplan? 
verzonden. 
Wil je de 
film op een 
eigen site 
plaatsen, dan kun je gebruik maken van bijgaande link: 
https://youtu.be/ahj9TBCiI9c 
Of neem hem over via www.jenaplan.nl. Menu ‘jenaplan-
concept’: http://www.jenaplan.nl/nl/introductie.html

Ouderblad nu ook digitaal beschikbaar
In 2014 presenteerde de 
NJPV het Ouderblad Men-
senkinderen met als titel 
“Jenaplan, kiezen voor 
uitdagend onderwijs”. 
Een blad met toeganke-
lijke artikelen, bedoeld 
als extra informatie voor 
geïnteresseerde ouders 
en kinderen, als aanvul-
ling op je ongetwijfeld 
piekfijne rondleiding door 
je school. Inmiddels zijn 
er ruim 6.000 verspreid. 
Met het blad wil de NJPV 
een bijdrage leveren aan het behoud van sterke jenaplan-
scholen. 
Vanuit de regio Amsterdam bereikte ons een bijzondere 
vraag van Petra Glandorff (jenaplanschool De Bijenkorf 
in Assendelft). Op de school wordt expliciet aandacht 
besteed aan waarden, normen en verantwoordelijkheden. 
Duurzaamheid krijgt er een belangrijk accent. De kinde-
ren leren zorg te hebben voor elkaar, het materiaal, het 
lokaal en de omgeving van de school. 
In lijn daarmee verstrekt de school alle informatie digitaal. 
De vraag van Petra luidde of het Ouderblad ook digitaal 
te koop is. Uiteraard, is het antwoord van het bestuur en 
de directie van de NJPV. Daarbij hebben we basisprincipe 
9 afgestoft: “Mensen moeten werken aan een samen
leving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereld ruimte 
beheert”. 
Het Ouderblad is met ingang van januari 2017 als pdf te 
koop voor € 50,-, op basis van de afspraak dit alleen voor 
eigen gebruik te benutten. De pdf is te bestellen bij het 
jenaplanbureau administratie@njpv.nl. Hetzelfde geldt 
voor een aantal recente – papieren! – nummers van Men-
senkinderen, die verkrijgbaar zijn voor € 2,- per nummer 
exclusief verzendkosten. Wees er op tijd bij, want een 
aantal nummers zijn zo goed als uitverkocht. Op het Wa-
terlooplein in Amsterdam prijst een marktkoopman zijn 
handeltje aan met “voor 20 dub koop je bij mij je geluk”. 
Dat mag over Mensenkinderen ook best gezegd worden.

Ton Scheulderman en Jaap Meijer



-  januari 2017 31

In de krant van eind oktober: “Het leerstofjaarklassensysteem is failliet”. Dat betekent dat de schrijver vindt dat het 
niet meer kan dat leerlingen naar bouwjaar worden gesorteerd. Kind ter wereld gekomen tussen 1 oktober 2008 
en 1 oktober 2009? Dan zit-ie in groep 4. En vijf jaar later zit-ie in een brugklas. Enzovoorts. Het faillissement komt 
omdat leerlingen met totaal verschillende interesses, talenten en vaardigheden in één groep worden gedropt en 
leraren kunnen daar niet effectief en efficiënt mee omgaan. Da’s logisch. Als je alle Oudleusenaren die in 1963 zijn 
geboren in een klas ‘statistiek’ of ‘psychologie’ zet, heb je als docent ook een groot probleem.

Maar hoe logisch en hoe sociaal wenselijk het ook is – voor leraren en kinderen die graag hun eigen talenten op 
hun eigen tijd willen ontplooien – het oude systeem van leerlingen naar bouwjaar sorteren is nog steeds veruit 
het meest gebruikt. Terwijl de onderwijsinspectie al in de jaren vijftig van de vorige eeuw zei dat het niet zo goed 
was voor de ontwikkeling van de kinderen. En de discussie werd zo iedere vijf jaar opnieuw gevoerd. En telkens 
veranderde er weer niets of nauwelijks iets. Eén van de voorbeelden hoe formidabel de angst voor verandering bij 
de menselijke soort is.

Toch was er één dorpje in het Koninkrijk dat weerstand bood. In 1971 gooide de Ds. Cazemierschool in het 
nietige Oudleusen het roer om. Daar ging men onder leiding van Gijs de Haan en met de zegen van het boeren-
schoolbestuur volop in het jenaplanonderwijs. Ik kan het weten, want ik was er leerling. 

In klas 1 zat ik nog ouderwets in bankjes van twee leerlingen (zoals nog altijd veel scholen hun leerlingen 
‘ordenen’), in klas 2 gingen we al in groepjes 
zitten en in klas 3 kwam ik in één klas samen 
met leerlingen uit klas 4, 5 en 6. En niet 
omdat de school te klein was voor aparte 
leerjaren, maar vanuit de onderwijsvisie. 
Want er was nóg een klas met 3-4-5-6. En 
een jaar later nóg één. We zaten in groepjes 
met iemand uit groep 3, één uit groep 4, één 
uit groep 5 en een groepsleider uit groep 6. 
Die moest het gezamenlijke werk een beetje 
verdelen en onderling hielpen we elkaar met 
punten waar de ander minder goed in was. 

En elke maandag-, dinsdag- en dondermiddag 
gingen we onze eigen gang met wereld-
oriëntatie. Groepsgewijs onderwerpen 
uit diepen, zonder internet. Een wereldtijd. 
Later kwam ik alsnog op een worstenfabriek 
die ook toen al Meander College heette. 
Alles weer op bouwjaar en in rijtjes, niks 
samenwerken. Als je een beetje samenwerkte, 
kreeg je een 1 voor spieken. Op die school 
heb ik ook nog geen vijf procent geleerd van 
wat ik op de Cazemierschool heb geleerd. Ik 
ben tot de dag van vandaag blij dat ik niet op 
zo’n worstenfabriek-basisschool heb gezeten 
en bedank met terugwerkende kracht Gijs de 
Haan en zijn medewerkers. 

Wim Hogenkamp

Dit artikel verscheen in de Vechtanjer, het 
dorpsblad voor Oudleusen, op 1 november 
2016. Het is hier herdrukt met toestemming 
van de auteur.

Gastcolumn: 
Slechts één dorpje bood weerstand
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De tafels leren én plezier hebben? Dat kan gewoon samen!
Jasmijn Oosterling over haar Tafelkoffer

Jasmijn Oosterling
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“Juf, wat moet ik doen als ik het niet af krijg?” “Pfff, ik ga dit nooít snappen!” “Ik heb geen zin in rekenen: ik kan het 
toch niet!” Zo klinken kinderen die het plezier en hun zelfvertrouwen kwijt zijn. Het is lastig om deze denkwijze af te 
leren, stelt stamgroepleider Jasmijn Oosterling. En dus wilde ze haar kinderen zelf laten ervaren dat ze veel meer kun-
nen dan ze denken. Ze maakte een tafelkoffer, met bekende en zelfbedachte oefenspelletjes. De koffer, met daarop: 
‘De Uitdaging’ wekte nieuwsgierigheid. Het betrokken leren volgde meteen daarna.

Wanneer ik eind januari na mijn zwangerschapsverlof start 
met werken, blijkt er veel gebeurd in de stamgroep. Vooral 
ook in de thuissituatie van een aantal kinderen, weet ik 
van ouders en collega’s. Wat mij het meest raakt is dat het 
groepsgevoel niet groot is. Kinderen zijn eerder erg com-
petitief naar elkaar en dit zorgt voor veel conflicten.

Hoe wordt mijn groep weer een groep? Ik speel erop in 
door een aantal weken later de klas in te komen met de 
tafelkoffer. Aan de koffer hangt een envelop met ‘De Uit-
daging’ erop. Meteen zijn kinderen nieuwsgierig en willen 
ze weten wie ze gaan uitdagen. Nou, vooral zichzelf, zo 
zullen ze straks ontdekken. Ik vertel dat we met tafelsom-
men aan de slag gaan en dat ik ze wil uitdagen om over 
een aantal weken meer tafelsommen te weten dan ze nu 
al doen. Ik heb één voorwaarde: we doen dit project alleen 
als iedereen mee doet. 

Meteen roepen de kinderen door elkaar dat ze mee willen 
doen. Bij Oskar blijft het stil. Hij is iemand die zich meestal 
wel weet te roeren, maar nu zegt hij zachtjes dat hij liever 
niet mee wil doen. Meteen begrijpt de klas dat het project 
dan niet door zal gaan en ze reageren boos op hem. Wan-
neer ik de groep uitleg dat Oskar er vast een reden voor 
heeft, wil iedereen weten welke dan. Oskar zegt dat hij 
bang is dat hij de tafels nog niet zo goed kent. Meerdere 
kinderen in de klas denken dat ook van zichzelf, maar 
willen wel mee doen. 

Ik stel de kinderen gerust dat ik ze natuurlijk zal helpen 
en dat ik daarvoor allemaal leuke spullen heb meege-
nomen in de koffer. Ik ben ervan overtuigd dat ze het 
allemaal gaat lukken als ze zich maar inzetten. Oskar 
is gerustgesteld en schrijft even later zijn naam op het 
‘uitdagings-blaadje’, dat we op de deur van de klas hangen 
zodat iedereen kan zien dat we ervoor gaan! 

Iedereen is gebaat bij geautomatiseerde tafels
Ik heb gekozen voor de tafels omdat het een overzich-
telijke leerlijn is en kinderen er in ons rekenonderwijs 
enorm bij gebaat zijn om de tafels geautomatiseerd 
te hebben. Daarnaast is het meetbaar middels een 
tafel diploma, dat behaald wordt wanneer je honderd 

sommen in drie minuten kan oplossen. Aan het begin 
van het project neem ik de toets af, kijk hem na, maar 
geef de blaadjes nog niet terug. Aan het eind van het 
project nemen we precies dezelfde toets nog eens af, om 
verbetering te kunnen zien.

We beginnen met de begripsvorming van de tafels. Voor 
in de klas heb ik zakjes neergelegd gevuld met knikkers. 
“Ik had vanochtend zeventien zakjes en ik heb in elk zakje 
vijf knikkers gedaan. Hoeveel knikkers had ik daarvoor in 
totaal nodig?” Ik heb expres een lastige som genomen, 
omdat het me niet gaat om de uitkomst, maar of kinderen 
begrijpen hoe we van een probleem tot een som komen; 
17 zakjes van 5 knikkers. Dat is: 17 van 5. Dat is dus: 17 
keer 5. Oftewel, als herkenbare som: 17 x 5.

Hierna hebben we het over de tafels. De kinderen weten 
dat we tafels van 1 tot en met 10 gaan leren. Voor de kin-
deren voor wie dat onvoldoende uitdaging is heb ik ook 
de tafel van 11 en 12 meegenomen in het project. We be-
spreken de verschillende oplossingsstrategieën om achter 
de antwoorden te komen; verdubbelen, halveren, één keer 
meer, één keer minder, verwisselen en combineren.

 “Goed, nu mogen jullie zelf aan de slag”, vertel ik mijn 
groep. Ik heb allereerst een tafelwerkboekje laten uit-
delen. De kinderen kijken erin: “Juf, er staat helemaal 
niets in!” “Precies”, zeg ik: “Je mag zelf beslissen wat 
je er tijdens het project in wilt zetten, bijvoorbeeld de 
tafelsommen die je lastig vindt. Of misschien vind je het 
juist fijn om de hele tafel op te schrijven.” Hmm, rekenles 
en zelf mogen bepalen: ik zie een glimlach op een aantal 
gezichten.

Van knutselen tot bewegen: bij alles doen we de tafels
Elke dag gaat de tafelkoffer open. Ik heb er van alles 
ingestopt. Allerlei rekenspelletjes heb ik verzameld van 
internet of zelf heb bedacht. Er zijn bijvoorbeeld flitsboek-
jes om alleen en samen mee te oefenen; een tafelmepspel; 
een paar pakjes speelkaarten (van aas tot 10) om samen 
een tafelspel te spelen; een tafelganzenbord; een tafel- 
doorlegspel en speciale speelbladen met tafel-kamertje 
verhuur. 

De tafels leren én plezier hebben? Dat kan gewoon samen!
Jasmijn Oosterling over haar Tafelkoffer

Jasmijn Oosterling
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Jasmijn Oosterling over 
haar Tafelkoffer

Naast het zelfstandig of in groepjes werken doen we ook 
allerlei coöperatieve werkvormen in de klas, zoals check 
in duo’s, wandel en wissel uit, mix en ruil, binnencirkel en 
buitencirkel. We spelen altijd al graag spelletjes samen om 
het groepsgevoel te vergroten en ook deze zijn tijdens het 
project omgetoverd tot onder andere strandbal tafelen, 
bewegen op tafelsommen en een variant op Itsje Ni Go.

Elke dag laat ik een kind op het bord een tafel uitschrijven 
met de antwoorden erachter. We zeggen deze tafel re-
gelmatig op met elkaar. De antwoorden kun je zo aflezen 
van het bord, maar voor veel kinderen wordt het al snel de 
sport om de tafel op te zeggen zonder naar de antwoor-
den te kijken. Zelfs bij de knutsellessen zijn we bezig met 
het maken van een tafel wc-poster, een tafelrups of een 
tafeltekening. 

Herrie? Ik zie iedereen hard werken
Regelmatig evalueren we samen. De kinderen vertellen 
dan of ze met hun groepje goed gewerkt hebben en wat 
eventuele verbeterpunten zijn. Naarmate het project 
vordert neem ik steeds meer verrassende groepssamen-
stellingen of tweetallen waar. Neem dat stille meisje in de 
klas, dat de tafels al heel goed blijkt te beheersen. Ik zie 
haar met een grote glimlach zitten ganzenborden met 
kinderen, van wie zij dacht dat ze haar stom vonden. 

Na een paar dagen blijken de kinderen veel langer met 
de tafelkoffer zelfstandig aan de slag te kunnen dan het 
half uur dat ik had ingeschat. Dat het best een herrie is in 
de klas lijkt alleen mij te storen, want als ik goed rondkijk 
zie ik dat iedereen hard zit te werken. Wat een enorm fijn 
gevoel om mijn groep zo samen te zien oefenen. Op de 
dagen dat ik niet werk helpen zij mijn duo eraan herinne-
ren dat ze tijd moet vrij maken voor de tafelkoffer en ook 
zij ervaart hetzelfde trotse gevoel als ik. 

We werken al twee weken aan het project als we de 
ouders uitnodigen om zelf met de tafelkoffer aan de slag 

te gaan. In een overvolle klas vertelt een aantal kinderen 
dat ze door mij zijn uitgedaagd en wat de tafelkoffer 
inhoudt. De ouders gaan daarna samen met hun kinderen 
aan het werk en na een half uur mogen de ouders 
proberen hun tafeldiploma te halen. 

Doodstil is het in de klas, als de tijd begint. Alle kinderen 
staan met hetzelfde blad – maar dan met antwoorden – in 
hun hand achter hun ouders na te kijken. Na drie minuten 
blijken de meeste ouders hun diploma gehaald te hebben. 
Angelina vindt het sneu voor haar moeder dat zij het niet 
gehaald heeft, maar die zegt op haar beurt dat ze toch 
haar best heeft gedaan en ze nu weet dat ze nog even 
moet oefenen. Laat dat nou precies de les zijn die we de 
kinderen willen meegeven. 

“Wow”, hoor ik uit meerdere kelen
Precies 18 dagen nadat ik met de koffer binnen kwam, 
zitten de kinderen klaar om de eindtoets te maken. Drie 
minuten is het helemaal stil in de klas. In opperste concen-
tratie zijn mijn kinderen aan het werk. Om ze niet te lang 
in spanning te houden kijk ik de toetsen meteen na. Als 
eerste deel ik de begintoets uit, die de kinderen bijna vier 
weken geleden gemaakt hebben. Ik leg elk blaadje dicht 
op de tafel, zodat niemand de uitslag niet hoeft te delen 
als hij of zij dat niet wil. Ik zie wat beteuterde gezichten en 
blaadjes die meteen weer dicht op de tafel gelegd worden. 

Dan de eindtoets. “Goed, voor ik ga uitdelen, kan ik niet 
anders zeggen dan dat ik supertrots ben. Er is zelfs iemand 
die bijna zijn tafeldiploma kan gaan halen met 71 sommen 
goed.” “Wie dan?”, wil Diego weten. “Jij Diego”, zeg 
ik hem, waarna hij begint te blozen. “Wow”, hoor ik uit 
meerdere kelen. Niet uit afgunst, maar omdat ze blij zijn 
voor Diego. Want alle kinderen zijn inmiddels benieuwd 
of ze beter zijn dan de rekenaar die ze vier weken geleden 
waren. Ik leg de blaadjes op dezelfde manier neer en zie 
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kinderen opbloeien en groeien van trots. Snel tellen ze het 
aantal sommen dat ze nu meer goed hebben dan aan het 
begin. Kinderen laten elkaar hun blaadjes zien en geven 
elkaar complimenten. Iedereen is fors vooruit gegaan, veel 
hebben het aantal goede sommen verdubbeld. 

We evalueren het project met elkaar. Oskar – vier weken 
terug nog zo bedeesd – is blij dat hij heeft meegedaan: “Ik 
ben echt trots op mezelf”. Lola zegt dat ze nu snapt wat 

een tafel betekent en vooral de strategie van één meer 
en één minder goed weet toe te passen. Ties heeft elk vrij 
moment gepakt om even een tafel op te schrijven in zijn 
tafelwerkboekje en raadt anderen het ook aan te doen, 
omdat je er veel van leert zegt hij. En Enya heeft nu een 
handvat om door de soms lastige rekensommen te komen. 

“Blijven oefenen”, druk ik de kinderen op het hart. “Daar 
heb je bij rekenen echt wat aan.” Dat zal ik uiteraard 
ook met ze blijven doen en ik stuur diezelfde boodschap 
‘s middags ook naar de ouders. Het mooiste compliment 
komt van Anouska (van 22 naar 45 goede antwoorden): 
“Jeetje juf. En ik heb niet eens gemerkt dat ik aan het 
leren was!” 
 

Jasmijn Oosterling gebruikte haar praktijk op jenaplan
school De Fonkelsteen in Heerhugowaard voor haar jena
planopleiding. Haar ervaringen met de tafelkoffer, haar 
eindonderzoek en veel spelvoorbeelden zijn terug te lezen 
op de site van de NJPV. Kijk onder het kopje ‘Bibliotheek’, 
ga naar ‘Overzicht werkstukken’ en klik op ‘Rekenen 
clusteren de tafels van vermenigvuldiging’. Rechtstreeks 
contact met Jasmijn: j.e.oosterling@hotmail.com

Ideeën uit Jasmijns koffer
Kaartje leggen
Een spel in tweetallen. Iedere speler 
heeft een stapel speelkaarten waarin 
alle kaarten van aas (is de 1) tot 10 
zitten in. Om het makkelijk op te 
kunnen ruimen, geef je twee stocks 
kaarten met een andere achterkant, 
omdat ze bij het spelen door elkaar 
zullen gaan zitten. De spelers zitten 
tegenover elkaar met een dichte 
stapel speelkaarten. Tegelijk leggen 
ze een kaart open op tafel, nu ligt 
er een tafelsom op tafel. Speler A 
heeft bijvoorbeeld een 3 neergelegd 
en speler B een 6, dan wordt de som 
dus 3 x 6. Wie het eerst het goede 
antwoord kan geven, mag beide 
kaarten bij zich apart leggen. Zo 
gaan ze door tot alle kaarten op zijn. 
Wie er dan de meeste kaarten heeft, 
wint.

Coöperatief wandel-en-wissel-uitspel
De stamgroepleider schrijft tafel-
sommen op stickers. Alle kinderen 
krijgen een sticker achterop hun 
shirt geplakt zodat die voor anderen 
zichtbaar is. De kinderen moeten 
het goede antwoord op hun som 
ontdekken. Alle kinderen gaan 
door de ruimte lopen. Wanneer de 
stamgroepleider een teken geeft 

of de muziek uitdraait, zoek je je 
stamgroepgenoot die het dichtst bij 
je staat op en beantwoordt je elkaars 
som. 
Een variant hierop is dat de kinderen 
door de ruimte lopen en elkaars 
sommen oplossen. Voor elk goed 
antwoord krijgen ze een punt. 
Wanneer je tien punten hebt, mag je 
op de grond gaan zitten.
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Achtergrondinformatie voor de groepsleider 
Handschrift is méér dan een waardevolle traditie, méér 
dan het behoud van een wezenlijk stuk immaterieel 
cultureel erfgoed. Steeds vaker blijkt uit onderzoek, dat 
schrijven met de hand van grote waarde is voor kinde-
ren in ontwikkeling, maar ook bij volwassenen. Deze 
fijn-motorische handeling activeert meerdere hersen-
gebieden die de concentratie bevorderen, informatie 
beter en langer vasthouden, de taalschat verrijken, 
inzicht vergroten. Daar kan geen toetsenbord tegenop.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat, met de wet op het 
basisonderwijs (1985), het vak schrijven is verdwenen. 
De algemene term is inmiddels taalvaardigheid, waarbij 
Nederlandse taal als nadere omschrijving krijgt: “waar-
onder mondelinge taalvaardigheid, aanvankelijk lezen 
en spellen, lezen, spelling, stellen, taalbeschouwing, be-
grijpend lezen, studerend lezen”. Schrijven met de hand 
moeten we er maar bij denken. Zo kan het voorkomen, 
dat een kind in de middenbouw ineens van schrijf-
onderwijs verstoken blijft. Wat er dan met de kwaliteit 
van het handschrift gebeurt, laat zich redelijk raden.

Schrijfonderwijs en handschriftbegeleiding zijn van 
groot belang. Niet alleen voor het leren, maar voor het 
leven. In de wijze waarop we lopen, kijken, spreken, 
autorijden, maar óók schrijven, laten we zien wie 
we zijn – of zouden willen zijn. In ons schrift wijzen 
bepaalde kenmerken – identiteitswoorden – op hoe je 
over jezelf denkt, in relatie tot de ander, en hoe je wilt 
overkomen. Wonderlijk, nietwaar?

Om hier concreet inhoud aan te geven, kan P. Scott 

Hollander ons helpen kinderen nog beter pedagogisch 
te begeleiden. Zij schreef Handwriting Analysis, A 
complete selfteaching guide (1998). In hoofdstuk 
9 gaat zij uitgebreid, met veel voorbeelden en heel 
praktisch, in op het zelfbeeld en de identiteitswoorden. 
Met ‘identiteitswoorden’ bedoelt zij voornaamwoorden 
en woorden die specifiek verwijzen naar de schrijver 
van de tekst. Ze omvatten het persoonlijk voornaam
woord Ik (I), jijmij vormen (alle woorden die naar de 
schrijver zelf verwijzen, zoals mij, mezelf, me, mijn), en 
de naam of elk ander gebruik van de eigen naam door 
de schrijver.
Om de betekenis zorgvuldig te beoordelen, moet men 
deze identiteitswoorden afzonderlijk bekijken, om ze 
daarna te vergelijken met de overige tekst. Wanneer ik 
de identiteitswoorden op een tekst van onze kleinzoon 
Taake toepas, zie ik dat:
• de ‘I’ van het persoonlijk voornaamwoord Ik achter-

over helt en iets kleiner is dan de ‘k’;
• de jij-mij vormen overeenstemmen wat betreft groot-

te en schrijfhelling;
• de naam past bij de overige tekst wat betreft grootte 

en schrijfhelling;
Als ik P. Scott Hollander volg, kan hieruit worden op-
gemaakt, dat zijn interne zelfbeeld op ingetogenheid 
wijst, terwijl zijn relatieve zelfbeeld (tegenover ande-
ren) en externe zelfbeeld (uiterlijk gedrag) als heel ge-
woon overkomen. Of het helemaal klopt, weet ik niet. 
Toch herken ik Taake er duidelijk in. Harde wetenschap 
is het niet echt, maar het is minstens een bezigheid om 
met verwondering weer eens anders naar je identiteit 
te kijken. Bijvoorbeeld in je stamgroep.

Wie ben ik… in mijn handschrift?
Een bijzondere stamgroepactiviteit

Dick Schermer

Al op veel manieren is de vraag ‘Wie ben ik?’ benaderd in dit nummer. Filosoferend. Rekenend. 
Sprekend. Luisterend. Maar nog niet schrijvend. Want ook je handschrift kan iets vertellen over 
wie jij bent, zegt Dick Schermer – de gewaardeerd taal-technisch corrector van dit blad. Dick 
heeft een fascinatie voor de traditie van het schrijven met de hand. Hij “schreef” daarom deze 
activiteit voor in je bovenbouwgroep.
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Een bijzondere stamgroepsactiviteit
1. Startvraag (in de kring of binnen tafelgroepen?)
Wat zijn ‘basisprincipes’ in onze jenaplanschool? Wie 
kan er iets over zeggen?

2.1 Informatie voor groepsleider en aansluitende 
groepsactiviteit
Het derde basisprincipe zegt: Elk mens heeft het 
recht een eigen identiteit te ontwikkelen Wat wil dat 
zeggen? Laat het opzoeken, kort bespreken, liefst een 
voorbeeld erbij laten bedenken!

2.2 Toelichting groepsleider
De identiteit (eigenheid) wordt gekenmerkt door: 
zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en 
gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Nationaliteit, 
geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, 
levensbeschouwing of handicap mogen hier geen 
verschil maken.

3. Groepsactiviteit
Laat ieder in zijn/haar gebruikelijke handschrift de vol-
gende drie zinnen op een blanco half A4-tje schrijven, 
en daarna ondertekenen met voor-/achternaam.

Dit is een voorbeeld van mijn handschrift.
Ik wil graag weten wat het over mij vertelt.
Ik hoop dat jij het kan lezen.
Voor- en achternaam

4. Informatie voor groepsleider
Zou je ‘identiteit’ (eigenheid, jezelf zijn en blijven) in je 

handschrift kunnen zien? Volgens P. Scott Hollander wel. 
Voor haar zijn dit de drie schriftkenmerken die de iden-
titeit (zelfbeeld, eigenheid) het duidelijkst laten zien:
1. het persoonlijk voornaamwoord ‘I’ en ‘i’ voor het 
interne zelfbeeld – hoe je over jezelf denkt;
2. jij-mij vormen (me, mij, mezelf) voor het relatieve 
zelfbeeld – hoe ik mezelf inschat tegenover anderen, 
hoe ik anderen waardeer;
3. handtekening (of elk ander gebruik van de naam) 
voor het externe zelfbeeld – het ik dat ik anderen wil 
laten zien, en hoe ik door anderen gezien wil worden.

5. Informatie voor groepsleider en aansluitende groeps-
activiteit
Zoek een liefst ‘sprekend’ handschrift (projecteer bij-
voorbeeld dat van jezelf) en onderzoek samen de iden-
titeitswoorden, zoals Scott Hollander ze omschrijft. Is er 
met de gevonden informatie iets over jouw ‘eigenheid’ 
te zeggen?

6. Groepsactiviteit
Stapsgewijs (bij voorkeur in tweetallen) aan het werk 
met behulp van de eerder zelf geschreven tekst (of 
anders een al bestaande taaloefening of vrije tekst), en 
na elke stap kort verslag laten uitbrengen?

7. Plenaire uitwisseling
Wat hebben jullie gevonden, dat interessant is om ons 
allemaal te laten weten?

Reacties zijn van harte welkom, graag naar: 
dick.schermer@upcmail.nl
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Volgende keer in het maartnummer ‘Kiezen’:

• Reportage op Peter Petersen-prijswinnaar De Zilvermeeuw

• De NJPV-lezing van Leo Bormans

• Boekbesprekingen van Kees Both

• Een vervolgles filosoferen met Sabine Wassenberg…

            Fotografie: Larissa Rand   
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De pauze is gezegend met maartse zonnestralen. 
Kinderen hangen hun jassen over het hek of over de 
fietsen. Ze spelen tikkertje met rode koontjes. 
Ik heb een mok koffie nodig om me te warm te houden. 
Wat zijn kinderen heerlijke wezens: het idee dat het 
voorjaar zou kunnen zijn, is genoeg om de batterij in één 
keer op te laden.

Op het veld dat naast het plein ligt voetbalt een zestal 
kinderen. Britt doet mee. Ze laat zich niet weg spelen. 
Ze hakt steeds heel handig de bal weg bij anderen. Maar 
verliest de bal ook even snel weer aan de volgende 
tegenstander. Aan de sporen in het bedauwde gras 
te zien zijn ze nog nauwelijks bij de doelen geweest. 
Maartens broek draagt van enkel tot heup de sporen van 
een sliding. Alle broeken zijn tot aan de knieën kletsnat. 
Hun wangen gloeien appelrood.

“Ik ben Anouk Hoogendijk”, roept Britt en ze hakt 
de bal weg voor Maartens voeten. “Wie?”, wordt er 
iets verward gevraagd. Britt maakt gebruik van de 
verwarring door richting het doel van de tegenstander 
te spurten. Maarten gooit zijn lange benen voor Britt 
en haar bal. Ze buitelt door het gras, geeft geen krimp, 
staat op en stort zich opnieuw in de strijd.
“Ik ben Wesley Sneijder!”, roept Maarten als hij de bal 
veroverd denkt te hebben. Hij struikelt over de bal, en 
meteen staat het zestal om de bal. Maarten krabbelt 
overeind.
“Anouk!”, roept Britt weer alsof ze iemand van het plein 

erbij roept en hakt met haar been naar de bal, waar 
Maarten snel zijn voet voor weet te zetten.
Maarten houdt zijn vrienden, die onwillekeurig toch 
naar het plein keken, bij de les: “Hoogendijk, Oranje, 17 
doelpunten”, vat Maarten geïrriteerd de carrière van de 
aanvoerster van het vrouwenelftal van Oranje samen.
“Achttien”, hijgt Britt. 

Allen loeren op de bal die tussen hen in ligt. 
Schijnbewegingen volgen, maar Maarten laat duidelijk 
zien dat hij elke manoeuvre voor zal zijn. Hij kan er alleen 
zelf niet door heen breken. Dan doet hij een uitval, 
waarbij het lijkt dat hij valt, uitgeschakeld zal zijn, maar 
hij duikt met de bal onder de verdediging door en scoort 
in het doel van Britt en haar partijgenoten. 

“Ik ben Wesley Sneijder, ik ben Wesley Sneijder”, roept de 
zegevierende Maarten.
“Wes-ley! Wes-ley, Wes-ley!”, roepen zijn vrienden. En zij 
leggen uitdagend de bal op de middenstip waar Britt al 
klaar staat voor de aftrap. Ze heeft er duidelijk de smoor in.
“En weet je wie ik ben?” roept ze grommend. 
“Ik ben …”, gromt ze. 
“Ik ben …” en ze geeft de bal een poeier tussen twee 
tegenspelers door, duikt onder hun armen, sprint over het 
bedauwde veld en roept:
“Ik ben Britt Hoekstra!” en ze scoort.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar 
stamgroepleider

Dit ben ik


