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Inhoud

Freinet en Jenaplan

Freinet is klein in Nederland, groot in Vlaanderen. Voor Jenaplan geldt het
omgekeerde. De bewegingen hebben veel van elkaar te leren – dat wisten
Peter Petersen en Célestin Freinet ook: ze herkenden elkaars ambities voor
beter onderwijs en een Europa zonder oorlog. Wij zijn nog niet klaar met
Freinet: er zullen meer artikelen volgen. In deze editie ook ruim baan voor
Rien van den Heuvel en zijn Dr. Schaepmanschool.

Voorwoord: Op de schouders van pedagogische reuzen

3

Kees opent: geïntimideerd of geïnspireerd?				
In zijn schooltijd leerde hij de magie van Freinets drukpers kennen. De afgelopen zomer
las hij het boek over het contact tussen Freinet en Petersen. Nu heeft hij nog meer
ontzag voor beide pedagogen.
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Interview: spin-in-het-freinetweb Jimke Nicolai
‘De beste manier om Freinet te begrijpen, is om zijn onderwijs zelf te maken, te doen’,
zegt Jimke Nicolai, als hij de eigenzinnige Fransman introduceert: een vernieuwer
zonder heilig geloof in ‘de vooruitgang’.
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Fotoreportage: de Woldstroom wordt Jenaplan
Er was nog geen jenaplanschool in Meppel. Met zijn team zorgde Guido Huige dat
NJPV-directeur Jaap Meijer het erkenningsbordje aan de muur kwam schroeven.
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Gesprek: de zielsverwantschap van Petersen en Freinet
Freinetter Rouke Broersma en jenaplanman Freek Velthausz vonden tien jaar geleden
de correspondentie tussen Petersen en Freinet: in een continent verscheurd door
oorlog zochten beide pedagogen naar nieuw democratisch elan.
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Berna leest: de kinderboeken van Célestin Freinet
Na de eerste bladzijdes meende ze hopeloos gedateerd materiaal in handen te hebben.
Toen redacteur Berna verder las, openden Freinets verhalen zich in pure zintuiglijkheid.
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Filosofiecolumn: ‘Democratie is ook gevaarlijk, juf’		
Sabine Wassenberg licht het democratische uit het werk van Freinet en vraagt zich af
wanneer de stem van de leerling echt gehoord wordt.
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Het Grote Interview: Rien van den Heuvel zwaait af
‘Je wordt hier opgenomen in een cultuur waarin je je samen ontwikkelt’, zegt
scholenbouwer Rien van den Heuvel over de Dr. Schaepmanschool. Wat zeggen
anderen over hem?
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Beschouwing: Judith start haar jaar
Bij redacteur Judith Knapp ging deze maand de wekker voor het eerst weer. Ze heeft er
zin in, als moeder én invalkracht op dezelfde jenaplanschool
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Ellen Emonds onderzoekt de paradoxen van vertrouwen
Onderwijsdier Ellen Emonds sprak Rien van den Heuvel toe bij zijn afscheid. Over Riens
sleutelthema: vertrouwen.
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Hervonden schat: Dorus Gerritse over zijn ‘Meester’
Rien van den Heuvel had jarenlang dit artikel uit 1990 dichtbij liggen: een hart onder
de riem voor invoelend, verwonderend, wereldscheppend onderwijs. Zeldzaam mooi,
amper gedateerd.
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Column: Arjen Tabak
In tijden van nood, trekt Arjen zich op aan Freinet.
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Op de schouders van pedagogische reuzen
“Held!”, was Rien van den Heuvels eerste uitroep, toen
ik de Dr. Schaepmanschool, locatie Evertsenstraat,
binnenliep. Het was de augustuswoensdag van de derde
hittegolf in deze zomer. Ik had de bus vanaf Rotterdam
Lombardijen zien wegrijden en was van lieverlee gaan
lopen. Meestal een gezond idee. Wat minder als de
thermometer de dertig graden aantikt. Tenminste, als
je na een dik half uur stevig doorstappen met nog een
flinter decorum wilt arriveren.
Halverwege ons interview, drie glazen muntwater en een
stapel tissues later, was ik weer enigszins op temperatuur.
Ons gesprek leed er niet onder. Rien, in juli afgezwaaid na
dertig jaar Schaepmanschoolleiderschap, vertelde. En ik
was niet langer in warm Barendrecht in 2019. Nee, ik werd
meegenomen naar de sit-ins in het Rotterdam van de
jaren zeventig; naar hoe hij met zijn team op de Meester
Baarsschool Peter Petersens ideeën zelf heruitvond als
invulling van de aanstaande Wet op het Basisonderwijs
van 1985; naar de pedagogische machinekamer waarin
één slinkend schooltje werd getransformeerd tot drie,
inmiddels bijna vier, robuuste locaties.

bespiegelingen op het begrip ‘vertrouwen’. En zijn er de
vele sterke jenaplanvrouwen, die hun sleutelervaringen
opdeden op de Schaepmanschool en hun jenaplanvisie
nu landelijk verbreiden. Tot slot nog even naar één wijze
man, om bij een vrouw te eindigen: vanaf september
is Ton Scheulderman – Amsterdamse Jenaplanner,
humorvol hardloper, engagerend verteller – niet langer
de penningmeester van de NJPV. Zijn taak wordt
overgenomen door Astrid Keijzer-Kaan. Ton, dankjewel.
Astrid, succes!
Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Ik was die maand al eerder op zo’n reis naar andere
tijden, andere plekken geweest. Luisterend naar Jimke
Nicolai, Rouke Broersma en Freek Velthausz had ik de
Franse Alpenstreek bezocht, waar de pedagogische
pionier Célestin Freinet het onderwijs hervormde, na zijn
ervaringen op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.
Freinet, die ‘de honing zocht waar die het beste was’, had
in die jaren ook contact met jenaplangrondlegger Peter
Petersen. Ondanks een leeftijdsverschil van een kleine
generatie, vonden ze elkaar in hun ideeën voor een nieuw
Europa, opgebouwd van onderop, via het onderwijs.
En dan vergeet ik nog het artikel uit 1990-91, dat Rien
me aan het slot van mijn bezoek overhandigde – een
artikel dat hij lang bij zich gedragen had als steunbron.
Twee dubbelzijdig bedrukte A4’tjes, de illustraties en
vormgeving hopeloos gedateerd. Maar die tekst…
sprankelend van pedagogische levenslust, zinnebeeldend
in zijn zintuiglijkheid, iedere pagina zwanger van
een lichtvoetige wijsheid. Een echte schatkist, deze
beschrijving van een voorbeeldleraar door de pedagoog
Dorus Gerritse – een vondst, waarin de Freinetwerker en
de Jenaplanner zichzelf evenveel zullen herkennen.
Daarmee begon dit nummer wel een beetje een ‘heren
van een zekere leeftijd’-editie te worden. Gelukkig is daar
dan Ellen Emonds, met haar hilarische én bloedserieuze

- maart 2019
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Ik sta in een traditie van pedagog
Kees Groos

Het boek Petersen & Freinet brengt Kees Groos terug bij
zijn eigen kindertijd, waar – op zijn jenaplanschool – een
monsterlijk grote drukpers uit de Freinettraditie stond. Daar
te mogen werken aan je tekst was magisch. Nu leest hij hoe
beide pedagogen elkaar vonden in hun grote ambitie Europa
te veranderen vanuit het onderwijs. Laat hij zich intimideren
of inspireren?

“Als je woorden gaat omdraaien,
letten kinderen opeens
erg op de spelling.”
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gen die Europa wilden hervormen
Omdat de vakanties in het basisonderwijs tergend lang
zijn en wij ons anders maar zouden vervelen in een verder
jenaplanloze zomer, kregen we voor de zomervakantie
van onze hoofdredacteur een boekje. Petersen & Freinet
heette het en het sloot niet geheel toevallig naadloos aan
bij het thema van het themanummer dat half september
naar de drukpers zou gaan. Of waarschijnlijk eerder naar
een hypermoderne printer, tegenwoordig.

op de gewone ‘volksschool’ moest plaatsvinden. Je leest
in het boekje bij beide mannen een onderzoeksdrift en
een pioniersgeest die zowel inspirerend als intimiderend
zijn. Met keuzes voor of tegen autoritaire regimes met alle
gevolgen van dien, moesten zij hun levenswerk in ieder
geval proberen in stand te houden. Ik ga gewoon iedere
dag naar mijn basisschooltje waar wij wel eens klagen over
een ‘moeilijke ouder’.

Een monster van een drukpers
Op mijn basisschool, toen ik een Banjo was (zo heette mijn
stamgroep), mocht ík mijn tekst gaan afdrukken. In de
kring werd steeds besproken wie hem deze keer mocht
laten drukken. Mijn tekst ging over achtbanen. Ik weet
niet meer waarom ik mocht en hoe mijn tekst ging, maar
ik mocht.
Wij hadden in een gangetje aansluitend aan de aula,
vlakbij de toiletten, een monster van een drukpers staan
en in de aula een kast met letterbakken waarin drukletters
van lood zaten, dus handen wassen. Het was leuk om je
tekst te zetten en hem dan heel vaak te drukken. Leuker
dan kopiëren, want je had hem lettertje voor lettertje
nauwkeurig gezet. Bij gebrek aan c’s in mijn lettergrootte
gebruikte ik voor ‘acht’ in achtbanen het cijfer 8. Voor mij
als kind een mooie waardevolle activiteit. Je tekst kreeg er
om een of andere reden meer waarde door.

Wanneer het op z’n plek valt
Hoewel deze heren op een aantal vlakken wel van inzichten verschillen, was er een duidelijke overeenstemming
over dat het onderwijs van toen totaal op de schop moest.
Veel uitgangspunten over dat het socialer moest, dat
kinderen een stem moesten krijgen, dat kinderen moesten
leren zelf te denken, dat het een non-autoritaire organisatie moest zijn, dat hoofd, hart en handen aangesproken
dienden te worden en dat het om meer ging dan alleen
taal en rekenen, waren fundamentele zaken waarin ze
elkaar konden vinden.
En dat werkt inspirerend. Ik ervaar dat soms in het klein
wanneer je met je team of je bouw plotseling hét idee
voor een wo-thema hebt. Of een inspirerende nascholing
hebt gehad. Of je voert een mooi gesprek over je onderwijsvisie. Om nog maar te zwijgen van de momenten in de
groep wanneer het echt lukt! Wanneer er iets op zijn plek
valt.
Het enthousiasme las ik ook in het laatste hoofdstuk bij
Velthausz en Broersma. Zij geven een aanzet om, ondanks
of dankzij de verschillen tussen Petersen en Freinet, de
twee visies aan te vullen en misschien zelfs te versterken.

Droste-effect
Freinets Moderne School is de school met de drukpers,
maar mijn oude jenaplanschool dus ook. De ideeën van
Freinet en jenaplanschool de Open Kring hadden elkaar
in de jaren ’80 ontmoet. Zo’n dertig jaar later lees ik in de
zomer het gekregen boekje van Velthausz en Broersma.
Zelf Jenaplanner en Freinetwerker, beschrijven ze de
raakvlakken en verschillen tussen de visies van hun inspiratoren die op hun beurt daar in hun tijd over correspondeerden. Het was een soort Droste-effect. Het boekje
is gebaseerd op briefwisselingen tussen deze twee
onderwijsvernieuwers, die met name gedurende het interbellum en na WO II werkten aan hun toen verregaande
ontwikkelingen in onderwijs-Europa.
Inspirerend en intimiderend
Het bezorgde mij een wat nietig gevoel. Ik stel mij ten
doel kinderen in mijn groep tot kritische, empathische
medemensen op te voeden en hen daarvoor de benodigde kennis mee te geven. Freinet en Petersen hadden zich,
in het toen nogal roerige Europa, als doel gesteld om dat
Europa te hervormen.
Ze wilden dit doen door het onderwijs aan te pakken en
van ‘onderaf te hervormen’. In tegenstelling tot andere
onderwijsvernieuwers in die tijd experimenteerden ze niet
op privéscholen, maar waren ze ervan overtuigd dat dit

Zelfdenkende printer of zelf mogen drukken?
Op mijn school krijgen we binnenkort (weer) een nieuwe
printer. De oude kan alles al. Dubbelzijdig, A3 en A4, kleur,
boekje en zelfs nieten. Je kan zelfs kiezen in welke hoek.
Wat die nieuwe dan nog beter moet doen weet ik niet,
misschien kan hij ook koffiezetten. Toch betwijfel ik of
kinderen nu dezelfde bewuste ervaring hebben van hún
geprinte tekst dan ik bij mijn gedrukte. En of ze onbewust
de waarde van het publiceren van hun tekst voelen. Een
nieuwe printer is ook niet echt meer een bijzondere ervaring, het is meer het zoveelste apparaat. Zo’n monster van
een oude drukpers is dat wel. Hoe die bij ons vroeger op
school is gekomen weet ik niet, voor mijn gevoel was hij er
gewoon altijd al. Ik denk dat er al een jenaplanner bij ons
op school werkte die de ideeën van Freinet wel zag zitten.
Inspirerend!
Het boek “Petersen & Freinet, Jenaplan & Moderne
School” (2008, 112 pagina’s), van de hand van Rouke
Broersma en Freek Velthausz, is verkrijgbaar via de
Freinetwinkel (freinet.nl) en via het JAS (jenaplan.nu).

- september 2019
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‘De beste manier om freinetonder
Interview met freinetwerker Jimke Nicolai
Geert Bors

Wie in Nederland zoekt naar Freinet, komt al snel uit bij het Bureau voor Levend Leren
van Jimke Nicolai. Om deze spin in het freinetweb te bezoeken, moet je afreizen het
Friese platteland. Dat Freinet zijn werk ook voornamelijk deed ver weg van de Franse
machtscentra, maakt niet dat zijn pedagogiek er een is voor liefhebbers van verstilde
dorpjes: Nederlandse freinetscholen zijn vaak stadsscholen. Een introductie tot Freinet,
vernieuwer zonder heilig geloof in ‘de vooruitgang’.

Toen ik vertelde dat ik naar Nij Beets ging, zei iemand:
“Dat was ooit een bolwerk van radicale onderwijsvernieuwing.” Hoe zit dat?
“Dat is zo. Deze regio was in de late negentiende eeuw
het gebied van de sociale strijd. Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, die hier ‘ús ferlosser’ werd genoemd, had
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in zijn studeerkamer naast een portret van Marx een
foto van de Spaanse pedagoog Francesco Ferrer hangen.
Die laatste was een geestelijk voorvader van de New
Education Fellowship, de club onderwijsvernieuwers
die een paar decennia later werd opgericht en waarbij
Célestin Freinet en Peter Petersen zich ook aansloten.
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rwijs te begrijpen, is het te doen’

En er is een tweede ‘haard’: in de jaren zeventig was
hier een landelijk bekende vernieuwingsschool, de
Jasker – een echte experimenteerschool. Zelf begon
ik in 1977 in Gorredijk, hier niet ver vandaan, op een
innovatieve christelijke school die heel nadrukkelijk
keek naar wat er hier gebeurde. Ik kon daar al een
freinetklas hebben binnen de muren van de school. Al
die scholen werden sterk ondersteund door de eigen
schoolbegeleidingsdienst van de gemeente. Later – ik
zat zelf inmiddels ‘veilig’ als schoolleider in Malden bij
Nijmegen – verlepte de onderwijsvernieuwing hier.”

van der Wissel. Echt een werkgroep, die zich verhield
tot hoe het onderwijs in elkaar stak, hoe je taal en
rekenen kon inrichten. Dat paste ik toe in mijn klas in
Gorredijk, ik reflecteerde, oefende, bracht het terug
in de werkgroep. Je kreeg een wisselwerking, zoals
onderwijsvernieuwing zou moeten gaan. Actief met je
kinderen, stevig pedagogisch gekaderd.”

Laten we beginnen bij de Freinetbeweging in Nederland. Hoe raakte jij betrokken?
“Ik was actief binnen de vredesbeweging en had een
interesse in vredeseducatie en vernieuwingsonderwijs.
Op de pedagogische academie hoorde ik er weinig over,
maar eenmaal in het onderwijs zelf raakte ik pas echt
geïnspireerd. Toen ik daarna pedagogiek ging studeren,
kwam ik wat mensen tegen die vertelden over de vroeg
twintigste-eeuwse reformpedagogiek en de theorie
erachter. Daar wilde ik meer van weten. Ik zocht een
groep die daar praktisch en actief mee bezig was, en
trof een club freinetwerkers in Groningen, rond Anton

En Freinet, als persoon, als methode, sprak meteen
aan?
“Het ging me toen niet om de historische figuur
en, al helemaal niet om persoonsverheerlijking.
De kennismaking met de bronteksten, besef van
de historische context – dat kwam veel later. Wij
hielden ons bezig met de praxis, de technieken, de
onderliggende pedagogiek. Ik heb Jenaplan ook
verkend en vond het wat… te soft, misschien. Het kan
ook zijn dat ik niet de goede mensen trof. Wat me trok
bij die freinetwerkers was de politieke geladenheid en
de gerichtheid op het werk.”

‘Aan het oefenen van democratie
liggen óók toetsbare doelen
ten grondslag.’

- september 2019
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Wat maakt een freinetschool een freinetschool?
Kenmerken van freinetonderwijs, zoals ze vorm krijgen in de praktijk:
• De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen het vertrekpunt van het onderwijs
• Proefondervindelijk zoeken en ontdekken kenmerkt het leren op freinetscholen
• Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvol verband
• De opvoeding op school vindt plaats in democratisch/coöperatief overleg
• De organisatie van het klassenleven ligt voor een zodanig deel in handen van de leerlingen dat van
zelfbeheer kan worden gesproken
• In freinetscholen ordenen de leerlingen zelf hun werk in overleg met de leerkracht via een werkplan
• De leerlingen leren van de ervaringen van andere leerlingen, volwassenen en culturen
• Op freinetscholen zijn de onderwijskundige principes van de school zichtbaar in werkwijze, aanbod en
omgeving
• Freinetscholen zijn in ontwikkeling, reflecteren en reageren als moderne scholen op actuele, bestendige
ontwikkelingen in de maatschappij
• Freinetscholen delen ervaringen en inzichten met elkaar en met anderen
Uit: Freinet Binnenste Buiten, 2017

Er zijn tegenwoordig stemmen die beweren dat zoiets
als politiek engagement niet thuishoort in het onderwijs.
“In concrete zin, met de kinderen, was dat politieke klein
en concreet: tegen zwerfvuil in het parkje bij de school
kwamen de kinderen in het verweer met de actieleus:
‘Haal dit varken uit onze parken’. Ook plastic was al een
issue. Een kritische omgang met je directe leefomgeving
en wat daar speelt.
En nee, ik was zeker niet waardenvrij. Onderwijs kan
nooit waardevrij zijn. Je hebt onlinediscussies waarin
gesteld wordt dat onderwijs zich niet moet bezighouden
met burgerschap, omdat dat te geladen zou zijn. De
school zou zich alleen met ‘toetsbare doelen’ moeten
bezighouden. Dat is wel een heel beperkte visie op
de onderwijswerkelijkheid. Aan het oefenen van
democratie liggen óók toetsbare doelen ten grondslag:
durf je je mening te uiten? Kun je een betoog goed aan
het papier toevertrouwen? Om te kunnen deelnemen
aan de democratie, zul je kinderen moeten voorzien van
een instrumentarium en moeten oefenen. Alleen maar
‘teaching to the test’ is een dramatische verwording van
het onderwijs.”
Jenaplan is groot in Nederland, bescheiden in Vlaanderen. Bij Freinet is dat andersom. Hoe komt dat?
“Toen ik bij Freinet betrokken raakte, waren er nog
twee groepen freinetwerkers in Nederland, met eigen
interpretaties en verschillen van inzicht. Als jonge
garde begrepen wij niets van die historisch gegroeide
onenigheid en we bundelden al snel de krachten, tot
de Freinetbeweging. We zijn er altijd goed in geweest
om kritisch naar elkaars praktijk te kijken en open en
constructief heel inhoudelijk bezig te gaan met het
optimaliseren van ons onderwijs: nog meer met vrije
teksten werken, nog beter illustreren, het nog beter bij
de kinderen krijgen. Dat stelt hoge eisen aan leraren.
Intussen hebben we strategisch grote kansen laten
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liggen: met het uitbouwen van de beweging, het werven
van meer scholen hielden we ons niet bezig.”
En ligt het in Vlaanderen aan een grotere nabijheid tot
de Franse taal?
“Nee, het ligt volgens mij vooral aan twee mensen: Luc
Heyerick en Armand De Meyer. Beiden wetenschappers,
maar ook dicht bij het politieke vuur, die er in Gent voor
gezorgd hebben dat Freinet er dé oplossing werd voor
de onderwijsuitdagingen waar de stad voor stond: taal,
migratie, de democratisering van het onderwijs. Onze
bewegingen – ook het Jenaplan – zijn vaak afhankelijk
van inspirerende en doortastende personen.”
Ik hoor weleens dat Freinet en Jenaplan elkaar aanvullen, omdat Petersen de pedagogische denker is en Freinet sterk is in de didactische invulling. Is dat beeld juist?
“Dan zou er op een freinetschool alleen maar vakinhoud
en didactiek zijn – dat is niet zo. Als je Freinets bronteksten
leest, zul je zien dat die niet zozeer didactisch, maar
pedagogisch geladen zijn. Als je een goede jenaplan- of
freinetschool binnenkomt, gonst daar een soortgelijke
sfeer: een sfeer van kinderen die zich serieus genomen
voelen. Dat is de context waarin beide pedagogen hebben
gewerkt in hun pogingen de maatschappij vanuit het
onderwijs te emanciperen, waarbij Freinet zich vooral
toelegde op zinvol en betekenisvol werk, en de inkleuring
van Petersen wat reflectiever was. Een klassenvergadering
past uitstekend in beide scholen, maar het is honderd
procent Freinet. Andersom maken alle freinetscholen
in Nederland en Vlaanderen gebruik van de kring, en
die heeft maar één oorsprong: Petersen. Pedagogischideologisch zijn wij uit hetzelfde hout gesneden. En
het is fijn om een school met een stevig concept te zijn:
veel mensen willen vandaag geen concepten meer,
maar snelle oplossingen. Oplossingen zijn meestal niet
los verkrijgbaar. Als leraar heb je na te denken over je
achtergrond, je bodem, je theorie.”
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Uit: Buurtwandelingen – Wat gebuurt er bij jou?
Verkrijgbaar najaar 2019 bij levendleren.nl

Jij hebt zelf ooit leiding gegeven aan een school in Emmen, die Jenaplan en Freinet combineerde. Zijn er zaken
uit Petersen die je moet weglaten, die haaks staan op
Freinet, of andersom?
“Het was historisch een jenaplanschool, waarin het team
meer en meer koos voor freinet-invloeden. Ze vlogen mij
in, om ze te helpen de freinettechnieken te versterken.
Dat ik moet nadenken over het antwoord, zegt me dat ik
niet bewust elkaar uitsluitende zaken ben tegengekomen.
Ik kwam wél wat in het verweer tegen ouders die de
christelijke identiteit, bijvoorbeeld in de vieringen, sterker
wilden benadrukken. Dat hield ik af, terwijl ik intussen
wel de betrokkenheid van ouders bij het schoolwerk
bevorderde. Ik heb het gevoel dat religiositeit bij Petersen
meer speelt dan bij Freinet, maar de hoofdpersoon in zijn
pedagogische hoofdwerk is dan weer een boer die maar
een paar boeken op de plank heeft staan, waaronder de
oude christelijke filosofen. Weet je, het is jammer dat onze
bewegingen elkaar niet meer gevonden hebben. Soms
kwam dat door niet-matchende persoonlijkheden…”

‘Oplossingen zijn niet los verkrijgbaar.
Als leraar heb je na te denken
over je bodem, je theorie.’

En ook door dat eerder genoemde gebrek aan strategisch
handelen?
“Vast ook. Inhoudelijk heeft de Freinetbeweging altijd
bewogen, maar bestuurlijk minder. Het zit freinetters niet
echt in de genen. Wij hebben ook geen afdracht, geen
afspraken, geen periodiek regio-overleg. Toch een beetje
een anarchistisch tintje.”
Net als Célestin Freinet zelf.
“Ja, dat was een eigenzinnig mens. Maar toch ook
wel strategisch en tactisch. De man uit die verre
Alpes-Maritimes, die het onderwijs anders wilde.
Binnen de kortste keren had hij een groot netwerk,
ook correspondentie tussen scholen, want dan ging
het samen ontwikkelen, samen middelen maken,
samen denken veel sneller. Knap voor iemand zonder
academische achtergrond. Hij zou tegenwoordig in een
hoogbegaafdenklasje zijn geparkeerd.”
Wat bepaalt Freinets drive om het onderwijs te vernieuwen? Zijn eigen jeugd?
“Niet de armoede. Niet het grote gezin. Daar hoor je
hem amper over. Wel de omgeving, waar hij woonde en
leefde. Hij genoot van wat hij in de natuur meemaakte, de
rotslandschappen, de beesten, de ontdekkingen. Dat was
vormend. Voor wat betreft het culturele, het artistieke in
zijn onderwijs, moet je denken aan hoe mondain het werd
vanuit de Alpen naar de Middellandse Zeekust bij Nice.
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manier wijzer maken. Ik maak dat wat we school noemen
groter, ik trek er met hen op uit! En dan, buiten weer
binnen halend, wil je vertellen, vastleggen. Dan komt het
maken van teksten, het drukken, krantjes maken. Steeds
ligt eronder: waarom doe ik dit? Om de kinderen serieus
te nemen, ze zo te engageren. Doe je dat niet, dan leidt
onderwijs tot niets dan berusting, dofheid, domheid,
ontevredenheid, en tenslotte: oorlog.”

Vooral zijn vrouw Elise bracht het expressieve en creatieve
in. Zij borgt ook, zij is de dame van de structuur.”
En dan is er natuurlijk die Eerste Wereldoorlog, waarin hij
zwaargewond raakt, en de teleurstelling dat er ook nog
een Tweede komt, een tijd waarin hij door het regime
geïsoleerd wordt, en dan – zonder school, zonder werk –
zijn belangrijkste boeken schrijft.
“Precies. Hij gaat naar de pabo, maar wordt opgeroepen
voor militaire dienst en breekt zijn studie af. In de novelle
Geraakt beschrijft hij hoe vreselijk het is in die loopgraven
en hoe hij tijdens een aanval getroffen wordt in zijn long.
Vier jaar moet hij revalideren. Een later boekje over die
oorlog, voor kinderen, eindigt hij met de zin ‘Nooit meer
oorlog’. Hij blijft die oorlog tegenkomen in zijn fysieke
gestel. Er zijn mensen die dat als verklaring geven waarom
Freinet niet te lang met kinderen over de boeken gebogen
wilde zitten en graag naar buiten ging met ze, maar hij
vond dat echt belangrijk. En zijn vrouw nog meer. Het is
vorm volgt functie, zoals Petersen zegt. Niet andersom.”
Na die loopgraven en die revalidatie wordt hij leraar en
concludeert hij uit de verschrikkingen van die oorlog: het
onderwijs moet anders. Dat is niet per se een voor de
hand liggende conclusie, die iedere frontsoldaat trok.
“Zeker niet. Hij ontdekt het ook vooral als hij voor de klas
staat: hij ziet dat er iets niet deugt aan de motivatie van
de kinderen. Het onderwijssysteem van die dagen hekelt
hij als de ‘scholastiek’: ieder kind moet hetzelfde doen
op hetzelfde moment, en dat maakt dat de kinderen
niet betrokken zijn. Er is een anekdote, waarvan niet
duidelijk is of hij waar is: Freinet komt de klas binnen
en alle kinderen staan rond de tafel, te kijken naar een
slakkenrace – totaal opgaand in de trage bewegingen
van die beestjes. Wauw, denkt Freinet: dus daar hebben
ze wél belangstelling voor. Hoe kan ik die betrokkenheid
inzetten voor het andere leren? Niet door ze in de bankjes
terug te roepen. Dat inzicht zou gekomen zijn met een
doffe dreun: zo kan ik mijn kinderen niet op een gezonde
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In zijn wijsgerig-pedagogisch hoofdwerk Pedagogie van
het werk voert hij de boer Mathieu ten tonele, die een
echtpaar ‘scholastieke’ leraren met een groot vooruitgangsgeloof, laat zien dat soms het oude ook heel wat
biedt. Toch heet Freinet een vernieuwer te zijn.
“Ja, Mathieu is een alterego. Hij vertolkt de stem
van Freinet, als eenvoudige maar wijze boer in de
Alpen. Mathieu is tegen de vooruitgang-omwille-vanvooruitgang. Als je denkt dat te kunnen realiseren
door het kind, de mens, de leefgemeenschap
buiten beschouwing te laten, boek je misschien
kortetermijnresultaat, maar meer niet. Het leidt niet tot
betrokkenheid en dus niet tot duurzame verandering.”

‘Steeds ligt er bij Freinet onder:
waarom doe ik dit?
Om de kinderen serieus te nemen!’
Dat boek problematiseert spel en werk ook op een ingewikkelde manier. Kun je daar iets over uitleggen?
“Freinet wordt soms gezien als iemand die anti-spel was.
Dat is niet zo: kinderen spelen graag spelletjes – kijk naar
die slakkenrace. Maar als je denkt dat leren een spel moet
zijn, zit je ernaast. Leren is een serieuze zaak, ook voor
een kind, ziet Freinet. Het is niet zo dat je een kind alleen
maar kunt interesseren voor leren met speelse methodes.
De werkelijkheid is boeiend genoeg. Hij ageert tegen
het ‘brood en spelen’-principe, waarmee het volk dom,
onwetend en tevreden gehouden wordt. Dat gaat tegen
zijn emancipatoire principes in. Als je goed kijkt naar een
kind, het serieus neemt, zijn interesses leest en daarop
meebeweegt, zie je dat het zijn tekst, die straks gedrukt
wordt, foutloos wíl schrijven. Motivatie krijg je niet door
verstrooiing aan te bieden, want dan ontneem je de
kracht aan de leerzaak, dan zie je de werkelijkheid niet
in zijn volheid. De motivatie ligt in het zorgvuldig willen
werken in de werkelijkheid zelf. ”
En hoe nu verder, in de ontmoeting tussen Jenaplan en
Freinet? Lezen?
“Ik weet nooit of een artikel kan helpen. Iets gelezen
hebben is nog niet het geleefd hebben. De beste
manier om Freinet te leren kennen, is het in de vingers
proberen te krijgen en te oefenen – of dat nu met levend
taalonderwijs, de drukpers, levend rekenen of vrije
expressie is. En er dan op te reflecteren. Niet met de vraag:
hoe moet dit beter, maar: waarom doe ik dit? Wat hebben
de kinderen hieraan? Hoe helpt dit mijn onderwijs? Dán
wordt het tijd om op de bronnen terug te grijpen.”
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De Woldstroom in Meppel is nu echt Jenaplan
Geert Bors
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Fotografie: Andrea van der Burg

“Doe maar of je het bordje erop schroeft. Ja, zo”, zegt
de fotograaf. Tegen iemand buiten beeld: “U moet aan
de kant, want kijk: u spiegelt in de ruit.” De doorrookte
lach van een ervaren journalist klinkt op. Klik, klik,
klik, doet de camera. Schoolleider Guido Huige op een
trapje, NJPV-directeur Jaap Meijer ernaast. Nog twee
snelle poses, een kennersblik op het digitale venstertje,
afgeschermd tegen de felle augustuszon, en de
fotograaf is er vandoor.
Fake it till you make it. Dit was nog niet de echte
opening: de fotograaf moest naar een volgende klus.
Guido Huige neemt Jaap mee en toont hem de school,
in vogelvlucht. “Mooi dat er een jenaplanschool is”,
zegt Meijer, “In Meppel waren nog geen connecties.”
Vier jaar geleden sprong dit team in het diepe en
koos voor Jenaplan. Meteen de opleiding in. Meteen
alle structuren om. Zoekend, ook. Guido nam het
schoolleiderschap vorig jaar november op zich: “Een
ont-zet-tend begaan en ondernemend team”, zegt hij.
“Hier was beweging vanaf dag één.”
Geroezemoes op de gang. De stamgroepen gaan naar
het plein voor de officiële opening van de Woldstroom
als erkende jenaplanschool. 180 kinderen, negen
groepen. Eén kleine klas nieuwkomers, die taalles
krijgt. “Alles wat er met die kinderen gebeurt, is taal,
is betekenisvol. Het is jenaplan, met invloeden van
Freinet”, zegt Guido, “Maar kom, snel naar buiten!”
Even later onthult Jaap Meijer het NJPV-bord. Er
klinken yells van iedere stamgroep, gevolgd door
Guido en collega Erik Koppers – gitaren omgesnoerd
– met het schoollied, vannacht nog afgeschreven.
Swingende juffen, profi gitaarloopjes, een lied vanuit
het perspectief van een kind: De deuren gaan al open,
ik zie m’n vriendjes staan. / De laatste meters lopen, om
naar de groep te gaan. / Starten in de kring, we zijn er
allemaal. / De weekopening, het gebeurt hier allemaal!
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Petersen en Freinet, ve
In dialoog: Rouke Broersma en Freek Velthausz
Geert Bors

Begin 2007 trof Freek Velthausz in het Peter
Petersenarchief een map met daarin de
briefwisseling tussen Petersen en Freinet.
‘Voorlopig de ontdekking van zijn leven’,
heet dat in het boek dat jenaplanner Freek
samen met freinetwerker Rouke Broersma
schreef over het contact, de herkenning
en de verwantschap tussen de twee
onderwijsvernieuwers.

Fotografie: Larissa Rand
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erwante zielen
De wordingsgeschiedenis is meer dan mooi genoeg om het nog eens te
vertellen, ruim elf jaar na het verschijnen van het boek ‘Petersen & Freinet,
Jenaplan & Moderne School’ (2008): een verhaal dat begint met een
stevige klap op een tafelblad. Op 17 januari 2007 kwam Freek Velthausz,
jenaplanopleider op pabo De Eekhorst in Assen, binnen bij zijn kamergenoot
en freinetwerker, Rouke Broersma, en knalde met zwier een map vol
documenten voor hem neer.
Het was een woensdag. Muhammed Ali werd die dag 65. De stemcomputer
voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezing werd afgekeurd vanwege
privacy- en veiligheidsissues. De winter was mild, wat fijn was voor de
ijsvogelstand, maar deze woensdag was nat en er werd een storm voorspeld
voor de volgende dag, die de zwaarste in vijf jaar zou blijken.
Binnen op de Eekhorst stormde het inmiddels al. Teruggekeerd van een reis
naar de wortels van het Jenaplan, had Freek in het Peter Petersenarchief in het
Duitse Vechta iets gevonden dat zijn kamergenoot niet minder zou boeien: een
dossier met de correspondentie tussen Peter Petersen en zijn Franse evenknie
Célestin Freinet. Tenminste, dat wat er bewaard gebleven was van hun brieven
uit het interbellum en van de weer opgepakte correspondentie na de Tweede
Wereldoorlog.
Al jaren hadden Rouke en Freek het over Freinet en Petersen. Over hun
verwantschap. Over dat van alle onderwijsvernieuwers van de New Education
Fellowship hún visies, beiden uitgaande van de klas als leefgemeenschap,
de meeste verwantschap hadden. Dat er contact was geweest, was bekend.
Maar hier lagen documenten op tafel die meer licht konden laten schijnen
op de werkelijke interactie zo’n zeventig-tachtig jaar eerder en die mogelijk
nog meer verbindingen konden doen ontstaan tussen hedendaags freinet- en
jenaplanonderwijs.
Het contact was ooit begonnen in 1922, toen een 26-jarige Freinet de 38-jarige
Petersen bezocht op diens vernieuwingsschool in Hamburg, zo beschrijven
Freek en Rouke de eerste ontmoeting in hun boek. Beiden boerenzoon en
beiden werkend aan een visie op onderwijs voor een vreedzaam Europa. Maar
ook: een kleine generatie verschil, andere temperamenten. Petersen, al vol
in zijn carrière, de wat stijve, introverte wetenschapper. Freinet, de minder
formele, ietwat anarchistische, kennishongerige leraar.
Geestelijk vader
Bij Freek (1959) en Rouke (1940) speelt eenzelfde verschil in generatie, zij het
dat de freinetter in dit geval de senior is. “Rouke is mijn geestelijk vader”, zal
Freek vanmiddag zeggen, als de gastheer even de kamer uit is.
Een uur eerder is hij het erf opgereden in het esdorpje Bunne, nog net
Drenthe, vlakbij de stad Groningen. Rouke komt al naar buiten om hem te
begroeten. De band tussen de twee mannen gaat al een hele tijd terug, dat
zie je zo. In dezelfde halve minuut kan Rouke met een frons en een zuinige
mondbeweging eerlijk antwoord geven op de vraag hoe het met hem en met
de gezondheid van zijn vrouw gaat, terwijl er ook een grap wordt uitgewisseld.
Niet veel later zitten ze in de studiekamer, op voor hen vaste plekken. Rouke
op de stoel bij de computer; Freek op een kruk – ingeklemd tussen tafel,
venster en schouw – aan de andere kant van de schrijftafel. Niet alleen hebben
ze hier vaker samen overleg gehad over hun onderwijs op de Eekhorst, ook
heeft Rouke hier sinds 2005 de belangrijkste werken van Freinet én diens lijvige
biografie vertaald. Op het imponerende tempo van een titel per jaar.
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Ontvankelijk
“Het duurde een tijd voor
ik Freinet leerde kennen”,
zegt Rouke Broersma,
“Maar toen ik met hem
bekend raakte, was ik door
wat ik was tegengekomen
in mijn onderwijscarrière
al ontvankelijk gemaakt
voor zijn pedagogische
visie. Ik herinner me een
stage in mijn laatste jaar
van de kweekschool,
bij Meester Kottier, een
eigenzinnige man met
fonkelende bruine ogen
die enige tijd dwars door
me heen keken, toen ik
tijdens het kennismakingsbezoek om een stageplek vroeg.
Na zeker een minuut dreigende stilte draaide hij zich om
en haalde uit de kast achter zich een immens kasboek
tevoorschijn, dat hij voor me neerlegde: ‘Lees dit eerst en
herhaal je verzoek, als je dan nog wilt.’ Ruim driehonderd
handgeschreven pagina’s.
“Het bleek zijn Leerplan te zijn, een doorleefd, hier
en daar provocerend pleidooi voor levend onderwijs
zonder methodes. Samengevat in de slotzin die nooit
uit mijn geheugen is verdwenen: Hoe kan iemand uit
Goejanverwellesluis mij gisteren voorschrijven hoe ik
morgen rekenles moet geven? De juistheid van deze
uitspraak drong gaandeweg tot me door tijdens mijn
eerste eigen schoolmeesterjaren, maar wat levend
onderwijs inhoudt en hoe je dat vorm en inhoud
kunt geven werd me pas echt duidelijk toen ik de
Freinetpedagogie leerde kennen. Dat was ruim vijftien jaar
later.”
“Mijn kweekschool had geen slechte naam”, vertelt
Rouke verder, “Maar toen ik eenmaal onderwijzer
was, merkte ik dat de werkelijkheid anders is dan in de
pedagogiek- en didactiekboeken staat. Het was met name
het taalonderwijs waarin ik dingen anders deed dan in
het boekje stond. En ik begon me af te vragen waarom
kinderen op het schoolplein al lieten zien dat ze gevoel
voor verhoudingen hadden – 1 stuiter is 5 knikkers waard
– terwijl ze pas in klas 5 aan het thema ‘verhoudingen’ toe
zouden zijn. Ik had daar toen geen naam bij, geen theorie
voor, maar dat waren kiemen die gelegd werden.”
Zelfbeoordeling
Na een studie Nederlands en acht jaar leraarschap op
een middelbare school in Groningen, wordt Rouke
gevraagd te solliciteren op de Eekhorst, de eigenzinnige
lerarenopleiding in Assen. Ook daar wordt taalonderwijs
zijn portefeuille. Met collega’s zoekt hij een vorm die
zowel op opleidingsniveau als op basisschoolniveau
werkzaam is, en komt uit bij de drukpers van Freinet. “Wat
ik deed met de studenten, konden zij weer op school met
hun kinderen doen. Ik ging gedichten met hen schrijven,
en zij deden dat met de kinderen.”
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“Dat eerste drukje dat ik maakte was zoiets wonderlijks”,
gaat Rouke verder: “Je hebt een letterhaak, zet daar
letters in. Dat wordt een zetsel, waar je met een inktroller
overheen gaat. Papier erop, pers erover, en daar stáát het.
Die sensatie hadden de studenten en hun leerlingen ook.”
“Het is een magische gebeurtenis: die hele gang van
een tekst bedenken, hem samen corrigeren, redigeren
en dan drukken en publiceren.” Daaruit spreekt de kern
van Freinets visie, menen hij en Freek – een kern die heel
actueel blijft. “Meten is weten rijmt wel”, zegt Rouke,
“Maar daarom is het nog niet waar. Er ontstaat weer
meer behoefte aan andere manieren van beoordelen, aan
zelfbeoordeling ook. Met de drukpers en de schoolkrant
brengt Freinet alles wat je met taalonderwijs kunt doen bij
elkaar: je schrijft om gelezen te worden. Niet omdat je de
opdracht voor een opstel gekregen hebt. En als je gelezen
wilt worden, wil je dat de inhoud goed overkomt bij je
klasgenoten. Je wilt dat je tekst helder is, maar je wilt ook
dat ze niet worden afgeleid door spelfouten. Zo geef je
het leren in handen van de kinderen.”
Samen op een werkkamer
Rouke leerde freinetonderwijs kennen in de ‘tweede golf’,
eind jaren ’70, begin jaren ’80. Freek kende het vanaf
de pabo, maar kwam pas goed met de onderwijsvisie in
aanraking, toen hij als schoolleider van jenaplanschool
De Radar in een project over de digitale werkstukkenkast
begin jaren ’90 samen ging werken met Ad Boes, Jimke
Nicolai en Rouke. Toen Ad Boes een tijd later opvolging
zocht voor zijn positie op de Eekhorst, werd Freek de
gegadigde: “Ik ging natuurlijk Jenaplan doen, maar mijn
opdracht was ook om de verkorte pabo te ondersteunen,
en dat was ook Roukes gebied. We droegen die opleiding
samen, en zaten daarom een tijdlang samen op een
werkkamer. Niet zozeer voor Freinet of Jenaplan, maar
vanwege die tweejarige opleiding.”
“Nou,” zegt Rouke, “we vonden elkaar omdat we anders
over onderwijs
dachten. Van het
een komt het
ander. En we lagen
elkaar goed. Het
was trouwens
niet in die kamer,
maar in een
lokaal waar jij zo
triomfantelijk met
die map brieven
binnenkwam.”
Freek: “Die brief
uit Frankrijk, snel
na de oorlog, met
de strekking: ‘Dat
jij nog leeft, hoe is
het mogelijk!’ – dat
was de aanleiding
voor ons boek.”
“Met die brieven
in handen, is het
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boekje als vanzelf ontstaan”, vult Rouke aan, “We zijn
gaan uitzoeken hoe ze elkaar kenden, hoe ze elkaar
tegengekomen zijn.”
Het hoogtepunt, meent Freek, is dat Freinet Petersen
uitnodigde om het jenaplanconcept uit te leggen in diens
blad Éducateur prolétarien. “Het artikel dat Petersen
schreef is het enige waarin hij kort en bondig uitlegt wat
Jenaplan is. Hij was altijd lang van stof, maar hier gaat hij
naar de essentie. Het was nog nooit vertaald en daarom
alleen al gebruik ik het nog steeds in de opleidingen.”
Alles dat in drieën komt…
Een paar geintjes volgen. En een gewaagd gedicht van
de zestiende-eeuwse advocaat, satiricus én priester John
Donne – vertaald en uitgegeven door Rouke. Dan, terug
bij het onderwerp: “Freinet en Jenaplan zijn door dit
boekje bij elkaar gekomen. Zozeer, dat het geleid heeft
tot de oprichting van de MJPS [Moderne Jenaplan School
– een samenvoegsel van ‘Jenaplan’ en Freinets ‘Moderne
School’, zie onder andere MK157 en MK164, red.]”, zegt
Freek. “Die twee mannen hebben elkaar wat te bieden. Ik
zou me als jenaplanner geen raad weten zonder Freinet,
zeker op het gebied van taal. Want zo concreet was
Petersen niet. Enige dat hij naar de school meenam is de
kring, het gesprek.”
Rouke: “Petersens concept van leerling-gezel-meester ook
prachtig. Alles dat in drieën komt is mooi. Het is zonde
dat niet alle jenaplanscholen dat stevig neerzetten en met
trots uitdragen.”
Freek: “Dat is zeker een mooi element. Maar waar Freinet
bijvoorbeeld ook in mijn opleidingen om de hoek komt,
is in het levend leren: maak gebruik van de ervaringen
van kinderen. Neem die als vertrekpunt. Daar was Freinet
strikter in dan Peter Petersen.”
Politiek
Dat freinetonderwijs en het jenaplan elkaar vandaag
de dag kunnen
versterken,
daarover zijn
Rouke en Freek
het eens. Soms
zozeer dat de
freinetwerker
een pleitbezorger
wordt voor
Petersen, terwijl
de jenaplanner
Freinets visie
ophemelt. Ook
hun levenswandel
heeft hun beider
interesse. Hun
politieke standpunt
bijvoorbeeld.
Rouke: “Ze lijken
op elkaar en ze
zijn verschillend. In
politieke termen

kun je zeggen dat Peter Petersen een aantal conservatieve
trekken in zijn denken had – dat bedoel ik niet alleen
negatief – terwijl Freinet uitgesproken links was. Een
communist, aan de anarchistische kant.”
Freek: “Freinet was van de revolutie, Petersen meer van
de evolutie. Die heeft het ook nog wel eens over geloof
en bidden.
Rouke: “Er is twee jaar terug een boek over Freinet
verschenen, ‘Célestin Freinet - Un pédagogue en guerres’,
van Emmanuel Saint-Fuscien, waarin zijn hele denken
verklaard wordt als dat hij met alles en iedereen, tot
de laatste snik, in oorlog zou zijn geweest. Ook bij zijn
politieke zuiverheid worden vraagtekens gezet. Maar
deze meneer Saint-Fuscien maakt van iedere scheet een
donderslag.”
Tja, weet Freek: die verdachtmakingen vallen Petersen
ook met enige regelmaat ten deel. “Er zijn ook wel een
paar ideeën, met name rond de Führungslehre, aan te
wijzen, die dichtbij de filosofische ondertonen van het
nazisme komen. Daarin verschilt hij van Freinet: waar
die veel meer democratie in de klas introduceert, meent
Petersen dat je kinderen daarmee niet moet belasten. Hij
beslist voor zijn kinderen, maar in dienst van de groep.”
Rouke: “Klopt. Freinet zegt niet ‘geef me een goede
koning’, maar geef me een goede grondwet en dan regelt
het zich vanzelf.”
Freek begrijpt de gidsende rol van de volwassene ook
wel: “Ik leg het vaak zo uit: als een kind vraagt of hij mag
rolschaatsen op de snelweg, zeg ik ‘nee, dat mag niet.’
Dat is niet iets waar je democratisch over gaat stemmen.
Toen onze kinderen jongeren waren, gingen we één keer
per maand uit eten. Als we dat democratisch gedaan
hadden, hadden we altijd bij de McDonald’s gezeten.”
Pacifisme
Toch, meent Rouke, als je beide mannen in hun geheel
beschouwt, heb je te maken met pacifisten. “Petersen
heeft pacifistische trekken. Hij sloot zich niet voor niets
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De katheder afgeschaft
Freek heeft alweer eens naar het boek gegrepen en
heeft laten zien dat er twee ‘spiegelfoto’s’ in staan: Peter
en Célestin, elk in hun eigen klas, gezeten achter een
microscoop met daaromheen gefascineerde kinderen.
“Ook in beeld kun je die twee praktijken naast elkaar
leggen.”
“Jij bent echt een plaatjesman”, grinnikt Rouke. “Ik ben
van de tekst.” Hij bladert naar het artikel dat Petersen
voor Freinet schreef: “Dit is zó mooi…” Hij leest voor:
De katheder is afgeschaft: er is geen soeverein, bijgevolg
ook geen troon. De plaats van de meester, die een van
de leden van de gemeenschap is, is daar waar men
hem nodig heeft, waar het kind zijn hulp vraagt, waar
de leerling het advies en de kennis van de volwassen
vriend behoeft. De meester gaat van de ene naar de
andere leerling, van de ene naar de andere groep, maar
dringt zich niet op. Hij heeft liever dat ze een beroep
op hem doen, dat ze hem vragen stellen, dat ze hem
laten bewonderen wat ze zojuist gelezen, geschreven,
getekend hebben. Het kind heeft graag een goedkeuring
maar is niet bang voor kritiek. Het kind verlangt allebei
en voelt aan dat de oprechtheid, de goedheid en de echte
belangstelling van de meester, die van een vriend zijn.
bij de New Education Fellowship aan. Dat ligt direct in
lijn met de Volkerenbond, die in 1919 werd opgericht
als antwoord op de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog. Misschien was datzelfde pacifisme iets
minder intellectueel, maar eerder existentieel voor
Freinet. Hij wás soldaat geweest in de loopgraven. Als
negentienjarige vaandrig, met een verantwoordelijkheid
voor een groep soldaten. Vooropgaand in de strijd,
getroffen door een granaatscherf in zijn long. Het boekje
dat hij daarover schreef, Geraakt, is hallucinerend in zijn
beschrijvingen.”
“Ja”, zegt Freek, “Beiden hadden heel nadrukkelijk
die drive voor een betere maatschappij. Ook het
gemeenschapsdenken, gefocust op de groep, hebben
ze overeenkomstig. De groep speelt een grote rol, of
het nou leren in leerling-gezel-meesterrelaties is of de
klassenvergadering met een streven naar gezamenlijke
besluiten. Het ging er om, dingen samen voor elkaar te
krijgen. Denken vanuit de groep bindt ze. Dat is écht
fundamenteel anders dan hoe onderwijsvernieuwing de
laatste decennia in elkaar zat: het ging erom ‘hoe kan
mijn kind een individuele goede weg afleggen’. Gelukkig
komt er nu burgerschapsvorming. Daarop hebben freineten jenaplanscholen een voorsprong. Ik denk dat ze dat
gemeenschapsdenken in elkaar gewaardeerd hebben.”
“Zeker”, vult Rouke aan: “Dat zie je ook aan de reacties
op het artikel dat Petersen voor Freinets blad schrijft. Ze
hadden allebei oog voor alle lagen van de bevolking. Het
was niet elitair.”
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De tekst van Petersens artikel in Éducateur prolétarien
is ter beschikking gesteld door de auteurs en zal in
een volgend nummer van Mensenkinderen integraal
verschijnen.
Het fraai bezorgde boek met de briefwisselingen en
de ontmoetingen tussen Freinet en Petersen, is o.a. te
bestellen via de webwinkel van levendleren.nl.
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‘Freinet heeft van Tony de Wees een leergierige
overlever gemaakt’
Berna leest: de kinderboeken van Freinet
Berna van der Linden

“Ik moet het boetekleed aantrekken”, constateert boekenrecensent Berna. Haar eerste indruk van de kinderboeken
van Célestin Freinet, al snel in een blog verwerkt, blijkt bij nadere lezing geen recht te doen aan hoe de boeken je
aanraken, als je beter leest. Tony de Wees en de kat Minet zijn hoofdfiguren die je vanuit hun wezen, hun zintuigen
laten meekijken in de wereld van een eeuw geleden. En in de denkwereld van hun geestelijke vader.
Onder handbereik liggen de twee kinderboeken van
Freinet. Toen ik net een paar bladzijden gelezen had uit
Tony de Wees, schreef ik in een blog:
De gedateerdheid van het verhaal sloeg al bij de eerste
bladzijden toe. Ik weet niet wat de verhouding is
geweest met zijn moeder, maar wij dames komen er
nogal bekaaid vanaf. Vrouwen zijn onaardig en bazig,
valt er tussen de regels door te lezen. Volwassenen
zijn ruw en kortaf. In principe zijn de boekjes met hun
minieme dikte in een ochtend uit te lezen. ‘Tony de
Wees’ is in 1925 geschreven.
Zijn andere boek heet ‘Minet’ en volgde in 1926.
Het beschrijft het leven van een jonge poes en haar
ontdekking van de wereld. De tegenslag die op zijn
pad komt, het gevaar dat loert. Het wordt duidelijk dat
er gebeurtenissen zijn in het leven, waar je zelf niets

aan kunt doen. Als je dat in de gaten hebt, lukken de
goede dingen beter, sta je meer in je kracht. Dat is de
boodschap. Een overpeinzing waard. Eerst maar eens
beide verhalen lezen en mijn eigen waarden eruit
filteren.
Ik heb ze uit. De twee kleine dunne boekjes, die
wekenlang een beetje stof liepen te vangen naast mijn
bed. Steeds weer was er wel een ander belangrijk ding
wat er tussendoor geschoven werd.
Nu het vakantie was, met zeeën van tijd, ben ik in de
wereld van Freinet gedoken. Ik moet het boetekleed
aantrekken: zo onleesbaar bleken beide boeken niet te
zijn. Er viel zelfs heel wat uit te filteren, maar daar had
je wel het inzicht in het leven en de werken van Freinet
voor nodig. Achterin de beide boeken staat een nawoord
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van de vertaler van de twee werken, Rouke Broersma. Bij
een herdruk zou mijn advies zijn om van het nawoord bij
Tony de Wees een voorwoord te maken en de lezer eerst
in de wereld van Freinet te laten duiken.

termen en de levenswereld die ze oproepen. Het leent
zich uitstekend voor een thema, waar een heel project
omheen te bouwen valt, die de tijd van toen tot een
sensitieve, tactiele beleving zou kunnen maken.

Uit dat nawoord blijkt namelijk dat hij in het verhaal van
Tony veel autobiografische elementen heeft verweven.
Zijn ouders vormden met hem, een zus en twee broertjes
een boerengezin. De ouders namen twee weeskinderen
in huis – deels vanwege de vergoeding die ze daarvoor
kregen, en ook om ze te laten werken. Die kinderen
heetten Tony en Antoinette. De omschrijving die Freinet
geeft van het leven van de kleine Tony daar op de
alpenweides van zuidoostelijk Frankrijk, in armoedige
omstandigheden, berust gedeeltelijk op zijn eigen
ervaring.

Het verhaal van Tony loopt niet goed af. Hij moet
weer terug naar het weeshuis. Hij piekert ’s avonds:
Weg... Ach, die mensen verlaten is niet het ergste.
Ja, Marie, Jean en Louis zal hij missen... Hij zal vast
wel nieuwe kennissen vinden! Maar wie weet of hij
ooit de boomgaarden met appels, noten en kersen
zal terugvinden. De weiden, waar je zo heerlijk kon
ronddolen. De schaduw om ‘s zomers in te slapen, het
heerlijke frisse water dat je zo uit het stroompje kon
drinken? Zou hij ooit die planten, die velden terugzien
en de dieren die zijn echte gezelschap waren en die zijn
korte verblijf van enkele maanden hebben opgevrolijkt?
(…) Tony gaat nu over onbekende wegen, langs velden
die hem onverschillig zijn. Zijn hart is opnieuw leeg en
vreselijk zwaar. Hij is, meer dan ooit, Tony de Wees.

De kracht van de beleving zit hem erin dat het verhaal
door de ogen van Tony verteld wordt. In het geval van
Minet, lees je via de zintuiglijke waarneming van een
kat. Dat levert een onderdompeling op in een wereld,
die vervreemdend moet zijn voor de kinderen van nu,
die opgroeien te midden van vlugge en vluchtige
digitale middelen. Sommige begrippen – van
voorwerpen, stoffen, handelingen – zijn
nog nooit ervaren: het prikkende stro
van een strozak op je vel, het hoeden
van twee ossen, het lezen van de
aren tijdens het oogsten.
Tegelijkertijd is het een
verrijking, die
ongekende
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Freinet is van mening dat je kinderen niet hoeft te
sparen. Ze mogen ervaren dat het leven niet altijd
lankmoedig is. Het einde blijft wel open. Kinderen
kunnen verder fantaseren met het verhaal en er een
nieuw glorieus hoofdstuk aan toe voegen, want Freinet
heeft van Tony een overlever gemaakt – dapper,
behendig en leergierig. Daar zit potentie in, en groei.
Voor Minet wacht ook een nieuw leven. Weliswaar
zonder moeder en broer, maar bij mensen die hem
aaien, hem op zijn gemak stellen en te eten geven. Dat
zit wel snor. In Minet volgt hij de ontwikkeling, het
verkennen en het uitproberen, het experimenteren en
loslaten wat niet lukt en herhalen wat wel lukt. Het
‘proefondervindelijk verkennen’ heet dat in het
jargon van Freinet.
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Eigenlijk zijn de boekjes beide een spiegel, de spiegel
van Freinet. Zijn filosofie in een notendop, z’n kijk
op kinderen op een presenteerblaadje. Daardoor zijn
ze de moeite waard om te gebruiken voor de groep
als kennismaking met een wereld, waar zulke andere
waarden te ontdekken vallen. Hij kijkt naar het kind, dat
volop in ontwikkeling is. Alle zintuigen gaan open. De
waarneming verscherpt zich tot in het detail, de natuur
als onderwerp loopt voorop, het ontdekkend leren is er
in elke aard en vorm aanwezig. School komt er bekaaid
vanaf: daar valt weinig te leren. Dat was voor hem de
reden om een school met een andere visie te vormen en
zijn gedachtegoed uit te dragen.

de kroon op het werk, en vormen de aardse grondtoon
die diep en sonoor zoemt onder het werk van zowel
Petersen als Freinet.

Met Peter Petersen ontstond een – door de oorlog
onderbroken – briefwisseling, waaruit blijkt dat beiden
respect hadden voor elkaar en een aantal werkvormen
en pedagogische grondgedachten deelden. Ze traden
beiden het kind met respect en vertrouwen tegemoet. Ze
waren voortdurend aan het zoeken naar vormen om het
kind een betekenisvolle leeromgeving te kunnen bieden,
waar ruimte was voor zelf ontdekken, zelfsturing en
ervaringsgericht experimenteren en leren. Ik zou zeggen:
maak een alpenweitje in de groep met verse graszoden,
zorg voor wat levende have rond de school of ‘papier
maché’ een geit, maak van een kussensloop een strozak,
geef een homp oud brood met wat kaas en gedroogde
appeltjes te eten, plant een bramenstruik in je schooltuin,
en sla de graankorrels uit het graan. Maar eerst Tony de
Wees voorlezen en dan, na het opdoen van al die eigen
ervaringen op je alpenweide in en om de school, nóg een
keer. Er zal een nieuwe wereld voor ze opengaan, en
voor jou als stamgroepleider vast ook.

Wie meer wil weten over de uitwisseling tussen Freinet
en Peter Petersen:
Petersen & Freinet
Jenaplan & Moderne School
Research, vertaalwerk, samenstelling en toelichting
Rouke Broersma en Freek Velthausz
Uitgever: De Freinetwinkel, Valthe 2008
www.freinet.nl

Tony de Wees
door Célestin Freinet
met illustraties van Pierre Rossi
1925
Minet
door Célestin Freinet
met illustraties van Pierre Rossi
1926

De betrokkenheid en het
welbevinden die daarmee
gewonnen worden, zijn
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‘Democratie is ook g
Filosofiecolumn: democratie in de klas
Sabine Wassenberg

Filosofe Sabine Wassenberg licht het
democratische aspect uit de pedagogiek
van Freinet, en bekijkt met een groep
kinderen het fenomeen van alle kanten:
is democratie eerlijk? Zijn er mensen
die je zou moeten uitsluiten van
het stemproces? En zijn er politieke
modellen die transparanter zijn?
Trouwens, mag je – met alle plichten
die je hebt als kind – de school wel een
democratische plek noemen: wanneer
wordt de stem van de leerling echt
gehoord?

Het gesprek zelf is al democratie, in een notendop. Ieder mag zijn stem laten
klinken, niemand is de baas, niemand bepaalt wie er gelijk heeft. Ik gedraag me
als een voorzitter, stel vragen, deel de beurten uit. En complimenten. Maar ik mag
kinderen niet dwingen in hun mening.
Nu staat op de agenda het stemmen in een democratie. Vinden we de democratie
eigenlijk eerlijk? Mag iedereen stemmen, ook een ex-crimineel? Ook een hoogbejaarde? Mogen mensen die geestelijk gehandicapt zijn wel stemmen, want die zijn
geestelijk nog een kind? En zouden eigenlijk kinderen niet eerder dan 18 mogen
stemmen?
Kortom, is de democratie eerlijk?
Een jongen die tot nu toe altijd het hoogste woord had in de klas en een groot filosofisch talent liet zien, komt met een kritische noot: “De democratie is gevaarlijk.”
“Waarom?”, vraag ik, natuurlijk.
“Want je weet nooit wie er aan de macht komt. Zoals Geert Wilders! Of Trump.”
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gevaarlijk, juf!’
“Maar die zijn wel gekozen door de mensen...”, reageert een meisje.
“Maakt dat de democratie dan minder goed, als er iemand aan de
macht kan komen die je niet wilt?”, vraag ik.
“Ja”, meent dezelfde jongen.
“Hoe zou jij dan de macht willen verdelen?”, vraag ik verder. Ik leg
de groep het verschil uit tussen verschillende staatsvormen: een
democratie, een koningshuis, een dictatuur. “Dictatuur”, zegt de jongen met enige stelligheid, en ik realiseer me dat Emirhan als enige in
de klas Turks is. Er schieten overwegingen door mijn hoofd. Ik mag
deze mening niet afwijzen, maar wil wel tot reflectie uitnodigen. Ik
vraag hem de voordelen van de dictatuur. Hij denkt kort na: “Het is
rustig en het land is goed moslim.”
Ik denk dat niet alle kinderen op de hoogte zijn van de politieke
situatie in Turkije. “Sommige mensen zeggen dat een nadeel van een
dictatuur is, dat de dictator zomaar mensen in de gevangenis kan
gooien zonder een eerlijk proces. Hoe denk jij daarover?”

Hij, de jongen met het hoogste woord,
is er stil van
“Dat kan wel zijn, maar die mensen worden niet voor niets opgepakt. Je moet je gewoon volgens de regels gedragen.”
Daar heeft hij een punt. Als de regels duidelijk door de baas zijn opgesteld en iedereen houdt zich daaraan, dan kan dat tot een rustig
land leiden. In principe, idealiter.
In zekere zin is het onderwijs zelf ook verre van democratisch: we
moeten naar school; het begint zo en zo laat; de vakken, docenten,
schoolleiders zijn al voor je bepaald; je moet je aan alle regels houden, doe je dat niet dan word je geschorst. Een individuele leerling
heeft geen enkele stem in het systeem waar hij inrolt. De kinderen
hebben geen macht in het grote plaatje. Behalve daar waar naar hun
mening wordt gevraagd in de klas. Dan wordt pas naar hun stem
geluisterd.
“Maar vind jij het dan leuk”, zegt Sarah tegen Emirhan, “als je
bijvoorbeeld bij de krant werkt en ineens ontslagen wordt door de
dictator?” Het is een retorische vraag. Natuurlijk zou hij dat niet leuk
vinden. Het moet wel eerlijk blijven. Ergens begint het te wringen,
dat voelt Emirhan ook wel. Hij, de jongen met het hoogste woord, is
er stil van.

Sabine Wassenberg is filosoof en verzorgt lessen en trainingen in
filosoferen met kinderen. Ze is auteur van onder meer ‘Kinderlogica Filosoferen op een multiculturele school’.
www.sabinewassenberg.com
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‘Je wordt hier opgenomen in een cul

Het grote interview: Rien van den Heuvel over dertig jaar S
Geert Bors

Weg- en waterbouwer. Dat leek hem óók een interessante loopbaan, toen hij voor
zijn studiekeuze stond. Maar Rien van den Heuvel werd onderwijzer, teamleider
en uiteindelijk… scholenbouwer. Het Jenaplan ontdekte hij begin jaren ’80, toen
hij en zijn team een aantal Peter Petersen-elementen zelf hadden uitgevonden:
“Onze onderwijsidealen kregen opeens een theoretische ondergrond.” Met kalm
en optimistisch gemoed – dichtbij zichzelf blijvend – maakte hij van een onrustig en
ruziënd Dr. Schaepmanschooltje in dertig jaar een bloeiende school met drie stevige
locaties.

24

- 166

ltuur waarin je je samen ontwikkelt’

Schaepmanschool

Als nieuwkomer in de wereld van het Jenaplan leerde ik
Rien van den Heuvel kennen bij een workshop tijdens een
NJPV-conferentie. Het was daags voor de Amerikaanse
presidentsverkiezingen en Rien week kort uit van zijn
verhaal over schoolleiderschap en een bevlogen team naar
politieke sferen, toen hij een dia toonde waarop stond:
‘Stopping Trump is a short-term solution. The long-term
solution – and it will be more difficult – is fixing the educa
tional system that has created so many people ignorant
enough to vote for Trump.’
Hij had toen zijn 25-jarig jubileum als schoolleider van de
Dr. Schaepmanschool al gehad – jaren waarin onder zijn
leiding de Schaepman was uitgebreid van één onrustig schooltje naar drie succesvolle locaties. Scholen met
een optimistisch en verbindend elan, en een robuuste
uitstraling, zowel in het Rotterdamse als op het landelijke
jenaplantoneel. Dat iemand zou kunnen kiezen voor het
leiderschap van Trump moet Rien wezensvreemd voorgekomen zijn; een week later was Trump toch president
elect.
In juli 2019 nam hij afscheid van ‘zijn’ Dr. Schaepmanschool. Er werd een straatnaambordje onthuld: Rien van
den Heuvelweg. Daarboven: schoolleider 1989-2019. Maar
‘weg’ is hij nog niet helemaal. Op een tropische augustuswoensdag, terwijl beneden het team van de locatie Evertsenstraat alles in gereedheid brengt voor de start van een
nieuw schooljaar, spreekt Rien – een kan koud muntwater
in de aanslag – over de koers van Jenaplan en dertig jaar
schoolleiderschap.

heeft en er wat moois van wil maken. Verdraagzaamheid,
het uitstellen van oordelen, het zoeken naar de kracht
in mensen. Soms is daarvoor nodig dat je juist durft af te
wijken van alle regelgeving. Zo werkte ik al als leerkracht
in de jaren ’70. Zo ervoer ik het schoolleiderschap ook: als
je bij mij komt werken, krijg je alle ruimte, mag je fouten
maken. Maar we doen het samen en open naar elkaar.
Geen verborgen agenda’s. ”
Het klinkt alsof jij onderwijsmens móest worden.
“Dat trok me inderdaad al vroeg. Het was mijn eerste
ingeving. Maar ten tijde van mijn studiekeuze twijfelde ik
of ik niet de technische kant op zou gaan. Weg- en waterbouw vond ik ooit heel aantrekkelijk. Ik was als kind altijd
aan het bouwen en onderzoeken, spoorlijnen en wegen
op verhogingen, bruggen, viaducten. Toen ik dat op de
havo expliciet maakte en iemand zei: ‘Maar jij ben geknipt
voor het onderwijs’. Uit de beroepskeuzetest bleek dat
ook.”
Hoe moet ik me de student Rien voorstellen?
“Ik deed de Pedagogische Academie van 1970 tot 1973.
Het was de periode van de democratisering in het hoger
onderwijs. We zaten regelmatig in het café de stand van
de wereld te bespreken. We hielden sit-instakingen in het
centrum van Rotterdam. Ik weet niet eens meer waarom,
maar we waren het altijd wel ergens niet mee eens. Ik herinner me vooral een grote verbondenheid met elkaar – we
maakten samen muziek, cabaret, speelden toneel.”

Herinner jij je die Trumpdia? Hoe zie jij dat het onderwijs
zich de laatste jaren te verhouden heeft tot de samen
leving?
“Ja, die herinner ik me. Wat ik zie als een grote verandering, is dat veel mensen de wereld als steeds ingewikkelder ervaren. Mensen willen graag houvast. Zekerheden.
En dat leggen ze neer bij maatschappelijke instituten als
de school: veel ouders, bestuurders, overheden willen
allemaal dat het glad geregeld is en dat er niets fout kan
gaan. Maar zo zit de wereld niet in elkaar: je kunt niet
alles voorkomen en uitsluiten. Ik denk dat daarmee het
onderwijs ingewikkelder is geworden om in te werken.”

Kwam je aan studeren toe?
“Zeker wel. Ik hield ervan om er op stagescholen écht in
te gaan. Om grote projecten te starten met mijn groep.
Daar kreeg ik ook alle ruimte voor. Ooit heb ik van zo’n
Elektro-spel – twee van die elektrodes die je in het goede
vakje bij elkaar moet brengen en dan licht er een lampje
op – een primitieve computer gemaakt. Van hout, je kon
echt een vragenkaartje in het kastje stoppen en de vraag
beantwoorden door twee elektroden op de goede plek te
steken. Daar werd op de PA heel enthousiast op gereageerd. De kinderen zelf hadden na een poosje wel door:
‘Ah, gaatje hier, dan is dít het goede antwoord’.”

En hoe pareer jij dat?
“Bij mij is het startpunt altijd geweest: ga uit van het
goede in de mens. Peter Petersen legt dat ook al in de
intenties onder zijn jenaplanconcept: begin elkaar open
te ontmoeten. Ga ervan uit dat iedereen het beste voor

Jouw studietijd was in de jaren van de grote politieke idealen. Hoorde je ook veel over vernieuwings
stromingen in het onderwijs?
“Nee, ik heb daar wel eventjes iets over gehoord in
mijn opleiding, maar heel terzijde. We waren bezig
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met het milieu, met het boek Grenzen aan de groei, van
de Club van Rome, die zich bezighield met de ecologische
druk op de planeet als er straks vijf miljard mensen zouden
zijn. D66 was net ontstaan en had spannende ideeën. Er
was het boek Wie is van hout? van Jan Foudraine, die de
psyche van de mens heel anders benaderde, en pleitte
voor minder medicijnen en meer gesprek in de psychiatrie.
Dat boeide ons wel.”

Je bent vóór je dertig jaar op de Dr. Schaepmanschool
ook al elf jaar schoolleider geweest in Rotterdam-Zuid.
Dan blijven er maar een paar jaar voor het pedagogische
handwerk van het leraarschap.
“En na mijn studie ben ik ook nog anderhalf jaar in
militaire dienst geweest: met Leopardtanks bewaakten
wij in Duitsland de noordelijke grenzen. Maar tegelijk
heb ik heel lang mijn schoolleiderschap gecombineerd

Nou hoor je het eens van een ander (1): Ingrid Nagtzaam
Ik kwam van een school met een heel autoritaire schoolleider, toen ik op de Dr. Schaepmanschool ging werken. Op iemand als Rien was ik helemaal niet ingesteld. Dus toen ik het idee opvatte om de muziekles buiten
te doen, liep ik bij Rien binnen en vroeg hem of dat mocht. “Een muziekles buiten?”, vroeg hij. O-oh, dacht
ik: helemaal mis, wat heb ik nou gevraagd? Maar hij vervolgde:
“Waarom kom je dat vragen? Ik denk dat jij daar goede overwegingen voor hebt en dat prima zelf kunt beslissen.”
Zo was het altijd: als ik hem aansprak met welk ingewikkeld probleem ook, stelde hij een wedervraag en dan liep ik een minuut
later naar buiten met het vrolijke besef dat ik het antwoord in
mezelf gevonden had. Rien zei niet veel en als hij wat zei, was het
vaak een ruimtescheppende vraag, een vraag waarmee hij een
spiegel naar jou ophield, een vraag waarmee je zelf verantwoordelijkheid nam.
Op mijn eerste stamgroepavond vroeg Rien ons om de leerlijnen
en leerdoelen voor het hele jaar uit te werken in een presentatie
aan de ouders. Pas gaandeweg het jaar drong het tot me door
dat ik dat misschien wel voor de ouders had gedaan, maar dat
Rien het me vooral had laten doen om zélf de doelen helemaal in
de vingers te krijgen: met een helder overzicht over mijn jaar kon
ik pedagogische situaties herkennen en kon ik gaan spelen met
de stof, de kinderen en de leerlijnen.
Ingrid werkte op de Schaepmanschool in de jaren 1995-1999
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met leerkracht zijn. Ik begon als leerkracht in Rotterdam
Schiebroek, op een school waar ik de enige man was – de
jonge hond tussen een aantal wat oudere dames. Ik begon meteen een documentatiecentrum op te zetten, ik
ging een kerstmusical doen, ik richtte een handenarbeidlokaal in. Na school gaf ik kinderen tafeltenniscursussen.
Ouderparticipatie bestond er nog niet, dus ik ging veel
met ouders doen. Ik was een vrij populaire leerkracht
geworden en na drie jaar werd ik gevraagd als schoolleider en meester van klas 6 op de Meester Baarsschool
in Rotterdam-Zuid. Te midden van die enthousiaste,
ondernemende club jonge mensen noemde ik mezelf
liever ‘teamleider’.”
Het woord ‘Jenaplan’ is nog steeds niet gevallen…
“Dat komt nu: de Wet op het Basisonderwijs begon
begin jaren ’80 op te doemen – kleuter- en lagere school
zouden vanaf 1985 samen opgaan in de basisschool.
Wij gingen eens goed kijken naar de richtlijnen. Een
belangrijke daarvan: kinderen moeten een ononderbroken leerproces doormaken. Nou, dachten wij, als we écht
ononderbroken willen werken, dan moet je geen klassen
meer hebben. Dan heb je een structuur nodig, waarin
kinderen op een heel vanzelfsprekende manier kunnen
doorgroeien. We begonnen te denken over heterogene
groepen. Met kringgesprekken waren we ook al begonnen – dat was heel nieuw in het onderwijs. Het was een

onderwijsbegeleider van de CED-groep, die me op een
dag zei: ‘Rien, wat jij vertelt lijkt op jenaplanonderwijs.’
Ik ben me erin gaan verdiepen en verdraaid, dát was het.
Dat was het moment om als jenaplanner verder door het
leven te gaan. Onze onderwijsidealen kregen opeens een
theoretische ondergrond.”

‘Wat jullie doen, Rien, lijkt op
jenaplanonderwijs.’ Ik ging me erin verdiepen
en verdraaid, dát was het!
Mooi dat jullie als team zo doortastend dergelijke grote
ideeën uitwerkten.
“Het was een klein team, acht mensen. In die tijd werkte
je fulltime. Je was altijd met elkaar aanwezig. Daardoor kende je elkaar goed en kon je flink doorpakken.
Daar komt bij dat de Meester Baars een school was die
openstond voor vernieuwing, ook vanuit de ouders, die
enorm betrokken waren: aan de overkant van de school
hadden ouders de sleutels en gingen er dingen regelen
als er iets aan de hand was. Ook kregen we veel ruimte
van het bestuur: ‘Rien, ga je gang. Als er problemen zijn,
wel laten weten, hè?’ Ze gaven me veel vertrouwen en
verlangden vooral oprechtheid. Tja, dat vertrouwen wil
je dan waard zijn. Dat heb ik doorvertaald naar de kinderen en de teams: je krijgt mijn vertrouwen, maar dan
reken ik ook op je.”
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Ik had me nooit gerealiseerd dat de Wet op het Basis
onderwijs zo natuurlijk ingevuld kon worden met zoiets
als de stamgroep.
“Er was wel meer beleid in die richting. Toen ik net
begonnen was als leraar, tweede helft jaren zeventig,
maakte ik kennis met de ‘speelleerklassen’ – in Rotterdam
was dat onderdeel van een project van Jan Grandia, die
een voorvechter was voor kansrijk onderwijs aan kinderen
uit achtergestelde milieus. Er werden tonnen besteed om
lokalen uit te bouwen, zodat er ook voor kinderen in de
eerste jaren van de lagere school meer mogelijkheid bleef
om spelend hun weg te vinden. Het opheffen van de splitsing tussen kleuters en lagere school door de Wet op het
Basisonderwijs gaf daar ook mogelijkheden toe.

Het bestuur zei: ga je gang.
Als er problemen zijn, wel laten weten, hè?’
Dat vertrouwen wil je waarmaken.
Maar vanaf dat de basisschool er was, is er een beweging
ontstaan die nooit bedoeld was. In plaats van een geleidelijker overgang naar het formeel leren, is het omgekeerde
gebeurd: kleuters worden nu ook meer en meer getoetst
naar leercriteria.”
Is de Meester Baarsschool, met die jenaplanachtige
ideeën, ook een jenaplanschool geworden?
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“We waren goed op weg, toen het schoolbestuur kwam
met het verzoek aan mij om over te stappen naar de Dr.
Schaepmanschool. Dat was al een jenaplanschool vanaf
1967, een van de eerste in Nederland. Het ging op dat
moment niet goed met de Schaepmanschool – er was
veel onrust, ontevredenheid, spanningen tussen team
en ouders en ouders onderling. Het was de tijd van de
verplichtstelling van de medezeggenschapsraad, en dat
gaf spanningen tussen de toenmalige ouderraad en
de formeel wettelijke MR. Het kleine schooltje had zijn
leerlingenaantal meer en meer zien dalen. Het bestuur
vroeg mij om er directeur te worden, ook omdat ik kennis
van Jenaplan had. Naar de Meester Baarsschool ging een
teamlid van de Schaepman om die school tot een jenaplanschool te ontwikkelen.”
Hoe pakte je het aan?
“Ik kreeg er de bovenbouw, als stamgroepleider, en had
ambulante tijd als directeur. Ik heb geprobeerd dicht bij
mezelf te blijven en goed richting te geven aan alle spanningen die er heersten. Het was een intense tijd – vergaderen tot het nachtelijk uur, ’s morgens wel weer fris voor
een groep kinderen.”
Een team, ouders en kinderen aan je kant krijgen door
‘dicht bij jezelf te blijven’. Leg uit.
“Het ging erom dat ik er stond, dat ik er was. Voor
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iedereen. Een luisterend oor. Dat heb ik geprobeerd door
authentiek te zijn – ik bleef consequent een schoolvisie en
een persoonlijke houding uitdragen van rust, vertrouwen,
openheid, eerlijkheid. Het heeft een paar jaar geduurd
voor iedereen daarin mee kon gaan. Er is zelfs ooit een
nare brief van twaalf kantjes naar de Inspectie van het
Onderwijs gegaan over mij, over hoe ik de school aanstuurde – een brief die ik pas onder ogen kreeg, toen de
Inspectie hem me liet inzien. Zo waren de mensen gewoon
met elkaar om te gaan: vanuit wantrouwen, achter elkaars
rug om. Maar je moet het niet groter maken dan het was:
er was ook een aanzienlijk aantal ouders dat me steunden,
dat volmondig meeging.”
Ik kan me voorstellen dat die boodschap van rust en
vertrouwen eerder begrepen werd door de kinderen in je
groep dan door de volwassenen op het plein.
“Ja, dat zeg je mooi: zo ging het. De kinderen gingen
eerder met me mee dan de ouders. En omdat de kinderen
zich fijn voelden op school, begonnen ouders te denken
dat het dan wel goed zat.”
Jenaplan is een interpreteerbaar streefmodel. Hoe zou jij
de kleur en klank van het Jenaplan van de Schaepmann
omschrijven?
“Behalve het ‘samen’ – dat zich uit in wederzijds respect, vertrouwen – heerst hier een positieve houding:

we gaan het met elkaar oplossen, we krijgen het voor
elkaar.”
Die sfeer leidde tot een betere naam in Barendrecht en een
stijgend leerlingenaantal. De lokalen die de bso in gebruik
had, kreeg de school terug. Daarna volgden drie noodlokalen op het schoolterrein. Toen er niet veel later nóg
twee lokalen te kort waren, kreeg Rien een oud schooltje-met-sloopbestemming op de Evertsenstraat toegewezen, waar de Schaepman haar tweede vestiging opende,
met twaalf kinderen die dichterbij de nieuwe locatie woonden. Ook de locatie Evertsenstraat groeide al snel enorm.
De stijgende toestroom van kinderen uit het belendende
Ridderkerk maakte dat de RVKO, de grote scholenvereniging waaronder de Schaepman resideert, een zieltogend
Ridderkerks schooltje ter beschikking stelde. Dat was het
begin van Schaepmanlocatie 3. De omwending naar Jenaplan leidde ook hier eerst tot een verdere leegloop: van
de zestig kinderen werden er dertig van school gehaald.
Maar na een jaar stond de teller op tachtig en inmiddels
zitten er 240 kinderen en kijkt de school uit naar een
tweede locatie in Ridderkerk.
De drie Schaepmanlocaties trekken bewust kiezende middel- tot hoogopgeleide ouders, ook van verder weg, maar
even zoveel buurtkinderen, van wie de ouders overtuigd
raken door de goede verhalen die rondgaan over het
sociale, het zelfverantwoordelijke, het optimisme, het

Fotografie: Dr. Schaepmanschool en
archief Rien van den Heuvel
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Nou hoor je het eens van een ander (2):
Marleen van der Krogt
De Dr. Schaepmanschool had nét de
locatie in Ridderkerk
erbij gekregen. Het
was een zieltogend
schooltje met zestig
leerlingen en zonder
een veilig, laat staan
een constructief
leerklimaat – nogal een erfenis. Als
kersvers afgestudeerde Pabo’er, op zoek
naar werk, kwam ik
een week invallen
in de oudste groep,
vol met kinderen die allang niet meer naar school
kwamen met de intentie om iets te leren. Oké, besefte ik meteen de eerste ochtend: deze week gaat
niet om lesdoelen te halen, maar om deze club in
het gareel te krijgen en het een beetje goed met
elkaar te hebben. Dat deed ik. Samen haalden we
de vrijdagmiddag.
Rien zat die week vaak een kamer of twee verderop, zijn benen op tafel, leunend bij het raam. Hij
bekeek mij en het gebeuren allemaal eens rustig.
Ik herinner me dat hij een ketting om had en zo’n
overhemd met een Hawaii-print droeg. Even dacht
ik: dit is vast zo’n versierderstype waarvoor jonge
meiden op de Pabo gewaarschuwd worden. Maar
dat was een foute inschatting: Rien had het beste
met ons allemaal voor. Hij complimenteerde me
met wat hij gezien had. Dat ik het doorzettingsvermogen en de gedrevenheid had om als jonge
leerkracht in die groep te blijven staan. Ik kreeg
een baan op de Schaepmanschool.
Ik kan wel zeggen dat Rien aan de basis heeft
gestaan van mijn pedagogisch besef en dat hij
me heeft laten zien hoe je kunt vertrouwen in
de ontwikkeling van kinderen. Daar is mijn eigen
pedagogisch leiderschap geboren.
Marleens tijd op de Schaepmanschool was van
1995 tot en met 2009

samenwerken op de school. Inmiddels treft Rien de kinderen van oud-leerlingen in de stamgroepen: “Die ouders
zeggen dan: ‘wij hebben hier zo’n mooie tijd gehad. Dat
gunnen we onze kinderen ook’.”
Bijzondere complimenten zijn dat.
“Ja, we zijn ver weg geraakt van het eerdere imago:
‘Gezellig hoor, maar wat léér je daar dan?’ Ik denk dat
dat beeld van optimisme, het sociale, samenwerken, leren
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eigen verantwoordelijkheid te dragen voor veel jena
planscholen geldt. Daar is het Jenaplan sterk in. Ik zag
dat een paar jaar geleden op een reünie van onze school.
De deelnemers – destijds zo’n beetje 20-25 – spraken zo
mooi over hun schooltijd, dat ik naar boven ben gesneld,
vlug wat vragen op een A4 heb gezet en gevraagd heb of
ze die alsjeblieft wilden beantwoorden: wat heeft deze
school betekend? Hoe kijk je terug? Het waren mensen,
aan het begin van hun loopbaan, die echt iets van hun
onderwijscarrière gemaakt hadden. Trots waren op wie
ze nu zijn. En dat ook toeschreven aan hun start hier. Dat
word ik blij van.”
De Inspectie is al even complimenteus, begreep ik.
“Ja. Die wilde een paar jaar geleden dat we het predicaat ‘excellente school’ aanvroegen. Dat hebben we ook
gekregen. Een mooi moment voor al die mensen die hier
al zo lang en zo hard werken. Dat ‘excellente’ ging niet
om de cognitieve opbrengsten. Die zijn zoals ze horen te
zijn – leren hoort op niveau te zijn, klaar uit. Maar dat is
niet het hoogste doel. Het ging en gaat er hier om dat als
je binnen stapt, je met elkaar gaat ontwikkelen. Ouders,
kinderen, teamleden, bezoekers – iedereen leert hier. Je
wordt opgenomen in een cultuur waarin je samen ontwikkelt. Wij hebben daarom ons aspect van excellentie ‘Het
lerend systeem van de Dr. Schaepmanschool’ genoemd, al
hadden de Inspectie en de jury wat moeite met die frase.”
Hoe ziet die ‘cultuur van je ontwikkelen’ er concreet uit?
“Op stamgroepavonden nemen we ouders mee in een
stuk theorie en laten we zien hoe we dat vertalen naar de
stamgroep. Zo hebben we altijd gewerkt, ook met collega’s die hier komen werken. Iedere nieuwe stamgroep
leider krijgt een coach, een ondersteuner toegewezen. En
dan komen we op vaste momenten bij elkaar, waarop je
laat zien hoe jij je onderwijs vormgeeft. We geven workshops aan elkaar; een andere keer pakken we de basisprincipes erbij en gaan we na waar je die ziet terugkomen in
je groep, in de school, en hoe je het zou willen terugzien.
Als je elkaar vertelt over je onderwijs, je visie, de vormen,
leert iedereen steeds beter het verhaal van de school en
van Jenaplan uitleggen. Ook aan ouders, die daarmee ook
steeds meer in handen krijgen om te vertellen waarom het
hier gebeurt zoals het gebeurt.”
En leidde al die jaren van zo bewust samen bouwen, zo
studeren op het concept, ook tot vernieuwing van Peter
Petersens ideeën?
“De stamgroep is van enorme waarde. En het wereld
oriënterende deel boeit ons nog altijd – zeker als je samen
bouwt. Dan heb je het ook over professionalisering, een
lerende organisatie willen zijn. En in de laatste jaren: het
leren zichtbaar maken. Ik denk dat Jenaplan het antwoord op de problemen van deze tijd is, mits je het goed
vormgeeft. In jenaplanonderwijs gaat het om het samen:
je wilt een stamgroep vormen met elkaar, je wilt meer
van elkaar weten. Hoe meer je van elkaar weet, hoe beter
je de ander begrijpt en hoe meer respect en acceptatie
er is voor verschillen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld:
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je moet mens zijn en met elkaar optrekken. Dat doe je
in je stamgroep en in de ‘stamgroep’, die de hele school
gemeenschap samen is.”
Hoe is het om hier op school te zijn, eind augustus, na je
grote afscheid in juli?
“Het afscheid was geweldig. Op iedere locatie werd ik
een dag gefêteerd door de kinderen, elke bouw had iets
voorbereid. Daarna bezorgden de collega’s me nog een
grandioze afscheidsdag, onvergetelijk!
Tot de zomer heb ik hard gewerkt – net als anders. Daarna
ben ik op vakantie gegaan – net als anders. Dit zijn eigenlijk de eerste dagen dat ik ervaar dat ik hier niets meer
hoef te zijn. ‘Hé, wat doe jij nou hier?’, zeiden collega’s
toen ik vanmiddag binnenkwam. Nu zal ik het pas merken. Ik voel wel kleine gedachtes opkomen: ‘Ze zullen toch
wel dááraan denken? Ze hebben dít toch wel in de gaten?’
Nee, Rien, loslaten…’ Ik ben heel blij dat twee fantastische
collega’s van binnenuit de leiding overnemen. Zij zullen
dat doen met behoud van de Schaepmancultuur, maar wel
op hun geheel eigen wijze. En zo moet het ook.”
Maar het Jenaplan is jou vast niet meteen helemaal kwijt?
“Ik blijf bij het JAS nascholingen verzorgen. Ik ben nog
KiVa-trainer. En het schoolbestuur heeft me gevraagd om
jonge directeuren te helpen en steunen: op 66 scholen
is er altijd wel ergens een probleem. Daar ben ik al mee
begonnen – het is bijzonder te ervaren hoe je met kleine
hints mensen al op een goed spoor kunt helpen. En het
vierde is: Japan. We hebben hier op de Schaepman al
vijftien jaar Japanse bezoekers, er zijn documentaires opgenomen voor de Japanse televisie. Bij het JAS leidden we

al Japanse stamgroepleiders op – vaak doen die ‘Jenaplan’
in hun eigen klas in een verder reguliere school. Ik ben nu
bezig met het opleiden van Japanse leidinggevenden: als
we de leidinggevenden goed bereiken, bereiken we héle
scholen. Volgende week heb ik hier een vijfdaagse cursus
voor Japanse leidinggevenden en bestuurders.”

Ga niet in de verdediging:
wees trots op de school die je
neerzet en straal dat uit.
Wat wil jij meegeven aan Jenaplanners in Nederland en
Vlaanderen?
“Blijf dichtbij jezelf, blijf achter de jenaplanprincipes staan.
Die zijn goed. Mensen nemen er delen van over, maar het
Jenaplan is alomvattend. Probeer ook niet in de verdedi
ging te gaan: wees trots op de school die je neerzet en
straal dat uit. Zo heb ik Inspectiebezoeken ook altijd een
feestje gevonden. Het is jouw kans om mensen uit te
leggen hoe jullie werken. Maar neem dan wel het heft in
handen: vertel wat je gaat doen, hoe je het doet, waar je
nog aan het ontwikkelen bent. ‘Hier en hier sta en ga ik
voor, maar dit vind ik nog moeilijk’. Daar heeft de Inspectie respect en bewondering voor.”
Dan helpt het wel als je ergens lang blijft, zoals jij als
schoolleider. Is het hedendaagse carrière-ideaal van
frequent van baan wisselen een risico voor het onderwijs
en voor een vernieuwingsconcept als Jenaplan in het
bijzonder?
“Ik heb ook best twijfelmomenten gehad, hoor: ga ik verder? Ga ik ergens anders heen? Maar de Schaepmanschool
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Nou hoor je het eens van een ander (3):
Marjon Clarijs
De zoon van Rien zat in mijn klas. Toen we een leeskring hielden, waarin de jongen over zijn favoriete
boek en ook van alles over zijn familie mocht vertellen, kwam Rien ook in de kring zitten. De kinderen
waren verbaasd: “Waarom ben jíj hier in de kring? Jij
bent toch… de baas van de school?” Klopt, maar ik
ben óók vader, antwoordde Rien.
Die twee rollen kan Rien naadloos combineren – hij
is beide met volle aandacht, maar je ziet zijn aanwezigheid en zijn engagement nergens benadrukt
worden. Rien is iemand, die op de achtergrond een
school runt. Terwijl het geen geringe taak is: drie, vier locaties verbinden kan alleen als je weet wat je doet
en waarvoor je het doet. Het kan alleen als je iedereen in zijn waarde laat en samen mee op weg kunt nemen
naar wat je wilt bereiken. Zonder dat je het door hebt, zet Rien de lijnen uit en verzamelt hij de mensen om
zich heen die dat met hem kunnen doen.
Het is een mooie combinatie van stille kracht én weten wat je wilt. Als het bestuur hem de gelegenheid gaf
een nieuwe locatie over te nemen, was hij duidelijk: “Prima, dat wil ik doen, maar alleen als ik er een jenaplanschool van mag maken.” Jenaplan is wat hij is.
Marjon werkte op de Schaepmanschool in de periode 1990-2002 en in het schooljaar 2007-2008

is nooit saai geweest. Met het idee van een lerende organisatie was er altijd ontwikkeling. En ik prijs me rijk met
de mensen die ik om me heen heb gehad. Te snel wisselen
van school, als schoolleider… tja, ik denk bij een aantal
scholen te zien dat het een knauw geeft in de schoolontwikkeling, als een directeur er maar een paar jaar is. Als je
wilt werken vanuit visie, móet je tijd nemen.”
Welke jenaplanelementen passen bij uitstek in dit tijdvak?
“Ik neig naar de werkvormen: in gesprek gaan met elkaar.
Stil zijn met elkaar. Samen met elkaar verwonderen. Het
gaat er vooral om de relatie aan te gaan met kinderen.
Dat is onze kracht: wij zien elkaar, wij weten van elkaar,
wij ontmoeten elkaar. Kinderen hebben daar behoefte
aan – collega’s trouwens ook: ‘Ik ben welkom op mijn
school. Ik voel me er thuis. De juf of meester staat er niet
om zich door een methode te worstelen, maar om met
mij en de anderen een fijne dag vorm te geven, waarin
wij met elkaar leren.”
Je hebt gesproken over een positieve houding als
wezenskenmerk van de Schaepmanschool. Dat brengt die
Trumpdia, waarmee we begonnen, in herinnering.
“Ja. Het is belangrijk om hoopvol te zijn. In mijn eerste
jaren op de Meester Baarsschool was net het SchoolTV
Weekjournaal in zwang geraakt. Op vrijdag was de
uitzending en daarin werden best grote problemen
aangekaart. Ik vond het belangrijk dat kinderen kennis
namen van de besproken wereldproblemen, en dat deed
ik onversneden. Tot ik een gesprek had met een moeder
van vijf kinderen. Haar man was blind – ze hadden het
niet makkelijk, maar het was een fantastisch gezin. Ze
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vroeg waarom we keken. En ik vertelde dat ik kinderen
deelgenoot wilde maken van de actualiteit. ‘Ja, dat is
goed, maar geeft ze altijd mee dat er oplossingen komen,
dat er hoop is’, antwoordde de moeder. Dat heb ik
vastgehouden: laten we het niet te somber maken voor
kinderen. De wereld is niet mooi en soms heel ingewikkeld, maar geef kinderen vertrouwen mee en laat ze niet
bij de pakken neerzitten.”

De mannetjes met het hoogste woord
bepaalden de toon.
Ik dacht: ben ik hier dan ongeschikt voor?
Dat maakt een leraar tot een belangrijk persoon in het
leven van een kind – een realistische, maar invoelende
en hoopvolle gids te durven zijn.
“Ja, als je kijkt naar sommige politieke leiders van nu, kun
je je afvragen of die het beste met ons allemaal voorhebben. Achteraf kan ik zeggen dat een richtinggever van
mijn zijn, mijn leraarschap en leiderschap een artikel uit
JSW uit 1990 geweest. Het heet ‘Mijn meester’, van Dorus
Gerritse. Het gaat over de meester van de auteur, in wiens
handelen veel jenaplanaspecten te herkennen zijn. De relatie aangaan, de kinderen echt zien, verwonderen, leven
met je klas. Wereloriënterend bezig zijn. Ik las het toen
ik net een jaar op de Schaepmanschool zat en soms hevig
twijfelde. Bij overleggen waren het de mannetjes met het
hoogste woord die de toon bepaalden. Ik dacht: ben ik
hier dan ongeschikt voor? Doe ik het niet goed? Dat was
best een worsteling, totdat je uit de theorie en van andere
voorbeeldleraren bevestiging krijgt: jij doet het op jouw
andere, stillere manier en haalt kracht uit het dicht bij
jezelf blijven. En daar komt dan een mooie school uit.”
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Er wordt geknuffeld, gelachen, gekletst. Ik zie een
huppelpas.
Bespiegeling: de jaarstart voor een moeder én invaljuf
Judith Knapp
Redacteur Judith Knapp staat met twee petten op het schoolplein: ze is er moeder, maar óók invalstamgroepleider. Als het nieuwe jaar begint – de wekker weer klinkt, de boterhammen gesmeerd
worden, een lief briefje in elke broodtrommel belandt – staat ze een moment stil bij een leven dat maar
doorraast.
Ik, de moeder
De kinderen liggen al in bed en de avond is opeens een
stuk stiller. Een weemoed overvalt me, zoals ieder jaar,
wanneer ik de laatste avond voordat de school begint
de tassen, jassen en gymspullen verzamel – ik heb die
spullen wel onbewust eerder waargenomen, aan de
kapstok, in een hoek bij de kast, maar zes weken hadden
ze geen functie, waren ze niet opgenomen in een leven
dig ritme.
Het is die eerste schooldag na de vakantie. Je weet dat
deze dag komt, maar ook om voldongen feiten moet je

soms slikken. Opeens zijn ze zo groot, zo zelfstandig en
zo wijs. Net alsof dat in die vrije weken is gebeurd.
Na het vakantieritme – of liever gezegd het ontbreken
van een vast ritme – klinkt het nerveuze, mechanische
geluid van de wekker voor het eerst weer. De afgelopen
weken werd ik gewekt door de trillende stembanden van
mijn kwetterende kinderen, een ervaring die ik – meestal
– als zeer prettig ervoer.
We dekken samen de tafel, zorgen dat de boterham
trommeltjes worden gevuld met brood en groente, de
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flesjes met vers water en het fruitnetje voorzien we van
een sappige, rode appel. Wanneer mijn kinderen even
niet kijken, schrijf ik twee kattenbelletjes en schuif die in
hun broodtrommels: ‘Veel plezier vandaag, tot strakjes!
(hartje, kusje, hartje)’. De tassen gevuld, de haren
gekamd en de tanden gepoetst.

Wanneer ik word benaderd om te
vervangen, noteer ik de datum met een
innerlijk ‘yes!’
Met goed opgepompte fietsbanden gaan we op weg
naar school. Ik bekijk mijn meiden met hun schooltas
terwijl ze ijverig over het fietspad rijden, waarlangs
de ‘Wij gaan weer naar school’-spandoeken gezellig
fladderen.
Mijn zoon zit achterop mijn fiets. Zijn warme handjes
voel ik over mijn rug aaien. Die zachte bewegingen
combineert hij zonder enige moeite met imitaties
van sirenes. De overgangen van de klanken van de
ambulance, politie en brandweer zijn naadloos en
hij zorgt daarmee dat onze fietsbel overbodig wordt
wanneer we andere fietsers willen inhalen.
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Een nieuw schooljaar, het raakt me, zeker dit keer: beide
dames starten in een nieuwe stamgroep en mijn jongste
stroomt aan het einde van dit schooljaar in. Als vanzelf
denk ik aan dat wat was, koester dit gevoel en de daarbij
horende herinnering en tracht intens te genieten van
het hier en nu. Bewust stilstaan bij dat wat zo mooi is, bij
alles wat je hart laat huppelen, dat wat je mondhoeken
omhoog doet krullen. Mijn prachtige kinderen leven
hun leven, bewandelen hun weg. Ik laat los en zwaai ze
uit, vandaag voor een paar uur, maar op een dag voor
langer.
Ik, de vervanger
Nadat ik bijna tien jaar werkzaam was als leerkracht
op het voortgezet speciaal onderwijs, besloot ik als
zelfstandig hulpverlener aan de slag te gaan. Het voelde
als een geweldige uitdaging om de individuele mens te
begeleiden. Maar hoezeer ik ook genoot van mijn werk,
ik bleef het onderwijs missen. Het grote lerarentekort
raakte me en ik besloot als vervanger aan de slag te
gaan.
Wat een geluk dat ik dit mag doen op de jenaplanschool
waar mijn kinderen onderwijs genieten. Wanneer ik

- 166

word benaderd om een dag te vervangen, noteer ik de
datum met een innerlijk ‘yes!’ in mijn agenda. Het voelt
zo goed, zo vertrouwd, het voelt als thuiskomen.
Ik herinner me nog goed dat ik destijds, voordat een
nieuw schooljaar begon, aan de slag ging om alles in de
klas in orde te maken zodat de leerlingen zich meteen
welkom voelden en we lekker aan de slag konden. Nu ik
werk als vervanger, zonder eigen stamgroep, kan ik wat
dat betreft geen voorbereidingen treffen. Als vervanger
bereid ik me op een andere manier voor – door het
verzamelen van uitdagende en verrassende ideeën en
materialen. Dat verzamelen doe ik het hele jaar door,
zodat het aansluit bij het jaargetijde en de ontwikkeling
van het kind. Per stamgroep zorg ik voor een (voorlees-)
boek, een spel- en knutselidee of gespreksonderwerp,
dat mooi aansluit bij de vier basisactiviteiten (gesprek,
spel, werk en viering) die op onze jenaplanschool met
een natuurlijke regelmaat worden afgewisseld.
Getuige zijn van bijzondere momenten, van ontwik
kelingen, samenspel, projecten… ik ervaar het als een
cadeau. Dat waar jenaplanonderwijs voor staat, hetgeen

mij persoonlijk heeft geraakt en doen besluiten dat
dit goed is voor onze kinderen, mag ik nu, in de rol
van vervanger, uitdragen. Dankzij de vernieuwende
inzichten van Peter Petersen genieten we nog dagelijks
van inspirerend onderwijs. Daar leren onze kinderen
welke normen en waarden kunnen bijdragen aan
een liefdevolle maatschappij en worden ze sterke,
zelfstandige mensen die hun levenspad kunnen
bewandelen. Het is een absoluut voorrecht daaraan te
mogen bijdragen.
Vol verwachting
Vol verwachting, vol enthousiasme stappen de dames
van hun fiets, ze zoeken naar hun vriendjes en vrien
dinnetjes op het schoolplein. Er wordt geknuffeld,
gelachen en gekletst. Ik zie een huppelpas. Ze hebben er
zichtbaar zin in en stralen vertrouwen uit.
Vertrouwen in een nieuw schooljaar, een nieuwe stam
groep, vertrouwen in elkaar, in het team, de ouders
en vertrouwen in zichzelf. Met een brede glimlach
en sprankelende ogen zie ik de stamgroepleiders de
kinderen ophalen en begeleiden, een nieuw jaar in. Ik
verheug me nu al op de eerste invaldag.

Fotografie: Judith Knapp
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Vertrouwen is makkelijk, tot het mo
Ellen Emonds’ uitzwaaispeech voor Rien van den
Geert Bors

“Mwah, ik heb er wel vertrouwen in” – je neemt het makkelijk in de mond. Vertrouwen
kabbelt zo alledaags mee in je handelen en overwegingen. Totdat het op de proef
gesteld wordt. Je kind dat opeens zelfstandig je blikveld uit fietst. Een klas die jij je
vertrouwen hebt gegeven, maar die danig over de schreef gaat. In haar toespraak bij het
afscheid van Rien onderzocht Ellen Emonds het fenomeen: “Hoe doe je dat, liefdevol:
in verbinding staan én de ander het zelf laten doen op cruciale momenten? Beschikbaar
zijn, maar het niet overnemen? Dát is de kunst van de pedagogiek.”
“Ik probeer al een aantal jaren het begrip vertrouwen te
pakken te krijgen. We nemen het zo gemakkelijk in de
mond: ‘Ik heb er wel vertrouwen in’, zeggen mensen. Of:
‘Vertrouw er maar op.’ Maar hoe gaat dat dan als je met
jonge mensen werkt? Hoe gaat het met vertrouwen voelen
en volhouden op momenten dat het heel ingewikkeld
begint te worden? Dat er druk gezet wordt?”
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De pedagoog Ellen Emonds spreekt de zaal toe bij het afscheid van Rien van den Heuvel. De anekdotes uit haar klas
en haar gezin zijn uit het leven gegrepen en tegelijkertijd
algemeen herkenbare pedagogische vignetten. Haar grappendichtheid is zo hoog, haar toonzetting zo lichtvoetig,
dat de serieuze statements waar ze telkens naartoe werkt
vaak onverhoeds doel treffen bij de toehoorder.
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oeilijk wordt
Heuvel
Vertrouwen – een begrip dat diep verankerd ligt in de
pedagogiek van de Dr. Schaepmanschool – is iets dat
dagelijks meekabbelt in je overwegingen en je handelen, laat Ellen zien. Neem het feit dat ze vanochtend tot
halverwege Barendrecht gereden is, met het idee dat ze
daarmee ruim op tijd zou zijn. “De spits begint hier héél
vroeg”, legt ze haar late binnenkomst uit, “In elk geval
veel vroeger dan bij ons.” Op haar digitale presentatie kan ze ook nog even niet terugvallen: de techniek
hapert. “Het eerste stukje van mijn verhaal moet dat
geen probleem zijn, dus ik hoop dat als ik de techniek
straks hard nodig heb, alles bij elkaar komt. Vertrouw er
maar op.”
Grafiekjes over haargroei
Emonds’ verhaal begint bij haar middelste, dochter Kee
– een meisje dat anders dan de oudste heel weinig haar
had in haar eerste levensjaar. “Goh, wel wat weinig haar
voor een baby van zeven maanden”, liet haar nieuwe
buurvrouw voorzichtig vallen bij de eerste kennismaking. Stiekem, onder de luchtigheid door, was het iets
dat Ellen al een poos bezighield. Haar gespeeld-verraste
antwoord: “Ja, nou je het zegt”, meteen gevolgd door:
“We geven haar al een tijdje Pokon, maar het slaat
nog niet echt aan”, getuigden van Ellens ongemak.
Thuisgekomen zocht ze op internet of er ook grafiekjes
over haargroei bij baby’s bestonden. “Nou, die zijn er
niet. Er zijn er heel veel wel, maar deze gelukkig niet.
Dus ik kon gewoon weer terugzakken in wat ik altijd
doe: ik vertrouwde erop dat het haar van Kee ook ging
groeien. En zo niet, dan waren er ook wel kansen op
een gelukkig leven.”

We voelen vertrouwen in al
onze kinderen, tot de grafiekjes
erbij komen. Hoe kan dat?
Haar eigen drukmakerij intrigeerde Ellen: “Hoe zit het
nou dat we zoveel vertrouwen voelen in al onze kinderen, tot het moment dat we het kunnen gaan meten?
Want als die lijntjes erbij komen, dan beginnen er hier
en daar al wat vragen te ontstaan, als jouw kind daar
niet precies tussen past. En als je érgens veel lijntjes
vindt, is dat in het onderwijs.”
Hechtingstheorie
“Vertrouwen is makkelijk… tot het moeilijk wordt”,
concludeert Ellen. Een eerste oplossingsrichting die ze

exploreert: laten we in de toch wat artificiële setting die
een klaslokaal is, eens kijken of we aanpassingen kunnen doen aan de context in plaats van aan het kind: “Er
zijn kinderen die op school gedrag laten zien dat in een
bos of op een voetbalveld of in een discotheek helemaal
niet gek is. Maar sommige kinderen ontmoeten we
alleen maar tussen vier muren en een plafond. Ben jij
dan, als opvoeder, als pedagoog – in staat om te kijken
naar de context? Of sleutel je alleen aan de kinderen?
Hoe vaak zijn we niet bezig om kinderen te veranderen,
zodat ze beter gedijen binnen de context die we hebben neergezet, in plaats van dat we het aandurven om
de context te veranderen?”
Blijf je het stilzitten oefenen? Of zet je een statafel neer
voor wiebelige kinderen? Of durf je zelfs een schommel
op te hangen in je lokaal? “Ook de context kan meebewegen, zodat die kinderen met glans zichzelf kunnen
zijn. Zodat daar vertrouwen kan groeien, in de eerste
plaats bij de volwassene die met dat kind aan het werk
is. Want daar begint het: als jij geloof en vertrouwen
hebt in de groeikracht van elk kind, kan ook het zelfvertrouwen van dat kind groeien. Het vertrouwen van een
ander maakt dat jij zelfvertrouwen kunt ontwikkelen.
Dat zit aan elkaar vast. Dat is de hechtingstheorie.”
Rondjes op het parkeerterrein
Ellen begint een anekdote over de motorrijlessen die ze
nam en die zouden leiden tot een indringende ervaring
over wat het betekent voor een leermeester om zijn
leerling vertrouwen te schenken. Ze spaart zichzelf niet
bij ieder kluchtig moment op weg naar het felbegeerde
papiertje: “Ik was dertig jaar. Ik dacht: het is tijd voor
iets anders, ik had mijn vriend de deur uitgezet. Ik
dacht: dan is het misschien leuk dat ik zelf ook in ontwikkeling ga, en misschien leuk dan om mijn motorrijbewijs te halen.”
Haar rijinstructeur Ruud – een man met dezelfde kalmte
over zich heen als haar vader – wekte meteen vertrouwen: “Het is nu mei. In augustus rijd jij over de dijken.”
Dat hij haar na de eerste les rondjes rijden op een parkeerplaats apart nam van de andere aspirant motorrijders, was een kleine deuk in dat vertrouwen: “‘Ellen, de
volgende keer doen wij even met z’n tweeën’, zei Ruud.
Dat kon van alles betekenen: dat ik met kóp en schouders boven de rest uitstak. Of dat ik nu al in de verlengde instructie zat. Het bleek het laatste. Maar maakt niet
uit, want Ruud zei: ‘Ieder heeft zijn eigen tempo’. Ik
dacht: dat herken ik. Dat zeg ik ook altijd in de klas.”
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Na maanden rondjes rijden op een parkeerterrein,
wordt het eindelijk tijd voor de openbare weg. Ruud
blijft een vertrouwenwekkende leraar, schuin achter
haar rijdend, z’n aanwijzingen kalm en vriendelijk via
microfoon en oortje uitsprekend: “Mooie bocht, goed
aangesneden. Beetje gas bij. Let op: daar komt een
doodlopende straat.” In december is Ellen klaar voor het
examen. De setting voldoet echter geenszins aan haar
verwachtingen: Ruud blijkt vandaag niet schuin achter
haar te rijden, maar in de auto van de examinator te
zitten. Wel met microfoontje, “maar hij klónk niet als
Ruud. Hij zei heel andere dingen, zoals ‘Toe maar, Ellen,
rijd maar richting Den Bosch’. En ik dacht: ‘Richting
Den Bosch?’ Ik heb al die lessen nog nooit op een bord
gekeken, want ik luisterde gewoon naar de instructies
en die gingen nooit verder dan 200 meter.”
Pedagogische paradoxen
Een examen vol verkeersblunders verder: geen idee
van de maximumsnelheid, een auto afsnijdend, rechts
geen voorrang verlenend, een doodlopende straat
inrijdend (en met de motor aan de hand teruglopend),
is Ellen gezakt. Haar examinator dreigt ook nog haar
autorijexamen opnieuw af te laten nemen, als ze in haar
auto ook zó rijdt. “Het was genoeg om mij huilend naar
huis te sturen, naar mijn vriend die inmiddels weer bij
me ingetrokken was. En ik dus vertelde over Ruud, die
heel anders deed dan anders. Hij zei: “Jij met je Ruud.
Was je dan van plan om de rest van je leven met hem
in de zijspan te gaan rijden? Je moet heel snel terug en
zeggen dat hij je een ding is vergeten te leren: namelijk
hoe jij het zélf kunt.”
Met nog twee weken les van Ruud, slaagt Ellen met vlag
en wimpel, bij dezelfde examinator. Maar meer nog dan
een rijbewijs, houdt ze er een levensles aan over: “Want
ik was de leerkracht van groep 8. En ik was een leraar

die goed was in vertrouwen. Een goede relatie met al
mijn leerlingen vond ik het allerbelangrijkste. Maar ik
was ook de leraar, waar kinderen na een zomervakantie
niet van los kwamen. Ik had altijd bezoek van kinderen
die mij misten in het voortgezet onderwijs: ‘Het is zo
anders daar, Ellen’. En ik besefte: ik zit er bij sommige
kinderen óók schuin achter. Sterker nog, ik heb er een
paar, daar zit ik bij achterop. Die houd ik de hele dag
bemoedigend vast en daar zeg ik allemaal aardige
dingen tegen. Ik ben aan het werken aan een goede
relatie, aan verbondenheid, maar níet aan zelfvertrouwen. Terwijl ik mijn opdracht als pedagoog opvatte om
mijn kinderen vrij te maken, om ze te leren vertrouwen
op zichzelf.”

Ik besefte: ik werken met mijn klas
aan een goede relatie, maar níet
aan zelfvertrouwen
Het is een pedagogische opdracht vol van paradoxen:
er zijn, beschikbaar zijn, aanwezig zijn maar afstand
kunnen nemen. “Hoe doe je dat, liefdevol: in verbinding
staan én de ander het zelf laten doen op cruciale momenten? In de buurt zijn, maar het toestaan dat iemand
zijn eigen antwoord vindt? Beschikbaar zijn, maar het
niet overnemen? Dát is de kunst van de pedagogiek,
volgens mij.”
Ruud had het – net als zij voor haar groep 8’ers – goed
bedoeld, stelt Ellen, “Maar het was precies níet het goede. En het maakt nogal verschil, als je een kind in vertrouwen, in verbinding, het zélf laat proberen: als je je
zelfvertrouwen kunt ontwikkelen, dan gaat je zelfbeeld
ook ontwikkelen. Dan ga je jezelf anders waarnemen en
dan zie je in een keer bij jezelf wat je nog meer in huis
hebt. En als jij jezelf anders waar gaat nemen, dan gaan
anderen jou ook anders waarnemen.”
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Life-changing: iemand die jou vertrouwt
Een documentaire van de New Yorkse Greyston Bakery
toont dat mooi aan: in één van de slechtste buurten van
New York onderzocht een inwoner – zenboeddhist Bernie Glassman – waar de kern van alle problematiek rond
armoede, criminaliteit, prostitutie, geweld gelegen was.
Ellen legt uit: “Hij kwam erbij uit dat heel veel mensen
wel willen werken, maar niet aan werk kunnen komen.
Omdat ze gehinderd worden door een strafblad, door
een gebrek aan kennis of taal. Omdat ze kinderen
hebben waarvoor ze geen opvang hebben. Dus dacht
Glassman: wat zou er gebeuren als we alle drempels
naar werk weghalen en mensen de gelegenheid geven
om aan het werk te raken, zodat ze weer op een plek
komen waar ze ergens bij horen, waar ze gezien worden
en zich competent kunnen voelen?”
Dat leidde tot de oprichting van een inmiddels succesvolle koekjesfabriek, die hofleverancier is voor Ben &
Jerry’s. Ellen laat een interviewfragment met Dion zien,
een zwarte man die op jonge leeftijd de gevangenis
al vaak van binnen gezien had, voor serieuze misdrijven, en dit keer echt zijn leven op de rit wil krijgen.
Hij schrijft zich in voor een baan bij Greyston Bakery,
komt op de lijst en wordt op een dag gebeld. “It was
a cleansing moment. Finally no judgement. There is
no application, no background check – it is just about
showing up and having someone have faith in you. That
was a life-changing experience”, zegt Dion met een
diepe vertelstem. Hij nam die tweede kans met beide
handen aan en is inmiddels opgeklommen tot supervisor in de fabriek.

“Als je zelfvertrouwen groeit,
ga je jezelf anders waarnemen.
Je ontstijgt jezelf”
“Als je zelfvertrouwen groeit, ga je jezelf anders waarnemen. Je ontstijgt jezelf”, zegt Ellen bij het stilzetten
van de video. “En als je jezelf ontstijgt, dan ontstijg je
ook de beelden van een ander. En dat is precies het proces van emancipatie: daar waar het beeld van een ander
over jou verandert. Waar je groter wordt, waar je mag
verschijnen, waar je potentieel gezien wordt.”
Het vraagt om een growth mindset van jezelf en de
mensen om je heen die je steunen: houd je een crimineel op de straat tussen zijn foute vrienden, of durf je
het aan om van context te switchen en te kijken wat
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er dan tot wasdom kan komen? En ook: hoe houd je
vertrouwen vast, want ook in de Greyston Bakery gaat
het heus wel eens mis. Ellen: “Als je diepste waarde vertrouwen is, weet je wat je moet doen. Maar als je daar
begint te twijfelen, krijg je behoefte aan houvast en
veel mensen zoeken die houvast in protocollen, regels,
grenzen.”
Korczaks kinderrechten
Ellen vertelt hoe haar oudste dochter op haar vierde
een fiets kreeg en er meteen mee wegreed. “Heb jij
stiekem met haar geoefend”, vroeg Ellen aan haar
vriend, op het autoluwe hofje waar ze van plan waren
stevig te gaan oefenen en waar dochterlief al in de
verte verdween. Trots welde op. Maar ook een gevoel
van het grote loslaten, dat nu toch echt begonnen was.
En: een buikgevoel van spanning, van zorg, van willen
controleren. “Ik had kleine zorgen – dat ze haar knie
kapot zou vallen. Maar meteen ook grote: mijn kind zou
straks het verkeer ingaan en daar kan het heel spannend worden.”
Weer die vraag naar blijven vertrouwen als het moeilijk
wordt: loslaten, terwijl een deel van je het liefst je kind
levenslang op de fiets blijft wegbrengen. Daarmee komt
Emonds uit bij de Poolse kinderarts en weeshuisdirecteur Janusz Korczak (1878-1942), een pedagoog die pal
stond voor de levenssfeer van het kind en de ‘rechten
van het kind’ formuleerde. Met name bij “het recht van
ieder kind op eigen risico”, zoals ze het omschrijft, blijft
Ellen langer stilstaan.
Bij de Korczak Stichting wordt datzelfde recht nog
scherper omschreven als ‘Het kind heeft het recht om
(vroegtijdig) te sterven’, met daarbij de indringende
uitspraak van de Poolse pedagoog: “Uit angst voor de
dood van het kind, ontnemen we hem vaak het leven”.
Ellen Emonds brengt het aards en persoonlijk: “Korczak
zegt: ‘Laten we kinderen de ruimte geven om hun eigen
leven te leren kennen; om ze te laten vallen en opstaan.
Omdat we allemaal weten dat je daar iets van opsteekt,
dat het nodig is om grip te krijgen op de wereld.’ Ik vind
dit precies het allerlastigste, als ik naar mijn kinderen
kijk.”
Kinderen wikkelen in wol
Een illustratief fragment volgt, uit een documentaire
over een Deens kinderdagverblijf, waarbij een kind
hoog in een waaiende boomkruin zit, terwijl de bege-
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leider beneden aan de cameraploeg uitlegt dat: “Many
cultures like to wrap children up in cotton wool. Our
approach to safety: use your brain and trust your kids.
They will then learn to be careful.” Ellen: “Die pedagoog hier heeft een diep vertrouwen in het vermogen
van de kinderen. Hij is niet naïef, weet goed wat hij
aan het doen is. Heeft nagedacht en heeft de kinderen
leren kennen. Maar vertrekt wel vanuit het basisbegin
sel, namelijk dat het kind recht heeft op de dag van
vandaag. Het recht om zichzelf te zijn en het recht op
risico.”
“We zouden eens kunnen kijken waarom we kinderen
überhaupt meer risico moeten bieden: zodat ze hun
probleemoplossend vermogen kunnen ontwikkelen. Zodat ze zelfvertrouwen opdoen. Zodat ze leren omgaan
met onverwachte gebeurtenissen. Zodat ze een beetje
flexibel zijn, in plaats eigenlijk alleen maar goed gedijen
bij een grote mate van voorspelbaarheid. We willen
juist dat die kinderen zichzelf goed leren kennen. Dat ze
uitdagingen overwinnen en daar zelf van groeien.”
Een zorgvuldige uiteenzetting volgt over de manier
waarop je risico’s reëel en nuchter kunt afwegen – een
activiteit die we node missen, want: “Als wij een risicomijdende samenleving ontwikkelen, krijgen we steeds
meer afhankelijkheid, meer controledrang, faalangst,
wantrouwen. Kinderen kunnen minder kind zijn. Dus
laten we inzetten op een omgeving waar je een risico
mag nemen, omdat er volwassenen om je heen staan
die vertrouwen hebben in jou. Wat we nodig hebben is
een onderscheid tussen een acceptabel en een onaccep
tabel risico: je leert je kind niet fietsen langs een drukke
traverse. Dat doe je in een autoluw hofje. Je laat kinderen niet zomaar ergens inklimmen als je geen idee hebt
wie dat kind is.”

Beschikbaarheidsmodel
“Zodra je kinderen de ruimte kunt gaan gunnen om
te oefenen en dat vraagt van ons dat we het vol gaan
houden – dat vertrouwen. Dus ook als het tegenzit
en ze vallen wel uit de boom. Of de resultaten vallen
terug, omdat je net in een andere lesmethodiek bent
gestapt, of als er meer rumoer in je groep is omdat je
aan het proberen bent de regeldruk los te laten. Kun
je dan vertrouwen houden, dan komt het goed, op
den duur. Volhouden in vertrouwen. En dat kan niet
alleen: opvoeden van kinderen vraagt echt samen zijn,
verbondenheid. Het vraagt om een plek in de luwte
om af en toe je twijfels te mogen delen. Niet alleen de
sjieke verhalen in de koffiekamer, maar ook je twijfels
en je angst.”
Het brengt Ellen tot slot bij wat ze ‘het beschikbaarheidsmodel’ noemt: “Je weet in het vliegtuig, als de
luchtdruk wegvalt: eerst bij jezelf een kapje op, dan bij
je kind. Als in een schoolteam de luchtdruk wegvalt, zullen we dan kijken wie er dan nog goed in zijn lucht zit?
Zodat die de ander kan ondersteunen en bij kan staan.
Zodat die ook weer goed in zijn lucht komt en je samen
aan je pedagogische opdracht kunt beginnen. Werken
met jonge mensen vraagt een scala aan competenties,
aan disciplines, aan getuigschriften en diploma’s. Maar
het begint en eindigt met vertrouwen.”
Ellen Emonds werd, als juf van groep 8 op EGO-school De
Bonckert in Boxmeer, Leraar van het Jaar in 2012. Ze werkt
inmiddels als docent pedagogische tact bij het NIVOZ en
leidt met haar zus Suze Tweemonds, het centrum voor
welbevinden en betrokkenheid, dat gelieerd is aan het
Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs van de KU
Leuven.
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Mijn Meester

Fotografie: Joop Luimes

Het inspiratieartikel van Rien van den Heuvel
Dorus Gerritse

Al sinds zijn eerste jaren op de Schaepmanschool draagt Rien van den Heuvel een
artikel mee dat hem tot steun was: zó wilde hij leraar en schoolleider zijn. Het
artikel, uit de jaargang 1990-91 van JSW, is van de hand van pedagoog, opleider
en rijksinspecteur Dorus Gerritse. Gerritse, destijds 63 en aan het eind van zijn
loopbaan, kijkt erin terug op zíjn grootste leermeester: de leerkracht die hij in de
dertiger jaren had in klas 5. Het bijzondere: in zijn pedagogische intenties is dit
artikel is nauwelijks verouderd en even sprekend als de dag dat het verscheen.
Een Grootmeester
Mijn Meester was anders: Meester Verhoeven, onderwijzer in de vijfde klas van de toenmalige lagere school
aan de Verwerstraat in Den Bosch.
Terwijl wij sommen maakten, ging Meester Verhoeven
door de klas. Hij had een krijtje in zijn hand en daarmee trok hij lijnen op de vloer precies op de contouren
van de schaduwen. Toen ging hij weer op de lessenaar
zijn pijp roken. En wachtte. Wachtte een hele morgen
lang.
Toen wij na de middagpauze terugkwamen in de klas
zagen wij alleen dat de getrokken lijnen niet meer pasten. De schaduwen waren buiten de lijnen gegaan. De
hele middag werd het verloop van de schaduwen aandachtig gevolgd, verwonderd over het merkwaardige
verschuiven van de schaduwen en over het veranderen
van hun vorm. Wat eerst een halve cirkel was, werd
op den duur louter een lange streep. Heftige discussie
onder de leerlingen. Maar de Meester volhardde in
zwijgen. Want hij was Grootmeester. En zo is in mij en
in mijn klasgenoten de belangstelling ontstaan voor
de baan van de zon en voor andere kosmografische
verschijnselen. Tot op de dag van vandaag.
Nu, ruim vijftig jaar later, herinner ik me dit gebeuren
met de schaduwen alsof het zojuist plaatsvond. Zoals
ik me ook herinner dat Meester Verhoeven eens een
kluit aarde meebracht met daarin een kluwen regenwormen. Daar legde hij een vergrootglas bij. Meesterlijke vondst! Iedereen die zijn reken- of taalwerk klaar
had, mocht gaan kijken en toog gretig op zoek naar
de geheimen van de regenworm. Heeft die tandjes?
Kun je de ogen zien? (Heeft die ook een piemel?) Waar
leeft die van? En bij iedereen de verwondering om de
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merkwaardige kleurverschillen in de pieren. Van donkerrood via roze naar geel en zelfs naar blauw. En die
hele gekleurde, weke massa schoof voortdurend op en
neer in het dunne pierenvelletje.
Waar Meester Verhoeven zich weer een Meester toonde door het wachten en zwijgen. Tot het moment dáár
was, dat hij, verzekerd van succes, kon vragen: “Zullen
we morgen eens over de pieren praten?” Waarop
iedereen gretig inhaakte, zeker van een boeiende
middag morgen.
Zoals ik me ook herinner dat hij ‘gekke zinnen’ maakte. Om precies te zijn: hoe hij gewone zinnen op een
‘gekke’ manier voorlas. “De nieuwe bakker op de hoek
heeft vanmorgen vers brood voor het raam gelegd.”
Dat was een van de zinnen. Maar hij las de zin in delen:
elk deel met een intonatie alsof het een afzonderlijk
zinnetje was. “De nieuwe”… met een lange pauze. En
dan: “bakker op de hoek heeft” … “vanmorgen vers”
… “brood voor het” … “raam gelegd.” Waardoor de
hele klas plotseling voelde dat bepaalde zinsdelen bij
elkaar horen.
Dat ‘de’ bij ‘bakker’ hoort en niet bij ‘nieuwe’, en
‘vers’ niet bij ‘vanmorgen’, maar bij ‘brood’. Voor
eens en altijd reikte de Meester hiermee voor ons de
ervaring aan, onze eigen ervaring, als maatstaf voor
de zinsontleding. Niemand deed daar moeilijk over in
deze doorsneeklas van een volksschool. Maar wel had
iedereen plezier in de eigen ontdekking en was iedereen verbaasd om hetgeen er in zulke gewone zinnen
verborgen ging.
En er werden namen gemaakt voor de verschillende
soorten van woorden. Toen de klas ontdekte dat bakker, man, vrouw, kip en hond altijd werden vooraf-
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gegaan door ‘de’, werd dat woordje door de klas een
‘vooraf-woordje’ genoemd. Zo kwam de term precies
op het moment waar hij moest komen: na de ervaring.
En precies op de wijze waarop hij moest komen: vanuit
het eigen inzicht van de leerling.
Grootmeesters beginnen niet met het geven van definities en termen. Zij lopen niet vooruit op ervaringen.
Integendeel. Zij zoeken ervaringen op en scheppen
situaties waarin leerlingen ervaringen kunnen opdoen. En zij laten taal geboren worden als een eigen
bezit, vanuit de ervaring van de leerling zelf. Je kunt
niet voorzichtig genoeg omgaan met namen. Als ze te
vroeg gegeven worden, slaan ze de zintuigen dicht.
Dat weet alleen een Grootmeester. De stompzinnigheid weet hiervan niets.
Rijkdom
Meester Verhoeven was een levende, intelligente en
creatieve mens. Altijd pret in de ogen, die nog op een
oorspronkelijke wijze keken. Zoals naar schaduwen en
pieren. Zijn zintuigen waren niet verstopt. En zij keken
diep. Zoals hij altijd de rijkdom van mensen en dingen
gewaar werd. Dat voelde je in zijn blik en in al zijn gebaren. Zoals in de wijze waarop hij altijd omging met
planten. Zelfs het nietigste plantje was onder zijn blik
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en gebaren een stukje rijkdom. Ook over zoiets nietigs
als mos kon hij vertellen.
En die aandacht was voor ons vanzelfsprekend, doordat zijn blik en gebaar het mos tussen de plavuizen
van de speelplaats voor ons reeds tot een wonder had
gemaakt.
Want zo ontstaat belangstelling, nietwaar? Niet de
woorden van de Meester op de eerste plaats doen het,
maar diens blik en gebaren. Dat wil zeggen: de betekenis die de zaak heeft voor het gemoed van de Meester.
Door blik en gebaren deelt hij die betekenis zelf als ervaring aan de kinderen mee. Woorden komen daarna.
Woorden kunnen dan onderstrepen, aanwijzen voor
verstand en geheugen. Maar door blik en gebaren zijn
de leerlingen voorbereid tot ontvankelijkheid voor de
woorden.
De betekenis die de dingen hebben voor de Meester
kan hij niet ‘spelen’, want kinderen voelen ragfijn
de komedie. Het is géén kwestie van rolgedrag, dus
evenmin van professionalisering. Het is de kwaliteit
van de persoon van de Meester. Die kwaliteit raakt
in onze samenleving helaas verborgen achter het
eenzijdige gepraat over professionele vaardigheden.
De stompzinnigheid in ons onderwijs is mede daarvan
een gevolg.
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Omdat Meester Verhoeven een levende mens was die
met eigen ogen keek, was hij ook een prominente vertegenwoordiger van het vertellers-ras. Al zijn vakantietochten hebben we meegemaakt. Nog steeds heeft het
woord ‘Ardennen’ een lading vanuit zijn vakantieverhaal; met geurende bossen, heuvels, herten, bronnen,
beekjes en huizen van natuursteen in schilderachtige
stadjes. Nog steeds zie ik schepen de haven binnenkomen, geleid door vuurtorens en lichtbakens, zoals
Verhoeven dat vertelde. Nog steeds is de wereld voor
mij een vertelling zonder einde.
Vertellen is iets anders dan gewoon maar meedelen.
In het vertellen spreekt de verteller ook zijn betrokkenheid uit. De waarde die de zaak voor hem heeft. In
de vertelling komen blik, gebaar en woord samen. En
omdat de waardeontwikkeling aan de basis ligt van de
intellectuele ontwikkeling, is vertellen een onmisbaar
onderdeel van het onderwijs. Van kleuterklas tot en
met de universiteit. Wie niet kan vertellen kan dus
geen Meester zijn.
Leermeester of Meester?
Wat maakt de leermeester tot Meester? Twee hoedanigheden springen onmiddellijk in het oog. De eerste:
hij leeft. Hij leeft nog met zintuigen. Hij ziet niet
alleen wat er volgens de boeken te zien valt, maar hij
kijkt met eigen ogen, ruikt met eigen neus. Hij wordt
geboeid door de wereld of door een bepaald facet
daarvan. Zijn interesse heeft hem gedreven tot studie.
Wie niet uit interesse heeft gestudeerd, maar bijvoorbeeld uitsluitend omwille van een carrière, kan daarom
ook geen leraar worden. Behoudens een enkele uitzondering, waarover straks.
De tweede hoedanigheid van de Meester is diens
betrokkenheid met de leerling. Daarmee bedoel ik
niet dat de man goed zijn best doet voor zijn leerlingen; niet dat hij lange vergaderingen uitzit om tot
een goed schoolwerkplan te komen; niet dat hij ijverig
nascholing volgt; niet dat hij uitvoerige rapporten
schrijft. Ik ben zelfs geneigd om te zeggen: daarmee
bedoel ik het tegendeel van dit alles. Namelijk, dat
hij geest en gemoed fris houdt om in de klas tot een
werkelijk contact met zijn leerlingen te komen.
Want de Meester wordt daardoor gekenmerkt: dat
hij in de klas werkelijk contact heeft met zijn leerlingen. Onder de blik van zijn leerlingen vond Meester
Verhoeven de schaduwen in de klas als een intrigerend
iets… voor de leerlingen. Kijkend met hun ogen, daar
ter plaatse. Hij heeft het niet ‘bedacht’ door psychologisch gepieker, evenmin door kosmografieboeken na
te vlooien. Een meester ‘vindt’, onder de blik van de
leerlingen. Doordat hij ook kijkt met hun blik. Doordat
hij ook leeft in hun huid.
Soms kan het gebeuren dat zaken die je zelf als saaie

stof hebt bestudeerd, voor jou pas tot leven komen
wanneer je kijkt met de ogen van je leerlingen. En dat
is dan de uitzondering op de regel die ik zojuist gaf.
Verwondering
Natuurlijk kende Meester Verhoeven al lang het
verloop van de schaduwen. Honderden keren had hij
dat al gezien. Zo vaak dat hij er wellicht nooit meer
verbaasd over was. Maar zittend in de klas en kijkend
met de blik van de kinderen ‘zag’ hij plotseling weer
het verwonderlijke daarvan. En die verwondering was
op dat moment weer geheel echt. In die mate waarin
hij keek met de ogen van de kinderen. Toen was hij
volwassene en kind tegelijk. Als volwassene ‘wist’ hij
alles al van de schaduwen. Als kind was het voor hem
weer geheel nieuw.
Speelde hij? Neen. Hij leefde op authentieke wijze in
de ontmoeting met de kinderen. Hij was wetend en
niet-wetend tegelijk, wetend en verwonderd. Zijn blik
en zijn gedrag toonden dat en maakten daardoor de
schaduwen tot een deel van de wonderlijke wereld die
schuilgaat in de alledaagsheid.
Dat is de Meester.
Zoals die ook beschreven is door Aurelius Augustinus,
de ‘grondlegger’ van het Westerse onderwijs. “Een
leraar is als iemand die de stad, die hij reeds lang kent,
toont aan een bevriende bezoeker. En dan kijkend met
de ogen van de vriend de stad weer ziet als nieuw, in
al haar schoonheid.” De leraar ziet de schaduwen weer
als nieuw en verwonderlijk, omdat hij kijkt binnen
vriendschapsliefde.
Speler uit liefde
De Meester heeft dus twee hoedanigheden. Je kunt
de twee hoedanigheden die de schoolmeester tot
Meester maken ook samenvatten in één formulering:
de Meester is een speler uit overvloed aan liefde.
Liefde voor mensen en dingen. Die formulering brengt
risico’s mee, omdat niet meer geweten wordt wat het
woord liefde betekent. Ofwel wordt dan aan louter
seks gedacht, ofwel aan een soort morele plicht. Maar
de liefde die ik bedoel is het puur genieten vanuit een
warm hart: genieten van alles wat is.
Het tweede risico ligt in het woord speler. In onze
totalitaire arbeidsstaat wordt op spel neergezien. Spel
is daar ontspanning, nodig om weer fit te worden voor
de arbeid. Ongezien blijkt dan dat spel veel meer is.
Spel is immers oorsprong en essentie van leven: van
biologisch, cultureel en intellectueel leven.
Een Meester is een levenskunstenaar. Door zijn warmte
komen kinderen tot leven: zonder die warmte gaan ze
dood of gaan ze een schijnleven leiden. Kijk maar uit je
ogen en zie dan ook hoeveel schijn de school voortbrengt.
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Veel leraren zijn weliswaar lijfelijk aanwezig in de klas,
maar ze zijn niet echt aanwezig bij hun leerlingen,
zeker niet zoals bij vrienden. Vaak zijn ze meer bij de
te behandelen leerstof dan bij de leerlingen. Of ze zijn
alleen maar bij zichzelf: bij hun angst en hun zorg voor
prestige. Aan hun hele verschijning is voelbaar ‘waar’
ze zijn: 1. bij zichzelf; 2. bij de leerstof; of 3. bij de
leerlingen. Leerlingen verstaan bijzonder goed waar
de leraar werkelijk is. Dat verstaan hun lichamen aan
het lichaam van de leraar. Ook al wéten ze het niet in
hun hoofd, de lichamen verstaan het. Want lichamen
verstaan elkaar via de lichaamstaal die elk menselijk
lichaam van nature verstaat en waarin komedie onmogelijk is. Het lichaam liegt nooit. Buiten het onderwijs
weet men daar véél van. Bijvoorbeeld in de bio-energetica en in de haptonomie.
Werkelijk aanwezig
Iemand die werkelijk bij je is, heeft een ontspannen
gelaat en zijn ogen stralen tenminste enige vergenoegdheid uit. Zijn hele houding is ontspannen. Hij
heeft géén opgetrokken schouders en géén ingetrokken buik. Zijn ademhaling is diep en rustig. Hoe meer
hij aanwezig is, hoe zachter hij ook spreekt. Zijn hele
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wezen zegt als het ware: het is goed hier te zijn, bij
jou. Dan luistert hij graag en vanzelf. En dan kijkt hij
ook met de ogen van de ander.
Een Meester is werkelijk aanwezig. Tot in alle uithoeken vult hij de klas met zijn gemoed. Daardoor is
het bij de Meester eigenlijk altijd rustig. Omdat elke
leerling ‘aanwezigheid’ om zich heen voelt. Dan wordt
er geen kabaal gemaakt en geen keet geschopt. Deze
rust is voorwaarde voor alle werkelijk genieten. Ook
voor het genieten van de ‘leerstof’. Waar geen rust is,
is geen verinnerlijking en groeien geen waarden.
Onrust en wanorde komen in de klas als de leraar niet
werkelijk aanwezig is, maar opgesloten in zichzelf, bij
eigen angst en prestige of bij de leerstof. Dan verkeren de leerlingen in een affectief vacuüm en voelen
zij zich ontheemd. Vaak wordt de onrust van kinderen
verklaard met hun ‘ongedurigheid’, die ze van thuis
zouden meebrengen, of het gevolg zou zijn van (vaak
verzonnen) hersenletsel, het zogenaamde minimal
brain damage [deze diagnose is vergelijkbaar met wat
na enige analytische omzwervingen inmiddels ADHD
is gaan heten, red.]. Maar wanneer ik het lichaam, het
gedrag en de stem van menig leraar waarneem, weet
ik dat ook een volmaakt gezond kind bij die leraar uit
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het lood zal slaan. Omdat man of vrouw in kwestie
geen innerlijke rust heeft: altijd in paniek is, altijd ‘op
weg’ is maar nooit ‘hier’; nog moe van de vergadering van gisteren; veel te luid spreekt; veel te onrustig
beweegt; geen glunder in de ogen heeft; en niet in
zijn eigen ‘midden’, in zijn gemoed, woont. Dat is een
ramp voor de leraar zelf, die snel zal afbranden, en dat
is een ramp voor de kinderen die zo in hun ziel vernield
worden.
Onrust
Een moderne school is één en al onrust: in de leraar,
door de steeds wisselende groepsformatie, in het
programma, in de aankleding van lokaal en gebouw,
door de veelheid van vergaderingen en – helaas vooral
in het basisonderwijs – door de interruptie van talloze
bezoekers, zoals leesmoeders, stagiaires, remedial-
teachers, logopedisten en begeleiders. Waar geen rust
is, is geen verinnerlijking en blijft het onderwijseffect
een zaak voor de buitenkant en voor de oppervlakte.
Die onrust is een gevolg van stompzinnig beleid en
ondeskundigheid. Geen haan kraait ernaar. De school
is een psychisch zeer onhygiënisch bedrijf geworden.
Prooi voor allerhand geïsoleerde doelstellingen, vaak
op zich verantwoord, maar die tezamen het onderwijs,
de leraar én de leerling overvragen. Dat kon gebeuren
door het ontbreken van een visie op de totaliteit van
mogelijkheden en beperktheden van een harmonisch
mens. Door ondeskundigheid dus.
Zeker, er is ook een laakbare rust. De rust uit gebrek
aan inspiratie. De rust van de dooie schoolmeester die
louter methoden volgt. Maar dat euvel doe je niet teniet door onrust te brengen. Dat hef je alleen maar op
door levende mensen voor de klas te zetten, die leven
in hun zintuigen, geboeid worden door de wereld,
en die de innerlijke rust en de liefde hebben om hun
leerlingen werkelijk te ontmoeten; door hen te verlossen van de dwang vanuit een louter op economische
prestatie gericht denken en hun de vrijheid te geven
om met de leerlingen te leven.

Met zijn fenomenologisch sensitieve, tactiele manier
van kijken naar het onderwijs in dit artikel zal het
niet verbazen dat Gerritse vanaf de jaren ’60 ook
geïnteresseerd raakte in de haptonomie, ‘de kunst van
het aanraken’. In dit zich ontwikkelende veld was hij
actief als docent en auteur.
Deze tekst is overgenomen vanaf een goed leesbare
kopie van het artikel uit JSW (90/91 nummer 6, pp.
21-24). Aan de tekst is niets gewijzigd, op het weglaten
van de komma’s in constructies als “hij zag, dat de
klas” na. De biografische tekst over Dorus Gerritse is
grotendeels ontleend aan het in memoriam dat Wim
Laumans schreef in Haptonomisch contact, nr. 3. 23e
jaargang, september 2012. Mensenkinderen is Bart
Gerritse, de zoon van Dorus, zeer erkentelijk voor de
toestemming tot herplaatsing van dit artikel: “Fijn
te horen dat zijn geschriften nog steeds inspireren”,
schreef hij de redactie.

Dorus Gerritse (1927-2012) was ‘een onderwijsman
in hart en nieren’, zo schrijft Wim Laumans in
zijn necrologie in september 2012. Begonnen als
onderwijzer op een basisschool, verder gegaan met een
studie pedagogiek en filosofie, werd hij lerarenopleider
en universitair docent in de wijsgerig-antropologische
oriëntatie op de onderwijskunde aan de universiteit
van Nijmegen. Van 1970 tot 1989 was hij rijksinspecteur
van de opleidingen voor het kleuter- en lager onderwijs
(vanaf 1985 het basisonderwijs). Hij schreef ook boeken
over het onderwijs, dat hij zag als ‘het onthullen van
rijkdom’.
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Freinet en de weg van de schoonheid
Sommige mensen hebben beschermengelen.
Sommige mensen hebben een eigen heilige,
een held,
een voetballer of sporter,
of een patronus (Harry Potter)
aan wie zij zich optrekken in tijden van nood.
Maar ik denk op de dagen dat de hemel naar beneden
lijkt te donderen, …op de dagen dat het uit de hand loopt
met een leerling, …met een ouder of een collega …aan
Célestin Freinet.
Dan denk ik het schemerige klaslokaaltje te zien van
grijsbruin hout waar hij op een kleine verhoging achter
zijn lessenaar zit. Hoofdpijn. Lijfpijn van de herrie, …van
de kinderen, …van de Eerste Wereldoorlog, …van het
leven zelf. Een straaltje licht piept er door de hoge ramen
naar binnen. Maar in het straaltje wordt alleen maar
duidelijk hoe veel stof er in de lucht hangt.
Dan denk ik eraan hoe hij het uiteindelijk gered heeft,
door naar de kinderen te gaan luisteren. Door hen
schoonheid te schenken. Door met hen hun eigen teksten
om te zetten in schoonheid. Om hen serieus te nemen. Of
bij hen te gaan staan en samen te kijken hoe het leven er
uit ziet. En wat ze dan nodig hebben om de wereld in te
stappen.

democratisering via de schoonheid laat lopen, nauw aan
mijn hart.
Wat is dat schoonheid? Dat is een nauwkeurig geredi
geerde tekst die dán pas gedrukt het daglicht mag zien.
Die dan pas geschapen wordt, die dan pas een werkelijk
wezen wordt dat in mantra-achtige settingen voorgelezen
wordt en opnieuw voorgelezen wordt.
Wat is schoonheid? Dat zijn zelfportretten van kinderen,
waar geworsteld is met de plek van ogen en mond. Waar
geworsteld is om de huidskleur en de haarkleur goed te
krijgen door lagen wasco over elkaar heen te wrijven, te
poetsen, te rubben. Die dán pas ingelijst aan de muur hun
plek vinden.
Wat is schoonheid? Dat zijn zelf getekende droomhuizen
die in de computer gezet worden (scannen en verder
tekenen in Paint) en waar elke maand iets aan veranderd
wordt, …want meester, …een zwembad met cola dat
lijkt me toch heel vies, …en het is slecht voor het milieu.
En de lift wordt een trap. En dán pas plakken we die
droomhuizen in kleine tekenfilmpjes.
Freinet: voor mij de held van toch weer doorgaan, de
ander serieus nemen en … van schoonheid. Om zo te
groeien in zelfrespect, vaardigheden, kennis en plaats in
de groep.
Arjen Tabak

Democratisering. Natuurlijk. Eens. Veel scholen hebben
die richting al ingeslagen. Vele methoden wijzen die kant
op. Hoopvol. Maar ik druk de wijsheid van Freinet, die de
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