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Na twee keer corona-uitstel staat de
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Jenaplanconferentie 2022 nu gepland
voor 31 oktober en 1 november. Op
het thema neemt Mensenkinderen

Spel als weg naar
verwondering

alvast een voorschot. Laat nou
precies deze junimaand pedagoog

Deins jij terug van muzische vakken?
Het gaat niet om lenigheid of loepzuiver
zingen: durf te spelen!

Joop Berding ook komen met een
boek over ‘de meest vruchtbare

“Papa, kijk: Abby’s schaduw!” Mijn dochter (10) is mee op

Polen moeten achterlaten – de hond aaiend komen we tot

en oorspronkelijke wijsgeer die

een uitlaatrondje van onze nieuwe huisgenoot, border-

een kalm kabbelende kennismaking.

het Nederlands taalgebied heeft

collie Abby. Op het paadje langs de Berkel heeft ze haar

12

voortgebracht’, Cornelis Verhoeven,
voor wie verwondering een centraal

Nachtelijk struinen
met Rachel Carson

begrip was. Met Verhoeven én
Peter Petersen laat Joop zien dat
verwondering aan nieuwsgierigheid

Kees Both bracht zijn lezers op het
spoor van ecologe Rachel Carson.
Mooier werd verwondering zelden
beschreven.

voorafgaat. Nieuwsgierig geworden?
Lezen maar! /GB

Het grote interview:
Joop Berding
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“Houd de stilte, de verwondering
even uit. Ga niet te snel over naar die
nieuwsgierige vragen.”

Redactie: Remko Fijbes, Kees Groos,
Judith Knapp, Berna van der Linden, Hilde
Paulsen

Zijn dit al momenten van verwondering, vraag ik me

de straatlantaarns valt haar schaduw op het gras. Haar

af, als ik Cornelis Verhoevens klassieker Inleiding tot de

rechtopstaande oren, lange herderssnuit, voorwaarts

verwondering lees? “In de verwondering ervaren wij ons

gericht met al haar aandacht. “...In de schaduw is ze een

zelf op grond van een ontmoeting met de werkelijkheid.

wolf!”

(...) Voordat ik boos word of verlegen of enthousiast,
moet ik als het ware mijzelf oprapen uit de situatie. Dat

22

Colofon

karakteristieke lage pose aangenomen. In het licht van

Bij de Suus Freudenthalle-

is verwondering.” Vergis je

zing in oktober had ik een

niet, stelt de filosoof: ver-

fijn weerzien met Catharina

wondering is meer dan dat

Drenth, oud-columniste van

romantische ding van dichters

dit blad. Ik herinner me haar

en “grote open kinderogen”.

‘Ogenblikjes’, verhalen vanuit

De verrassing behoort ertoe,

haar schoolleiderschap in

net als de verbazing, verbijs-

Veendam, waarin regelmatig

tering “tot aan ontzetting en

de schoolhond figureerde

ontsteltenis toe”. Pedagoog

als kalmtebrenger voor een

Joop Berding vertelt erover

verdrietig of oververhit kind.

vanaf pagina 22.
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Waar was ík voor mijn geboorte’?

Kees opent

9

Hilde in de praktijk
Ieuw, een spin in de klas!

ISSN 0920-3664

Filosofiekring

31

Berna’s boeken
Voed je verwondering

18

35

Verwondering als ‘bijzondere deining’

Geschiedenis als hart van je onderwijs

Judith mijmert

Onderzoek

kauteur: ze liet me haar Wolf zien.
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ligt ten grondslag aan Catharina’s boek: aan onze oostgrens heeft zij de wolf Nederland zien binnenwandelen.

Tussen het ontvangen van mijn eigen exemplaar en het

Hoe verhouden wij ons tot zo’n toppredator? Op zoek

lezen ervan, lag de komst van Abby. Een hond in huis is

naar contact wordt Catharina’s Wolf steeds verstoten.

een wezensvreemde ervaring voor mij, opgegroeid in een

Totdat hij een bordercollie met de naam Fellow ontmoet

gezin met een astmatische vader. Iedere wandeling blijkt

– een goed gekozen naam, want behalve als metgezel

een oefening, niet alleen in haar opvoeding maar ook voor

van zijn boerenbaasje, verbindt hij zich ook aan Wolf.

mezelf: wie ben ik met een hond? Elk rondje brengt nieu-

Catharina moet hetzelfde gezien hebben als mijn dochter:

we raadsels, nieuwe verbazing. Aan de randen van de dag

om Wolf aan het zicht van de boer te onttrekken, nodigt

merk ik verborgen dierenleven op. Of die cricketspelers in

Fellow hem uit tijdens het schapendrijven: beweeg mee in

vol ornaat op een grasveld vlakbij – één keer gezien, daar-

mijn schaduw.

na nooit meer. En die gymleraar met zijn groep kinderen,
opmerkelijk divers van leeftijd. Abby blijkt onze Google

Geert Bors, hoofdredacteur Mensenkinderen

Translate, want ze komen uit Oekraïne. Abby neemt Lisa
het snelst voor zich in. Lisa heeft haar eigen chihuahua in

2

Precies dat ‘ontzet worden’

* ‘Wolf’ is verkrijgbaar via Catharinadrenth@me.com
Mensenkinderen
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Missie:
kinderen op Mars

Mars wat verder uitwerken. Hoe moet het

ruimteoutfit op. Met een heus vers

ruimtestation eruitzien? Welke ruimtes

uitgeprint ESA-naamkaartje op mijn

in het ruimtestation moeten er in ieder

revers gespeld liep ik de klas in.

geval zijn?

“Owwwh, ben jij het!”, klonk het met

We vragen ons ook wel af of jullie Mars

een mengelmoes van teleurstelling,

de juiste planeet vinden voor een verken-

geamuseerdheid en enthousiasme.

ningsmissie. Het is fijn als jullie de andere

En daarna kon het presenteren begin-

planeten eens vergelijken met Mars om

nen. Bloedserieus werden de opmer-

professor dr. ir. majoor N. Astro (Noud), mag deze missie vorm gaan geven.

te kijken of er misschien betere plekken

kelijke feiten over ons zonnestelsel in

De missie: kinderen op Mars. Ik heb daartoe een willekeurige groep kinderen

zijn voor onze reis. Misschien kan ieder

combinatie met hun plannen en de

tafelgroepje een planeet onderzoeken op

aanbevelingen gedeeld. Maar vooraf

grootte, temperatuur, bodem en veilig-

stelden alle kinderen zich netjes aan

heid.

mij voor, alsof ze mij voor het eerst

Willen jullie ervoor zorgen dat jullie een

zagen. Welkom in de wondere wereld

presentatie hebben die jullie kunnen stu-

van sterren en planeten en kinderen.

Kees Groos
Er is bij de ESA – European Space Agency – een nieuw project gestart en ik,

geselecteerd. Het lot viel op stamgroep De Tijgers (6,7,8) op de Canadas in
Boxmeer. Ik stuurde ze een brief, uiteraard voorzien van het ESA-logo.

ren naar mij komende week?

Kees opent
Illustratie: Stijn Ruijzenaars

Dat ik, professor dr. ir. majoor N.

Redacteur Kees Groos is stam-

Astro, op bezoek zou komen, was een

groepleider en adjunct-directeur in

belangrijk moment (‘Is dit echt?’). Er

Boxmeer

werden in Minecraft ruimtestations

Beste leerkracht en kinderen van stam-

wijs zijn, maar de kinderen zullen ook

Meteen al vernam ik dat de kinderen

groep De Tijgers,

meedraaien met de astronauten en zo

overliepen van vragen. Belangrijke

leren wat het dagelijks leven in de ruimte

kwesties voor hen: is dit echt? Waar

doden. En ja, je moet je eigen plas

moest er volgens sommigen een

inhoudt.

ligt Mars? Hoe gaat zo’n ruimtereis?

drinken, gelukkig wel gefilterd. Na een

communicatieruimte zijn om met de

Wat mag je dan meenemen? Is dit

tijdje werd het tijd voor nieuwe input

aarde te kunnen praten.

en dus een nieuwe brief:

Het bleek dat Mars de enige planeet

Na jaren van onderzoek lijkt een ruimtereis naar Mars eindelijk tot de moge-

gebouwd met laboratoria, slaapruimtes, gamekamers en keukens. Ook

lijkheden te behoren. Sterker nog, na

Het zal geen verrassing zijn dat de Tijger-

echt? Kun je ademen op Mars? Moet

experimenten in de woestijn van Utah,

groep van de Canadas geselecteerd is voor

je je eigen plas drinken? Hoe houden

weten we zeker dat we een ruimtestation

deze missie. De vraag aan jullie is om van

we contact met de aarde? Is dit echt?

kunnen bouwen op Mars. Dit ruimtesta-

tevoren onderzoek te doen naar waar de

Hoe lang is het vliegen naar Mars? Is

tion zal bewoond worden door astronau-

reis naar Mars en het ruimtestation aan

dit echt?

Inmiddels zouden jullie wat verder moeten

nog verder weg. Als vervoersmiddel

ten – elk met hun eigen taken – die daar

moeten voldoen. Deze informatie kunnen

Er werd onderzocht en uitgevogeld.

zijn gevorderd met jullie onderzoek. Ik zou

ging een grote voorkeur uit naar de

steeds een jaar zullen blijven.

we als aanvulling gebruiken op ons eigen

Het zonnestelsel werd in beeld

graag jullie bevindingen willen weten over

Space-shuttle. Helaas vliegt die niet

onderzoek. Daarnaast verwachten we dat

gebracht en ze ontdekten waar Mars

het volgende:

meer, maar misschien is er nog iets te

Naast volwassen astronauten is het voor

jullie je goed voorbereiden op deze reis en

ligt. Ook werden er verschillende ver-

• Met welke raket zouden jullie naar Mars

regelen. Anders zou de raket van Blue

ons onderzoek belangrijk dat ook kinderen

dat je weet wat er gebeuren gaat. Ook

voersmiddelen naar de ruimte onder-

een tijd in het ruimtestation verblijven.

willen we voor de ruimtereis naar Mars

zocht. Er werden proeven gedaan met

Uit onderzoek blijkt dat de flexibiliteit

graag tips van jullie. Ik zal snel weer con-

waterraketten. Welke vliegt goed en

van het lichaam van een kind uitermate

tact opnemen.

waarom? Hierbij kwamen gewicht,

• Wat zouden jullie mee willen nemen?

Op de dag van het bezoek was ik,

vorm en hoeveelheid brandstof aan

• Weten jullie al hoe het er in een raket

de hooggeleerde Noud Astro, mijn

geschikt is voor ruimtereizen: kinderen
kunnen veel beter tegen G-krachten en

Met vriendelijke groet,

worden minder snel ziek van snelle bewe-

is waarop je – met de juiste aanBetreft: Mars, een geschikte planeet?

passingen – kunt leven. De andere
zijn te koud, te warm, van gas of

willen reizen?
• Hebben jullie een idee van de duur van
de reis?

Origin ook goed zijn. Bij de Sojoez was
het zonde dat er zoveel in de dampkring verbrandt.

de orde. Het vliegen naar Mars vari-

uitziet? Wat zou er voor kinderen aan-

verkleedkleren vergeten. Maar een

eerde van een paar dagen tot een half

gepast moeten worden?

vlug rondje door de verkleedkist van

gingen. Een periode van drie maanden

Prof. dr. ir. majoor N. Astro

jaar. Wat was nou waar? Ingewikkeld.

lijkt ons geschikt om erachter te komen

Projectleider van Marsmissie: Kinderen

Belangrijk was wel dat er een Play-

Als jullie antwoorden op deze vragen

langs mijn collega’s (te kleine leren

hoe kinderen dat ervaren. Er zal onder-

op Mars

station aan boord was om de tijd te

hebben, dan kunnen we het bezoek op

jas) leverde een aardige militaire
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De kinderen
vroegen: is dit
echt? Waar ligt
Mars? Hoe gaat
zo’n ruimtereis?
Kun je ademen
op Mars? Is dit
echt?

school (pilotenpet en zonnebril) en

Mensenkinderen
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Reportage: Kzing durft te spelen

‘Het is niet moeilijk,
je moet het gewoon doen!’

Kijk naar wat er zich
ontwikkelt – in je groep,
in jezelf –als je durft te
spelen

Op de school waar redacteur Remko Fijbes jarenlang

voeren van ‘iets’, wat er nog nooit

stamgroepleider was – en nog invalt – werkt ook zijn jonge

eerder, nergens op de wereld, precies
zo gedaan is? “Dat je met je eigen

collega Evan Castenmiller. Meester Evan combineert zijn

hoofd iets kan bedenken. Dat je dat

stamgroepleiderschap met ‘Kzing’, een muzisch-pedagogisch

met je eigen handen kunt maken of

platform. Met zijn al even creatieve moeder integreert hij

met je eigen lijf en stem kunt laten
zien en horen – dat te ontdekken kan

theater, muziek, zang, dans in het onderwijs van alledag.

zomaar een veld van verwondering

Spel als weg naar de verwondering, naar meer-mens-worden.

openen voor een kind.” De tevredenheid die het geeft en de trots die het
brengt, de waardering die je krijgt,

Remko Fijbes

dat sterkt de persoon en geeft een
steun in de rug bij latere activiteiten.
“En het hoeft helemaal niet specta-

“Meester, ik heb een verhaal in mijn

als het net anders was gelopen, had

onder de noemer ‘muzische vakken’.

vergeten te spelen”, vult moeder Ellis

plezier, enthousiasme en bezig zijn

culair en hemelbestormend te zijn”,

hoofd. Kunnen we daar straks een

het hip-hop-lied ook een rap kunnen

Dat doet hij voor alle groepen van

aan. Het sluit aan bij een citaat op

met muziek, toneel en dans ligt een

stelt Ellis: “Ook de kleine uitingen

dans bij maken? Of een toneelstukje?

zijn of een toneelstuk. Een panto-

de school en op de collega-school

hun site:

aantal pedagogische gedachten en

kunnen heel mooi en belangrijk zijn.”

Het gaat over mijn konijn. Gisteren is

mime was ook een mogelijkheid. Dat

binnen het bestuur. Zijn moeder Ellis

“Der Mensch spielt nur, wo er in voller

uitgangspunten die uitstekend passen

“Vandaar”, vult zoon Evan aan, “dat ik

hij ontsnapt.” Een vraag aan meester

er eerst niets is en later wel, is voor

is veertig jaar muziekdocent, twintig

Bedeutung des Worts Mensch ist, und er

in onze ‘Jenaplanwereld’. Over het

in mijn stamgroep dit soort muzische

Evan die straks gaat ‘K-zingen’ met

kinderen een ontdekking, een bron

jaar theaterdocent en auteur/com-

ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.”

belang van zingen, muziek en bewe-

activiteiten spelenderwijs, gevarieerd,

de stamgroep.

voor verwondering: iets dat één kind

ponist van jeugdmusicals en kinder-

gen zijn de laatste jaren wetenschap-

het hele schooljaar door in korte leer-

“Dat gaan we doen, leuk. Dat gaan

verzint, dat gedeeld wordt en mag

muziek. Samen runnen ze het bedrijf

Vrij vertaald: ‘De mens speelt alleen

pelijke publicaties verschenen en het

momenten aanbied.”

we óók doen”, is het antwoord. Een

gaan gisten in de groep. Samen iets

‘Kzing’, op de achtergrond onder-

waar hij in de volle betekenis van

kan zich verheugen op aandacht in de

uur later staan de kinderen te dansen

scheppen, nog iets erbij bedenken,

steund door Patrick Castenmiller: het

het woord ‘mens’ is, en hij is alleen

media. Ellis en Evan leggen de nadruk

Pedagogische situaties

en zingen ze het ‘hip-hop-konijnen’-

en dan uitvoeren. Wat alleen maar

blijft in de familie. Er worden naast

daar helemaal mens waar hij speelt.’

niet bij het presteren, de resultaten

“Niet iedereen heeft hetzelfde talent

lied. Het enthousiasme en de energie

een particulier voorval van één kind

muziek, dans en dramalessen op

De woorden zijn van de Duitse

en de meetbare opbrengsten, maar

en we zijn allemaal verschillend, maar

waarmee de kinderen het klaslo-

was is opeens: een lied, een dans,

basisscholen, ook particuliere en

toneelschrijver, dichter en filosoof

bij de pedagogische en sociaal-emo-

een compliment, een schouderklopje

kaal zojuist binnenkwamen, was

een performance, een spontane

privélessen geven en producties ge-

Friedrich Schiller (1759-1805). “Het

tionele ontwikkeling van het kind en

en een gulle lach kan iedereen krij-

meteen al overweldigend. Is er een

viering.

maakt.

past bij ons. Het is mooi om iedere

de opbrengsten daarvan: nu, maar

gen”, stelt Ellis. In Evans groep ervaar

De passie voor muziek, theater, dans

dag een ‘spelend mens’ te mogen

ook later, want wat beklijft er en

je hoe hij via muzische vorming vaak

stamgroep die ooit zoveel hoppende
konijnen binnen had aan het begin

De spelende mens

én onderwijs spat er bij moeder en

zijn.” En, vult Evan aan: “Niet alleen

wordt er oproepbaar uit deze ervarin-

Petersens ‘pedagogische situatie’

van de fruitkring? “We hebben het

Evan Castenmiller is afgestudeerd

zoon vanaf. “De bodem onder dat

in je groep, maar ook in jezelf kun je

gen, wanneer ze een stuk ouder zijn?

weet te scheppen – dat puntje van je

zelf bedacht en meester zei dat we

aan de iPabo en is sinds een paar

alles, de rode draad, is misschien

voelen wat zich ontwikkelt, wat zich

“Het gaat verder dan de muzische

stoel-gevoel, vol van nieuwsgierigheid

kanjers zijn!”

jaar werkzaam op De Tandem in

wel: spel”, filosofeert Evan. “Mogen

toont, als je durft te spelen.”

vorming alleen”, zegt Ellis. De ontwik-

en betrokkenheid, dat een goed

Dat konijn had ook iets anders kun-

Hoorn. Naast zijn werkzaamheden

spelen is zo essentieel. Voor klein

keling van de creativiteit werd al

stamgroepleider onder hoogspan-

nen zijn. Een ander dier. Of een ge-

als stamgroepleider geeft hij les in

mens én voor groot mens. Ouders

Iets dat nog nooit verzonnen is

aangestipt in Evans les: wat is mooier

ning kan brengen. Muzische vorming

beurtenis, een emotie, een hobby. En

zo’n beetje alles wat te vangen is

en leraren zouden ook nooit moeten

Onder en naast het belang van

dan het bedenken, maken en uit-

plaatst kinderen in een situatie die

6

072022

Mensenkinderen

7

‘Je hoeft ook geen
wiskunde gestudeerd te
hebben om een rekenles
te geven. Waarom zo’n
hoge eisen aan jezelf,
als het gaat om het
muzische?’

vaak nieuw aanvoelt. Stap je in? Wat
gebeurt er en wie ben jij hier? Je kunt
je manifesteren. Oefenen met lef hebben. Met iets ondernemen, met jouw
vondsten neerzetten op een podium.
werking en inclusiviteit zijn voor Kzing

om een rekenles te geven.” Wat Ellis

en in contact met andere kinderen.

meer dan woorden. Wij werken hier

en Evan ook vaker horen: scholen die

Waarden als acceptatie en inclusiviteit

bewust aan. Maar het belangrijkste

‘weinig tijd hebben om muzische acti-

komen om de hoek kijken. Het leren

is dat veel van uw leerlingen door dit

viteiten te plannen en te organiseren.’

samenwerken, luisteren en initiatief

materiaal geïnteresseerd zullen raken

Het konijnenverhaal uit Evans groep –

nemen zijn ook een onderdeel.

in culturele uitingen in relatie tot de

hoe schijnbaar alledaags en klein ook

In de visie van Ellis en Evan staat

wereld”, zo staat te lezen op de site

– toont precies hoe het wél kan: “In

muzische vorming niet los van de rest

van Kzing.

de eenvoud ligt de kracht.”

van het curriculum. “Het is ook een

Maar ja, doe dat maar eens zonder de

middel om leerdoelen te bereiken,

achtergrond van moeder en zoon

Kzing is er voor “alle leeftijden” Er is een

een ondersteuning bij rekenen, taal

Castenmiller: er is veel terughoudend-

aanbod voor iedereen, van de jongsten

en wereldverkenning. Bij een spreek-

heid onder leraren wanneer het gaat

in de onderbouw tot de oudsten in de

beurt kan ook een liedje worden

over muzische vorming. Ellis: “Het

bovenbouw. Ook voor het speciaal on-

gezongen of een toneelstukje worden

is niet moeilijk, je moet het gewoon

derwijs zijn Evan en Ellis bezig materiaal

gedaan.” Evan heeft het ‘Voegwoor-

doen – dat vraag je van je kinderen

te ontwikkelen. Zij zijn ook actief buiten

denlied’ gemaakt waarin hij zing-

ook de hele dag! Het is echt geen

de schoolomgeving, met onder andere

end en gitaarspelend een vrolijke

hogere wiskunde. Er is altijd mate-

musicals en toneelproducties. Heel veel

instructie geeft over het fenomeen

riaal te vinden uit de verhalen van de

ligt panklaar te wachten op de website.

voegwoord. Met een druk op de knop,

kinderen en uit de actualiteit.” Evan

Vaak sluiten de lessen van Kzing aan bij

kun je zijn lied op je digibord laten

is het daarmee eens: “En je hoeft niet

de gangbare thema’s in het schooljaar.

verschijnen, wanneer dit onderdeel

loepzuiver te kunnen zingen, de toon

Kijk voor liedjes, ideeën, podcasts, luis-

in de taalmethode aan de orde is.

altijd goed te treffen of een uitstek-

teropdrachten, musiceer-opdrachten,

Meteen even een paar minuten zing-

ende toneelspeler te zijn; laat staan

dansopdrachten, dramaopdrachten op

en en bewegen. Op een speelse en

dat je als een lenige danser soepeltjes

hun website www.kzing.tv.

ontspannen manier kan kunstzinnig

door het lokaal of de aula beweegt.”

materiaal een kapstok zijn waaraan

Nee, stellen beiden: het plezier en het

veel van onze leerstof kan worden

enthousiasme is belangrijk.

opgehangen.

Waarom juist hoge eisen stellen

De angst van het meisje is het begin van een

aan jezelf wanneer het gaat om het

pedagogische situatie in optima forma. Een kring

Lenig en loepzuiver geen vereiste

muzische? Ontspannen samen leuke

“Vakoverstijging, intrinsieke moti-

dingen ondernemen. “Je hoeft ook

vatie, betekenisvol onderwijs, samen-

geen wiskunde gestudeerd te hebben

8
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In een
klein
hoekje

Dit doe je niet alleen, maar samen

Hilde in de praktijk
Hilde Paulsen

Rekeninstructie aan een paar kinderen; de rest
werkt. Behalve dat ene meisje achterin. Afwezig,
schichtig, is haar blik. Het leidt Hilde Paulsen
af van de rekenaars. Wat is er loos? Een blik
naar boven, naar een grote spin, verklaart veel.

later gaat een onderzoeksgroepje aan de slag:
waarom bouwt een spin zijn web binnen?
Mensenkinderen
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De groep is aan het werk en een paar zesde-

spin ook bij.

jaars zitten bij me in de kring voor een rek-

“Waarom...”, peinst een van de kinderen hardop, “...

enopdracht. Zij zit achterin, vlakbij het raam

heeft hij eigenlijk binnen en niet buiten een web heeft

en ik probeer al een tijdje haar aandacht te

gemaakt? Binnen is toch helemaal niet veilig?” Hmm, dat

vangen, maar dat lukt me niet erg vandaag.

vindt de hele groep wel een goede vraag. Ik vraag door:

Ietwat schichtig kijkt ze steeds om zich

wie heeft er een idee? Denk eens hardop, wat weet je er

heen, argwanend haast. Ik merk dat het me

al van? Verplaats je eens in de spin.

Ik vraag door:
wie heeft er een idee?
Denk eens hardop,
wat weet je er al van?
Verplaats je eens
in de spin.

ervan weerhoudt helemaal bij de rekenles
te zijn, dus besluit ik haar er toch maar naar
te vragen.

Maandagmiddag

Zachtjes, om de anderen niet te storen, loop

Onderzoeksvragen

ik naar haar toe en zak door mijn knieën.
“Alles goed?”, vraag ik eenvoudig. Een paar

Er blijkt al aardig wat kennis over spinnen aanwezig, maar

eten? In de ochtendkring besluiten ze dat er meer onder-

zijn bewust, beredeneerd en betekenisvol.

grote ogen staren me wat verdwaasd aan.

waarom de spin nou een voorkeur voor een binnenweb

zoek moet komen. Zijn er wel overlevingskansen voor een

Dit soort kleine projectjes zijn vol van waarde, ook voor

“Eh ja”, stamelt ze en beiden merken we dat

heeft, dat weet niemand. Ik beslis: een klein groepje kin-

spin binnen en moeten de kinderen anders muggen gaan

mij. In het klein doelen koppelen aan een onderwerp en

we elkaar niet helemaal begrijpen. “Waarom

deren gebruikt de blokperiodes van vandaag om dit eens

vangen? Zit hij misschien vast in z’n eigen web of kan dat

de vrijheid voelen om daarmee te experimenteren, helpen

vraag je dat eigenlijk?”, merkt ze op als ik

uit te zoeken en morgenochtend is er in de kring een

eigenlijk niet?

mij om de grotere thema’s ook vorm te geven. Ik leer, ik

weer op wil staan. “Nou, je lijkt nogal afge-

presentatie. Voor nu wordt unaniem – al is het met een

Het onderzoeksgroepje heeft hier zeker nog een blokpe-

probeer, ik reflecteer op basis van deze miniprojecten

leid vandaag”, verduidelijk ik en weer zie ik

kleine aarzeling – besloten dat de spin kan blijven zitten.

riode voor nodig en wordt met twee kinderen vergroot.

en zodoende durf ik elke keer weer een volgende stap te

haar ogen omhoogschieten. Ze zucht diep

De rekenles wordt weer opgepakt en het kleine groepje

Ze werken flink door en tijdens de kleine pauze komt er

zetten met de stamgroep.

en wijst. In het hoekje van het raam zit een

gaat aan de gang met het onderzoek. Natuurlijk neemt zij

een update: een spin kan niet blijven kleven in z’n eigen

flinke spin in haar web. Aan de binnenkant

ook deel.

web. Later vertellen ze wel hoe dat precies zit. De andere

van het raam wel te verstaan.

Het groepje onderzoekers maakt eerst een plan. Er komen

vragen vergen nog wat meer kennis, dus (lang leve het

Weer maandag

allerlei vragen, maar alles werkt toe naar die duidelijke

internet) de computer maakt overuren.

eindvraag uit de kring: waarom spint een spin een web

Maar dan is het eind in zicht. En trots, met poster en al,

Ophef in de ochtend

binnen? De taken worden verdeeld. Ook de presenta-

gaat de presentatie van start. De hele stamgroep luistert

Maandagochtend

tievorm wordt bepaald. Er zijn overlegmomenten om te

geboeid en stelt vragen daar waar de nieuwsgierigheid

Angst en verwondering

kijken hoe ver iedereen is en of er overlap ontstaat tussen

nog verder reikt. Met het groepje bespreek ik daarna kort

de losse onderdelen. Ze hebben dit al veel vaker gedaan,

het proces en product. Samen bepalen we ook wat van

Ik begrijp het meteen. Binnen mum van tijd zitten we met

dus dat kunnen ze prima zelfstandig. Aan een achtste-

het weekplan geschrapt kan worden en wat niet.

de hele groep in de kring. Het spindilemma wordt direct

jaars wordt gevraagd of hij de spellingcheck wil doen aan

besproken, want anders komt er vandaag niet veel meer

het eind. Er wordt door iedereen hard gewerkt. Ik begeleid

uit haar handen. Dankbaar schuift ze bij het raam weg,

het proces waar nodig, want meer hebben zij van mij niet

Donderdag

Verbolgen zijn ze, hoe kan dit nou? Het antwoord ligt

de kring in. Eerst bespreekt ze uitgebreid haar angst voor

nodig. Ik neem hen heel serieus in hun vragen en in hun
aanpak en dat weten ze.

Kleine projectjes als oefenmateriaal

echter voor de hand: de schoonmaker is geweest! Had-

spinnen, veel kinderen vallen haar bij. Arachnofobie heet
dat, weet een groepsgenoot te vertellen. We praten over

In de middag verhuist zij naar een andere plek, want een

De spin kan binnenblijven, is de eindconclusie. Binnen is

ver, vinden sommigen: “De schoonmaker doet ook z’n

het verschil tussen iets een beetje spannend vinden en

spin als nieuwe buur is toch een beetje te veel van het

het warmer tijdens de koude dagen en er zijn ook genoeg

werk.” Anderen zijn het er niet mee eens. Er ontstaat een

echte irrationele angsten en wanneer iets een fobie heet

goede. Het spinnenhoekje wordt met rust gelaten en de

kleine insecten die naar binnen vliegen en in het web te-

pittige discussie over de taken van de schoonmaakdienst

en waarom.

rust is wedergekeerd.

Op maandag is er één en al commotie in de groep. Nieuwsgierig door de geluiden lopen mijn collega en ik naar de
schoolwoonkamer. Een stroom kinderen en een al even
overweldigende woordenvloed overvallen mij. Uit de wirwar van kreten maak ik op dat er iets mis is. De kinderen
trekken mij mee naar het raam en daar overzie ik de
‘schade’ direct: de spin is verdwenen, met web en al.

den ze dan een briefje erbij moeten hangen? Dat gaat te

recht komen. Eigenlijk is het dus juist slim van die spin, en

op school. Ik leun achterover en laat ze even begaan. Wie

Het spinnenprobleem is hier niet direct mee verholpen,

voor ons is het ook prettig om een klassenspin te hebben,

weet mondt dit wel weer uit in een nieuw projectje, want

maar een beetje steun is ook wel fijn en een woorden-

want die eet alle beestjes op. Toch moet er nog gestemd

de verwondering zit immers vaak in een klein hoekje.

schatles is zo wel heel betekenisvol. Maar wat moet er nu

Woensdag

worden: blijven of buiten? Iedereen stemt voor blijven,

verder met die spin gebeuren? Er komen oplossingen. De

Posterpresentatie

ook zij en iemand is zo lief om met haar van plek te ruilen.
We lezen ‘De Spin Sebastiaan’ van Annie M.G. Schmidt

Hilde Paulsen kun je kennen van haar meesterstuk rondom

vangen en dan de klas uit’ tot ‘mijn moeder stampt ze

De volgende morgen krijgt de spin veel aandacht van

en de tekst gebruik ik de daaropvolgende dagen om er de

‘stilte’, waarmee ze haar aandacht richtte op de door Peter Pe-

gewoon dood’). Er komt opstand: dood mag hij niet! We

de binnenstromende groep kinderen. Ze verbazen zich

taal- en schrijfdoelen aan te koppelen. Dit kleine projectje

tersen benoemde innerlijke basisactiviteiten (zie MK168, thema

zijn een jenaplanschool en één van onze kernkwaliteiten

erover dat de spin zich niet verplaatst lijkt te hebben en

loopt dwars door ons grote thema heen, maar daar is

‘Stilte’ april 2020). Hilde is opleider voor HetKan.

is dat we zorgen voor onze omgeving en daar hoort de

sommige kinderen zijn bezorgd: krijgt hij wel genoeg te

ruimte voor. De keuzes die ik voor de stamgroep maak

één wat vredelievender dan de ander (van ‘in een bekertje

10
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Dit schooljaar staan we
regelmatig stil bij het
overlijden van Kees Both en
zijn nalatenschap voor het
Jenaplan. Al zoekend naar
‘Kees Both’ in combinatie
met ‘verwondering’ stuitte de
redactie op de ode die Kees in
jaargang 7 en 8 bracht aan de
biologe Rachel Carson en haar
boek ‘The Sense of Wonder’.
We delen hier een paar van de
mooiste passages, zoals Kees
ze vertaalde.

getwijfeld een voorbeeld, zo niet een

deren. Ze werkte hard en onderhield

zielsverwant, gezien. Niet alleen was

met haar inkomen het ouderlijk gezin.

ze begeesterd door de natuurlijke

Na het overlijden van haar vader in

wereld en werd ze een strijdbaar

het midden van de crisis van de jaren

ecoloog, maar ook tref je de nadruk

’30, nam ze de zorg voor haar zieke

van Kees Both onderwijs en opvoe-

moeder op zich en zou daarna ook

ding als een praktijk van ethiek, van

nog financieel zorgdrager worden

zinzoeken, van oog voor het poëtische

voor haar zus en kinderen. Nadat

en van zorg diep in Carsons werk.

ook haar zus overleed, adopteerde
Rachel haar zoon Roger. Meermaals

De beststeller: Silent Spring

werd haar wetenschappelijke carrière

Carson is vooral beroemd door

onderbroken door de zorgrol die ze

haar boek Silent Spring (1962), dat

op zich genomen had, maar juist door

een zorgvuldig gedocumenteerde

die verantwoordelijkheid en aandacht

aanklacht is tegen het op industriële

ervoer ze ook de sterke drang om

schaal gebruiken van bestrijdingsmid-

in het verweer te komen tegen de

delen, wat zijn aanvang had genomen
na de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn
geen insecticiden, stelde Carson: het
zijn biociden – ze doden de hele keten
van leven en straks hebben we een
lente zonder vogelzang. ‘Hey farmer
farmer, put away that DDT now / Give
me spots on my apples but leave me the
birds and the bees’, zong singer-songwriter Joni Mitchell een paar jaar later
en in 1970 was de eerste Earth Day
een feit. Dankzij Carsons boek werd
het gebruik van de pesticide DDT
drastisch ingeperkt en ook nam de
Verenigde Staten diverse wetten aan
als de Clean Air en de Clean Water
Act en kwam er het Environmental
Protection Agency. Intussen bleven de

Het was in november 1991 dat Kees

producenten en andere belangheb-

Both een serie begon onder de naam

benden haar werk aanvallen.

‘Over verwondering’. Wat hij in zes

Dat Rachel Carson de eenling werd

opeenvolgende Mensenkinderen zou

die het aandurfde om machtige che-

brengen – telkens helemaal aan het

mische en politieke spelers op hun

slot van het nummer, als een laatste

verantwoordelijkheden te wijzen, was

gedachte waarna voor zijn lezers twee

een slotakkoord met een lange aan-

maanden contemplatieve stilte zoud-

loop. Ze was van bescheiden komaf,

en volgen – was een vertaling van een

geboren in 1907 in een plattelands-

groot deel van het pareltje ‘The Sense

dorp waar net de industrialisatie de

of Wonder’ van de biologe Rachel

streek begon te domineren. Door

Carson (1907-1964).

haar opvallende schoolprestaties

In Rachel Carson heeft Kees on-

kreeg ze een beurs om te gaan stu-
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Verwondering is...

’s nachts
samen op
struintocht
gaan
Geert Bors

doorgeslagen pesticide-industrie.

Het kleinood: The Sense of
Wonder
Als bioloog had ze zich in eerste instantie op de zee gericht. Haar boek
The sea around us werd in 1951 een
bestseller (het boek is in maart 2022
vertaald als De zee en uitgegeven
door De Groene Amsterdammer en
Athenaeum). Dat het zo goed gelezen
werd, kwam door haar tweede grote
kwaliteit – die van literair schrijver. Ze
schreef al verhalen als achtjarig kind
en op de universiteit had ze in eerste
instantie Engels gestudeerd. Ze zag
het ook als haar wetenschappelijke
verantwoordelijkheid om helder en
toegankelijk te schrijven, voor een
breed publiek en niet alleen voor de
Foto’s kinderen in het bos: Larissa Rand

I.M. Kees Both

kleine “nieuwe priesterklasse in hun
laboratoria”.
Vanuit haar zorgrol, vanuit haar literaire ambitie en vanuit haar oneindige verwondering voor het leven om
haar heen, had ze tussen die twee
bestsellers in een klein werkje geschreven – eigenlijk niet meer dan
een bijdrage voor het blad Woman’s
Home Companion, onder de titel ‘Help
your child to wonder’ (1956). De bijval
Mensenkinderen
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de geest van twee vrienden op
expeditie.’

voor dat artikel maakte dat Carson

Liefde als grondslag voor leren

Zoals Lear het beschrijft: “Carson

de tekst wilde uitbreiden met andere

Kees heeft zijn lezers in 1991 te-

spoort ons aan om de natuur te ont-

voorvallen en er een boek van wilde

recht op het prachtige boekwerkje

dekken met je gevoelens en emoties,

maken. De zomer van 1959 spen-

gewezen. Haar biograaf Linda Lear

om al je zintuigen te gebruiken, en

Als Roger mij bezocht in Maine en

deerde ze aan het doorwerken van

noemt het “Rachel Carson’s gift to the

om de aanvechting te weerstaan om

haar veldaantekeningen op zoek naar

remembered child in all of us.” Niet al-

meer ervaringen, meer observaties.

leen komt de schrijfster dicht bij de

Maar ‘the Wonder book’, zoals ze het

uit, om de volle maan te zien dalen,

vragen om aan elk kind van de wereld

lager en lager, tot het strand in de

zo’n sterk gevoel voor verwondering

verte geraakt werd en het water met

te geven, dat het niet kapot te krijgen

zilveren vlammen in lichterlaaie gezet

is en het hele leven in stand blijft,

we wandelden in de bossen, deed ik

werd en duizend diamantjes oplicht-

als een werkzaam tegengif tegen de

te gaan lesgeven of uit te leggen. Wek

nooit bewuste pogingen om hem de

ten in de stenen op het strand, als het

verveling, teleurstellingen en ont-

de emoties op, stelt Carson, want de

namen van planten en dieren te leren

licht weerkaatst werd in de stukjes

goocheling van latere jaren, tegen de

essentie van wat het betekent om de

grondslag van al het leren ligt in dat

of hem dingen uit te leggen. Wat ik

micakristal in het steen.

steriele voorkeur voor kunstmatige

noemde, zou nooit een uitbreiding

van verwondering vervulde wereld

waarvan we houden.” Kortom, houd

wel deed was het uiting geven aan

Ik denk dat we aanvoelden dat de

dingen, tegen de vervreemding van

krijgen. Er was het werk aan Silent

van kinderen weer te betreden, maar

de verwondering in tact voordat je

mijn eigen plezier in wat we zagen en

herinnering van zo’n schouwspel,

de bronnen van onze kracht.

Spring dat haar aandacht opeiste: hoe

“het roert ook in ons dat aloude

hem kapot verklaart. Een notie die

zijn aandacht vragen voor dit of dat,

jaar na jaar als het ware als een foto

Om als kind je aangeboren gevoel

meer ze schokkende feiten ontdekte,

verlangen aan om één te worden

zou terugkomen in Kees’ Jenaplan 21:

precies zoals ik met een volwassene

vastgelegd in de geest van het kind,

voor verwondering levend te houden

hoe meer ze wilde onderzoeken om

met de natuurlijke wereld.” Carson

“Sommige dingen kun je het beste

ontdekkingen zou delen.

voor hem als volwassene veel meer

– als we niet mogen rekenen op de

een onwrikbaar betoog op te zetten.

constateert dat de natuur zich meer

leren kennen door ze lief te hebben,

Later was ik vaak verbaasd hoe de

betekent dan de slaap die hij miste.

tussenkomst van een goede fee – heb

Daarbij ontstond er ook nog een race

aan haar openbaart wanneer ze met

ze met liefde te benaderen. Mis-

namen zich in zijn geest genesteld

Hij vertelde mij op zijn eigen manier

je de kameraadschap van tenminste

tegen de klok toen er borstkanker bij

een metgezel op haar vaak nachtelijke

schien geldt dat trouwens wel voor

hadden, want als ik dia’s van bos-

dat dat inderdaad zo zou zijn, toen

een volwassene nodig die die ver-

haar werd vastgesteld. Nadat Silent

natuuravonturen gaat: een kind heeft

de meeste kennis.”

planten laat zien is het Roger die ze

we deze zomer weer zo’n volle maan

wondering met je kan delen, die met

Spring uitkwam, raakte Rachel Carson

tenminste één volwassene nodig om

kan benoemen. “O, dat is die waar

hadden, vlak na zijn aankomst. Hij zat

jou de vreugde, de opwinding en het

in het centrum van controverse en

gegidst te worden in dergelijke ervar-

Rachel zo van houdt - dat is bosbes” of

rustig op mijn schoot, keek naar de

mysterie van de wereld waarin wij

strijd. Voor zover haar gezondheid

ingen, terwijl dat grote mens vooral

“Dat is jever” (jeneverbes), “maar die

maan en het water en de nachtelijke

leven opnieuw kan ontdekken.

het toeliet, zette ze haar pleidooi op

de houding van ontvankelijkheid van

groene bessen kun je niet eten, hoor

hemel en fluisterde toen: “Ik ben blij

Ouders voelen zich vaak onbekwaam,

de kaart, tot in hoorzittingen in de

het kind moet durven aannemen.

– die zijn voor de eekhoorns.” Ik weet

dat ik er weer ben.”

als ze aan de ene kant geconfronteerd

Amerikaanse senaat aan toe. In 1964,

Wil je natuurliefde in een mens wak-

anderhalf jaar na publicatie en in-

ker kussen, dan kan dat het best in

middels publiekelijk erkend voor haar

de kindertijd, stelt Carson, maar niet

stellingname, overleed Carson. The

door meestertje of juf te gaan spel-

Sense of Wonder werd een jaar later,

en. Samen voelen, kijken, ervaren is

zonder aanvullingen, gepubliceerd.

de basis van Carsons struintochten.

Fragment 1: ‘Later was ik
vaak verbaasd hoe de plantennamen zich in Rogers geest
genesteld hadden. Ik weet zeker dat het met schools stampwerk nooit zo goed zou kunnen lukken om die namen te
onthouden dan door gewoon
door de bossen te struinen, in

worden met de onstuimige en gevo-

zeker dat het met schools stampwerk
nooit zo goed zou kunnen lukken om
die namen te onthouden dan door
gewoon door de bossen te struinen,
in de geest van twee vrienden op
expeditie, die samen opwindende
ontdekkingen doen.
Op dezelfde manier leerde Roger
de namen van de schelpen op ons
strandje aan zee. Toen hij nog maar
anderhalf jaar oud was, leerde hij ze
kennen als ‘winkies’ (periwinkels of

Fragment 2: ‘Als feiten de
zaden zijn die later kennis en
wijsheid voortbrengen, dan
zijn de emoties en de indrukken van de zintuigen de
vruchtbare bodem waarin
die zaden moeten groeien. De
vroege kinderjaren zijn de
tijd waarin je de bodem moet
bewerken.’

072022

andere kant met een complexe natuurlijke wereld, bewoond door zulke
gevarieerde en onbekende levensvormen dat het een hopeloze zaak lijkt
deze onder te brengen in een geordend geheel van kennis. Wanhopig
roepen ze daarom:”Hoe kan ik mijn
kind iets meer leren over de natuur,
als ik de ene vogel niet van de andere
kan onderscheiden?”
Ik geloof serieus dat het voor het

strandschelpen), ‘wuks’ (wulken) en

14

elige geest van een kind en aan de

‘mokkies’ (mossels), zonder dat ik

De wereld van een kind is fris en

kind en voor de ouder die het wil

precies weet hoe, want ik had niet

nieuw en prachtig, vol van verwon-

begeleiden niet half zo belangrijk is

(bewust) geprobeerd ze hem te leren.

dering en opwinding. Helaas geldt

te weten dan te voelen. Als feiten de

Wij lieten Roger meegenieten met

voor de meesten van ons dat dat

zaden zijn die later kennis en wijsheid

dingen die mensen gewoonlijk aan

heldere oog, dat ware instinct voor

voortbrengen, dan zijn de emoties

kinderen onthouden omdat ze on-

wat mooi is en ontzag wekt, wordt

en de indrukken van de zintuigen de

handig uitkomen, omdat ze voorbij

vertroebeld en zelfs verloren raakt

vruchtbare bodem waarin die zaden

bedtijd zijn of waardoor hun kleren

voordat we volwassen worden. Als

moeten groeien. De vroege kinder-

nat worden of omdat er modder op

ik enige invloed zou hebben op de

jaren zijn de tijd waarin je de bodem

het kleed komt. Wij hielden hem bij

goede fee, van wie men zegt dat zij

moet bewerken.

ons in de donkere huiskamer, als we

toeziet op de ontwikkeling en vorm-

Als deze gevoelens eenmaal gewekt

voor het grote raam zaten, het licht

ing van alle kinderen, dan zou ik haar

zijn – een besef van schoonheid, de
Mensenkinderen
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opwinding over het nieuwe en onbe-

waar je de mysterieuze trek van de

leen met de sterren. Mooier heb ik de

de huizen en waren de bewoners zich

kende, een gevoel van sympathie,

vogels en de veranderende jaargetij-

sterren nooit meer gezien: de mis-

waarschijnlijk geen moment bewust

medeleven, bewondering of lief-

den kunt observeren. En met je kind

tige rivier van de Melkweg stroomde

van de schoonheid pal boven hun

de – dan willen we ook meer weten

kun je het mysterie van een groeiend

over de hemel, de patronen van de

hoofden. En omdat ze het bijna iedere

over het object dat een dergelijke

zaadje overdenken, zelfs als het er

sterrenbeelden, die daar helder en

nacht zouden kunnen gaan bekijken,

emotionele uitwerking op ons heeft.

maar een is, in een potje aarde op de

duidelijk te prijken stonden, een vlam-

zien ze het misschien wel nooit.

Eenmaal gewekt, is dit van blijvende

vesterbank in de keuken.

mende planeet aan de horizon. Een of

Een ervaring als deze, wanneer je ge-

betekenis. Het is belangrijker om zo

Het verkennen van de natuur met

twee keer brandde zich een meteoriet

dachten vrij zijn om door de eenzame

de weg te plaveien voor het kind dat

je kind is voor het grootste deel een

een weg door de aardatmosfeer.

ruimte van het universum te zwerven,

honger krijgt om te willen weten, dan

zaak van gevoelig zijn voor de ding-

Ik bedacht me dat als dit een schouw-

kun je delen met een kind, zelfs als je

hem op een dieet van feiten te zetten,

en om je heen. Het is het opnieuw

spel was dat slechts eens in een eeuw

van geen enkele ster de naam kent.

die hij nog niet kan verteren.

leren je ogen, oren, neus en vinger-

of in een menselijke generatie te zien

Nog steeds kan je dan de schoonheid

toppen te gebruiken en zo de niet of

zou zijn, dit kleine schiereiland onder

indrinken, en je verwonderen en je

nauwelijks gebruikte kanalen van de

de voet gelopen zou worden door

afvragen waar je nou precies naar

zintuiglijke indrukken opnieuw open

toeschouwers. Maar je kunt het op

kijkt.

te maken.

vele nachten in ieder willekeurig jaar

Voor de meesten van ons geldt dat

zien, en dus brandden de lichtjes in

Fragment 3: ‘Ik bedacht me
dat als dit een schouwspel
was dat slechts eens in een
eeuw of in een menselijke
generatie te zien zou zijn, dit
kleine schiereiland onder de
voet gelopen zou worden door
toeschouwers. Maar omdat
ze het bijna iedere nacht kunnen gaan bekijken, zien ze het
misschien wel nooit.’

stamgroepleiders:

zien. Toch lijkt het soms of we ziende

• Wandel met kinderen regelmatig

blind zijn en rondkijken met een blik

dezelfde route in hetzelfde bos.

die niet waarneemt. Een manier om

Probeer dingen van vorige keren te

onze ogen te openen voor een onver-

herkennen - is het er nog? Wat is

moede schoonheid is jezelf af te vra-

nieuw? Probeer zo een steeds ver-

gen: “Hoe zou het zijn als ik dit nooit

fijnder beeld op te bouwen van wat

eerder gezien had? En wat zou ik zien,

ergens te zien is. Wat valt kinderen

als ik zou weten dat ik dit nooit meer

op?

zou zien?”
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Kees Boths suggesties voor ouders en

we de wereld vooral kennen door het

• Let vooral op holletjes, die fasci-

Als je een ouder bent die denkt dat je

Ik herinner mij een zomernacht dat

neren kinderen. Kunnen we weten

maar weinig natuur ter beschikking

zo’n gedachte zich sterk aan mij op-

of er iets in zit zonder iets te ver-

hebt, dan is er toch nog veel dat je

drong. Het was een heldere nacht,

kunt doen voor je kind. Met dit kind

zonder maan. Met een vriendin liep

kun je, waar je ook bent en wat je

ik op een schiereiland, bijna helemaal

ook verder ter beschikking hebt, naar

omgeven door het water van de baai.

de nacht, als de maan schijnt of

de lucht kijken – de schoonheid van

Daar is de horizon ver weg en vormt

tegen zonsopgang, heel vroeg in de

zonsopgang en -ondergang, de bewe-

verre stroken op de rand van de ruim-

gende wolken, de sterren ‘s nachts. Je

te. We lagen en keken omhoog naar

kunt luisteren naar de wind, of deze

de hemel en naar de miljoenen ster-

nu met een majestueuze stem door

ren die daar straalden in het duister.

een bos blaast of met een veelstem-

De nacht was zo stil dat we de boeien

mig koor om uw huis zingt en dit

hoorden klotsen voorbij de monding

luisteren wekt vele gedachten. Je kunt

van de baai. Een paar keer werden er

Dit zijn drie fragmenten uit ‘The sense

ook de regen voelen op je gezicht en

zelf enkele woorden, uitgesproken

of wonder; A celebration of nature for

denken aan zijn lange reis en vele

door iemand op de andere oever, naar

parents and children’ (1956, deze uitgave:

gedaanteveranderingen – van zee

ons toegedragen op de heldere lucht.

Harper Collins 1998). Het betreft pp. 22-

naar lucht naar land.

In enkele huisjes brandde licht. Verder

29, 44-50 en 57-63. Vertaling: Kees Both,

Als je in de stad woont kun je

was er geen teken van ander mense-

plaatsen vinden, misschien een park,

lijk leven; mijn gezel en ik waren al-

storen?
• Ga eens op ‘ongewone tijden’ met
Rachel Carson op onderzoek

kinderen naar buiten – midden in

ochtend.
• Volg de maan eens: waar komt hij
op? Waar gaat hij onder? Hoe laat?

geredigeerd door Geert Bors
Kees Both
Mensenkinderen
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Wonderlijk
wroetend

Judith mijmert

Via de geest, de theorie, het conceptuele gesprek wil het dit keer niet zo bij Judith Knapp.
Juist de wens er helemaal bij te zijn in de redactievergadering maakt dat ze afdrijft.
Ze realiseert het zich met de optater van een per ongeluk aangeraakte schrikdraad.
En juist daardoor hervindt ze ‘de bijzondere deining’, waarmee je de wereld in
verwondering kunt gadeslaan.
Judith Knapp

Het was uiteraard mijn intentie om

inspirerende, intrigerende en stimu-

aandachtig te luisteren. Naar de

lerende omgevingen te creëren. Enkel

inzichten van mijn Mensenkinde-

dat. Het kind omarmt immers als van-

rencollegae. Naar hun associaties bij

zelf al datgeen hem of haar omringt.

het thema ‘verwondering’. Hoewel

Kinderen zijn in staat de wereld te

ik nieuwsgierig was ingelogd in ons

ontdekken met nieuwe ogen.

overleg en zin had om hun kennis en

Duizenden vragen omtrent dit

ervaring tot mij te nemen, te smullen

bijzondere aspect dansen door mijn

van hun persoonlijke, unieke kop-

hoofd. Het maakt me benieuwd naar

pelingen van Petersens theorie met

Petersens kijk op de wereld, de wereld

de huidige praktijk, merkte ik dat dit

van nu. Kan zijn visie, zijn overtuiging

deze keer niet volledig lukte.

passen in deze wereld? Zijn wij in

En juist dat moment maakte mij

staat om zijn nalatenschap te vertalen

bewust van mijn eigen verwondering.

naar het nu, kunnen we het passend

Mijn gedachten leken te haperen,

maken voor onze kinderen? Ik zoek

juist bij dit onderwerp, door deze

naar antwoorden in zijn boeken, lees

ontdekking. Hoe dikwijls betreur ik de

tussen de regels door. Maar het is,

minimale aanwezigheid van deze bij-

wederom, de ‘grote-mensen-houding’

zondere deining in de wereld van de

die hoogstwaarschijnlijk het minst

‘grote mens’. Te vaak wordt ook maar

helpend is. Sterker nog, deze houding

het begin van een blik van verwonde-

zorgt eerder voor stagnatie. Dus ik

ring overschreven door theoretische

klap mijn boek dicht, kijk de wereld in

rasters, door interpretaties, door van-

en negeer de steeds rondcirkelende

zelfsprekendheden. En hoe graag wil

gedachten.

Misschien is dat
het grote geheim
van de altijddurende
verwondering:
de kunst van
het laten.

ik de wereld veranderen, wil ik hem
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met open zintuigen als voor het eerst

Talent voor ruimte nemen

meemaken. Ik omarmde dan ook een

Ik kijk naar mijn jongste zoon die

die zijn enthousiasme verraadt.

intrinsiek euforisch gevoel toen ik

getalenteerd is in het nemen van

Ik laat hem. Misschien is dat het grote

mijn eigen verwondering opmerkte.

de nodige ruimte, het opzoeken van

geheim van de altijddurende verwon-

grenzen en het bewaken van de zijne.

dering: de kunst van het laten. Een

Ik klap het boek dicht en kijk de
wereld in

Hij wroet ongestoord met zijn handen

activiteit zich laten ontvouwen, het

in de donkere aarde. Vol overgave

moment laten gebeuren. Laten cre-

Als leerkracht, als ouder, als mens

manipuleren zijn vingers de rijke

ëert een ruimte waarin verwondering

dragen we bij aan de ontwikkeling van

grond. Zoekend, vindend. Hij kijkt me

ongehinderd kan verschijnen.

kinderen. Een gigantische verant-

aan met glanzende ogen en toont alle

Ik zie mijn zoon. Ik hoor hem. Met een

woordelijkheid. Je wilt hen voeden

wonderlijke zaken die hij voelt en ziet.

tevreden gevoel concludeer ik dat ik

met de rijkdom van het leven, je wilt

Alle ontdekkingen glippen door zijn

zie wat ik hoor te zien, dat er gebeurt

hen helpen en begeleiden. Je gunt

vingers, ook een kronkelende worm.

wat hoort te gebeuren. Dat wat

hen alles om op eigen wijze hun

Na een uitvoerige inspectie geeft hij

Petersen ook zag en voortdurend kon

unieke levenspad te ontdekken en te

deze – gelukkig – liefdevol aan de

blijven zien. Hij kon de wereld niet

bewandelen. Verwonderen is daarbij

aarde terug. Mijn zoon accepteert alle

fundamenteel veranderen, net zo min

de ultieme voorwaarde.

elementen die hem omringen. Zijn

als wij dat zouden kunnen. Ik stel me

De jenaplanpraktijk zorgt voor prach-

concentratie toont zich in stilte, in

voor dat dat ook nooit zijn intentie

tige elementen zodat kinderen zich

zijn gekromde lijf, zijn ogen dicht bij

was, omdat hij geloofde in het gade-

in vrijheid kunnen verwonderen. Wij

zijn handen. Het is zijn steeds hogere

slaan van de wereld in een voortdu-

mogen een bijdrage leveren door

stemtoon bij elke nieuwe ontdekking

rende, blijvende verwondering.
Mensenkinderen
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Deze vraag, waar was je voor je

De filosofiekring

geboorte is zo’n typische filosofische
vraag die voortkomt uit de verwondering over iets dat heel erg vanzelfsprekend lijkt. De Griekse filosoof

Zaadje, eitje, prima.
Maar... waar was ík
voor mijn geboorte?

Aristoteles wees er al op in zijn
Metafysica dat door de verwondering
mensen begonnen te filosoferen. In
de eerste plaats over voor de hand

Filosofen zijn net
als kleine kinderen
die voor het eerst
willekeurige lijnen
krabbelen en dan een
volwassene vragen
‘wat is dit?’

van het universum. En filosofen zijn
net als kleine kinderen die voor het
eerst willekeurige lijnen krabbelen
op een stuk papier met hun potlood
en dan een volwassene vragen ‘wat
is dit?’, aldus Ludwig Wittgenstein,
een Britse filosoof van Oostenrijkse
geboorte en een generatiegenoot van
Peter Petersen.

liggende vragen over leven en dood,
maar geleidelijk aan ook over de ver-

Die verbijstering over het gegeven

anderingen van de zon en de maan,

waar Joy dag in dag uit gedachte-

over de sterren en over het ontstaan

loos mee rondloopt, namelijk dat je
er bent en hoe dat nou toch komt,
geeft al aan dat er een filosoof in haar
schuilt. De vraag die voortvloeit uit
die diepe verbazing is nog niet beantwoord en wordt misschien ook wel
nooit beantwoord. En tegelijkertijd

Maaike Merckens-Bekkers

kan die vraag Joy stimuleren om later
de wetenschap in te gaan, op zoek
naar de ontrafeling van het probleem.

Jaja, dat wat Ramon uitlegt

“Ik vind het eigenlijk heel gek dat ik

geworden. Haroon is het met Ramon

Ramon vindt nog steeds dat er niets

er ben, want vroeger was ik er niet,

eens dat het helemaal geen mysterie

geheimzinnigs is aan het feit dat

heel lang geleden. En dan vraag ik me

is waar kinderen vandaan komen. De

Joy er is. Daar heeft de biologie een

heeft Joy ook opgestoken van

af: waar was ik dan voor ik geboren

wetenschap heeft dat al lang uitge-

prima antwoord op gevonden en die

de lentekriebellessen van hun

werd?” Heel even is de kring van elf-

zocht en de juf heeft in de biologieles

rationeel-analytische verklaring is

jarigen stil. Iedereen, behalve Ramon.

tijdens de week van de lentekriebels

genoeg voor hem. Haroon vindt dat

juf. Maar toch beantwoordt

Die weet daar wel een antwoord op:

precies laten zien hoe dat eruitziet.

eigenlijk ook wel, maar denkt ook dat

dat niet haar vraag: ze voelt

“Bij je moeder en bij je vader. Want je

Mysterie opgelost dus.

er meer is dan alleen maar een zaadje

weet toch wel hoe kinderen gemaakt

over zaadjes en eitjes, dat

en eitje die toevallig samenkomen.

zich overweldigd door een

worden? Je vader gaat bij je moeder

Zoë schiet haar vriendin te hulp. “De

Want het is toch ook wel heel gek dat

liggen, het eitje en het zaadje komen

wetenschap kan dat wel allemaal

hij Haroon is en dat hij er ooit niet

onmetelijk diep besef dat ze er

bij elkaar. Dan komt er een embryo in

onderzoeken, maar dat zijn alleen

was. En later zal hij er ook niet meer

de buik van je moeder en die embryo

maar theorieën. En misschien dat

zijn. Daar kan hij zich helemaal niets

gaat groeien en wordt groter en

al die theorieën wel kloppen, maar

bij voorstellen.

groter. En als de baby groot genoeg is,

waar was Joy dan voordat haar papa

wordt die geboren. En die baby is dan

en mama waren geboren?” Ook daar

Joy, jij dus.”

heeft Ramon wel een antwoord op:

Maaike Merckens-Bekkers (WonderWhy)

ooit niet was. En dat dat ‘nietzijn’ nu ‘Joy’ geworden is.
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“Bij de opa’s en oma’s natuurlijk.”

verzorgt trainingen, schrijft lesmateriaal,

Joy reageert geïrriteerd dat ze heus

Haroon begint een beetje te twijfe-

maakt podcasts (Filosoofje), begeleidt

wel weet hoe kinderen geboren

len aan het definitieve antwoord dat

scholen en nog veel meer om het filosofe-

worden, maar dat ze het wel heel

hij net gaf. Want tsja, zo kun je wel

ren op grote schaal toegankelijk te maken

gek vindt dat zij Joy is. Ze had er ook

doorgaan tot het oneindige, tot Adam

voor het onderwijs.

niet kunnen zijn, als haar vader en

en Eva. En wat was er dan voor Adam

Meer op:www.wonderwhy.nl

moeder niet verliefd op elkaar waren

en Eva?
Mensenkinderen
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Cornelis
Verhoeven,
filosoof van de
verwondering
Het
grote
interview
met auteur Joop Berding
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Pedagoog Joop Berding probeert onze haastige samenleving
wat te vertragen. De snelheid van flitsbezorging past niet bij
onderwijs en opvoeding: “In sommige opzichten moet je de
maatschappij zeker niet de school in halen. De onrust, het
lawaai, de druk, de instant behoeftebevrediging – dat hoort
niet bij een school.” Bij filosoof Cornelis Verhoeven vindt hij een
prachtpleidooi voor verwondering. Peter Petersens nadruk op
verinnerlijking past daar naadloos bij.
Geert Bors

Vrijdag 22 april 2022. Achter de stoot-

schaaft nog aan de eindversie. Tijd om

maakte hij kennis met het Latijn, een taal

blokken van station Den Haag Cen-

Nederland hernieuwd kennis te laten

die hem nooit meer zou loslaten en die

traal, in de grote hal, staat pedagoog

maken met deze markante filosoof en

verbonden bleef met de vervulling van een

en schrijver Joop Berding al klaar om

onderwijzer.

verlangen uit zijn kinderjaren: “Wat in het

zijn gast te ontvangen. Rechtsaf het

Latijn gezegd is, is voor eeuwig gezegd.

gebouw uit, te midden van de hyper-

Cornelis Verhoeven in het kort

(…) Ik herinner mij niet mij ooit ingespan-

moderne hoogbouw, die Den Haag de

Dat Cornelis Verhoeven (1928-2001) een

nen te hebben om het onder de knie te krij-

sfeer van een metropool geeft, wijst

contemplatieve veelschrijver, docent klas-

gen.” Na de oorlog zat hij twee jaar op het

hij naar de letters ‘KB’, hoog op een

sieke talen en zelfs hoogleraar filosofie zou

grootseminarie, maar men twijfelde of zijn

van de gevels. “De Koninklijke Biblio-

worden, stond niet meteen in de sterren.

zenuwachtige en bedeesde aard wel paste

theek. Daar zit ook het Literatuurmu-

Hij werd geboren in een Brabants boeren-

bij het priesterambt. Verhoeven besloot

seum. Ze hebben er 65 dozen met

gezin als vierde van zeven kinderen. Uit

zelf van de opleiding te gaan. Wat hij wel

het persoonlijk archief van Cornelis

de weinige autobiografische schetsen die

overhield aan deze laatste school was de

Verhoeven. In een ervan vond ik het

hij naliet, komt het beeld naar voren van

introductie tot een aantal grote denkers

manuscript van zijn onderwijsboek

een onrustige en verlegen jongen op wie de

van de twintigste eeuw, zoals Bergson en

Traktaat over het spieken. Het kwam

Tweede Wereldoorlog grote indruk maakte,

Heidegger.

uit in 1980, maar ik ontdekte dat het

nadat eerder al, in 1936, het overlijden van

Verhoeven behield de fascinatie voor filo-

manuscript al van 1974 dateert, toen

zijn moeder een zwaar stempel gedrukt

sofie en de klassieke oudheid zijn leven

ik net als onderwijzer aan de slag

had op het gezin.

lang. Hij begon als docent klassieke talen

was.” In een koffietent vlakbij nestelt

De jonge Kees leek geschikt voor de pries-

in 1956 en maakte na 27 jaar de overstap

hij zich aan een tafeltje met oude

terroeping en ging, in voorbereiding op

naar een hoogleraarschap wijsbegeerte

schoolstoeltjes. Pedagoog Berding is

het katholieke kleinseminarie, naar kost-

aan de Universiteit van Amsterdam, waar

kenner van het werk van John Dewey,

school. Een heel fijne tijd had hij er niet:

hij begin jaren negentig – tegen zijn zin –

Hannah Arendt en Janusz Korczak. Na

hij beschrijft hoe hij vanaf de bril van de

met emeritaat moest.

zijn vorige werk over geduld en onge-

wc door een raam kon kijken in de richting

Wat Verhoeven ook overhield aan het

duld (zie MK168, april 2020) rondde hij

van zijn geboortedorp Udenhout en zich

grootseminarie was de ontdekking van

in januari het manuscript Rondom Cor-

afvroeg hoelang de voettocht naar huis

zijn werkelijke roeping: lezen en vooral

nelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging

zou duren.

schrijven. Hij deed het altijd en overal.

in filosofie en onderwijspraktijk af. Hij

Op zijn vervolgschool, het kleinseminarie,

Collega’s herinneren zich hoe Verhoeven
23

beetje uit de tijd gevallen?

zijn beurt een leerling van Plato – zegt

productie is ontzagwekkend: het archief

“Zijn vriend en collega Wil Derkse

hetzelfde, maar in meer woorden en

omvat 3.700 nummers, van columns van

stelt dat Verhoeven een filosofenle-

hij vult het ook meer in: Aristoteles

een halve pagina tot essays, vertalingen en

ven had – altijd denkend, schouwend,

heeft het al snel over vragen stellen,

vele tientallen boeken. De onderwerpkeuze

lezend, schrijvend. Gek genoeg had hij

bijvoorbeeld over hoe hemel en aarde

was al even breed: van filosofische thema’s

moeite met spreken. Op YouTube vind

in elkaar zitten. Ook door de filosofen

als verwondering en het godsbegrip tot

je wel een paar openbare gesprekken

Leibniz en Heidegger laat Verhoe-

onderwijs en opvoeding, van landelijke

en een enkel tv-optreden, maar altijd

ven zich inspireren, met vragen als:

maatschappelijke ontwikkelingen tot

is zijn toon aarzelend, tastend, zoe-

waarom is het dat er iets is en niet

plaatselijke voorvallen uit zijn dorp. “Ik

kend. Zeker voor deze tijd is hij niet de

veeleer niets? Verhoeven zou je een

heb het idee dat als er zich ook maar iets

meest begenadigde spreker. Je ziet dat

purist kunnen noemen, een platonist:

aan hem opdrong, hij het schrijvend wilde

het door gesprekspartners bijna verte-

bij hem is verwondering iets wat je

verwerken”, stelt Joop Berding.

derend gevonden wordt hoe hij haast

overkomt. Met andere woorden: iets

onverstaanbaar klein spreekt. Maar je

wat aan het denken, het handelen, de

Bij leven werd Cornelis Verhoeven

hebt gelijk: als hij schrijft, grijpt het je

nieuwsgierigheid voorafgaat.”

‘de meest vruchtbare en oorspron-

als lezer echt aan.”

Foto: Joop Luimes

zijn pauzes schrijvend doorbracht. Zijn

kelijke wijsgeer die het Nederlands

Dat klinkt essentieel: nieuwsgierigheid is niet hetzelfde als verwonde-

taalgebied heeft voortgebracht’

Ja, dat is zo vreemd: als ik hem lees,

genoemd, en ook ‘de grootste Neder-

spreekt het mij in het nu aan. Ik voel

landstalige filosoof van vele voorbije

me betrapt, bijvoorbeeld door zijn

decennia’. Waarom is hij dan toch zo

inzichten over dat je weinig hebt

tisch belangrijk om dat onderscheid

weinig bekend?

aan ‘brede algemene kennis’, maar

te maken. Heel vaak zeggen scho-

“Hij heeft zeker erkenning gekregen

dat, als je je specialiseert in om het

len met verwondering bezig te zijn,

tijdens zijn leven. Zo kreeg hij de PC

even welk onderwerp dat je inte-

in bescherming als een apart erva-

fen door de toon, de stijl, het project

Hooftprijs van 1978 en een eredoc-

resse heeft, je de hele wereld daarin

ringsdomein. Want: het levert niets

dat Verhoeven ondernam: hij ging niet

toraat in Brussel. Maar het heeft ook

aantreft. Ben ik niet te oppervlakkig

op, anders dan gedachten. Soms krijg

uitleggen wat filosofen door de tijd

veel moeite gekost om zijn leerstoel

bezig, vrees ik dan.

je een glimp van een inzicht en ieder

heen gedacht hadden over verwonde-

mogelijk te maken. In academische

“Kan ik me voorstellen. Hij kijkt zo

moet dat weer voor zichzelf opdoen.

ring, maar hij ging hardop filosoferen,

kringen werd hij door sommigen niet

nauwgezet dat hij ontwikkelingen

Filosoferen is elke keer opnieuw begin-

zich al schrijvend verwonderen.”

helemaal voor vol aangezien: hij had

heel goed kan duiden en zelfs voor-

nen. Daarom kun je het nu lezen en

bijvoorbeeld geen internationale ori-

uit kan zien. In de jaren ’80 schrijft

het als fris en actueel ervaren.”

ëntatie en heeft niet zelf in het Engels

hij een essay over ‘vooruitgang in de

onderwijsveld zijn werk?

– vóór je er nog emoties bij voelt of

gepubliceerd. Je kunt ook niet zeggen

filosofie’. Dat fileert hij: wat is vooruit-

Jij kwam Inleiding tot de verwondering

“Er is een bescheiden herontdek-

woorden aan kunt geven, laat staan

dat hij ‘school gemaakt’ heeft. Er zijn

gang? Waarom zou je daarover willen

op het spoor als onderwijzer. Wat

king gaande. Natuurkundeleraar en

acties kunt ondernemen. ‘De verwon-

wel veel bewonderaars, die niet alle-

spreken? Anders dan bijvoorbeeld

was de verbinding voor de jonge

filosofisch practicus Dick van der

belangrijke thema van de participatie

dering laat een scala van mogelijkhe-

maal een kritische distantie aannemen

natuurkunde waar je technologisch en

meester Berding?

Wateren is ermee bezig, net als Tho-

van kinderen wordt wél veel gewerkt.

den toe omdat zij een zelf-ervaring is

tot zijn werk. Verhoeven was zo’n

theoretisch verder kunt komen, bete-

“Het was 1974, ik was net een begon-

mas More-lector Hester IJsseling. Bij

Of neem Peter Petersen: ‘Petersen?

op weg en op zoek naar een houding

meeslepend stilist in zijn schrijven dat

kent vooruitgang niets voor filosofie.

nen als onderwijzer in het lager onder-

filosofen als Coen Simon, Jacques De

Ken ik niet! Maar vieringen en kringen,

ten opzichte van de werkelijkheid die

je daar gemakkelijk door meegesleurd

Ja, misschien zijn er steeds meer men-

wijs en tegelijk gestart met de studie

Visscher en Wil Derkse kom je hem

zeker, dat doen wij iedere week!’”

wordt ontmoet’, schrijft Verhoeven.”

kan worden.”

sen in geïnteresseerd – dat kun je nog

MO-A Pedagogiek. Overdag stond ik

tegen. Maar dat wil niet zeggen dat

meten. Verhoeven vindt het overigens

voor de klas; ’s avonds en in het week-

zijn ideeën geen invloed hebben in het

Wat is verwondering volgens Ver-

Verwondering is nog niet ingevuld,
dus?

Jij had het vak ethiek. Maar kent het

Verwondering is iets
wat je overkomt.
Iets wat aan het
denken, het handelen,
de nieuwsgierigheid
voorafgaat.

ring.
“Inderdaad. Het lijkt me ook didac-

maar eigenlijk gaat het dan over
nieuwsgierigheid. Ik ben er vóór dat
leraren nieuwsgierigheid stimuleren
en weten in te gaan op de interesses
die kinderen aan de dag leggen, maar
ik wil dat toch onderscheiden van
verwondering. Volgens Verhoeven
is verwondering iets wat je overvalt

Hoewel ik Inleiding tot de verwonde-

nogal oppervlakkig als interesse bete-

end studeerde ik. Ik had een verplicht

onderwijs. Dat overkomt meerdere

hoeven?

ring van een verbijsterende schoon-

kent ‘erover kunnen meepraten’. Maar

vak, ethiek, dat me zo greep dat ik op

filosofen en pedagogen: als ik bijvoor-

“In een van zijn dialogen laat Plato

“Precies. Of het nu een confrontatie

heid en diepgang vind, klinkt de

hij wil eigenlijk wegblijven van denken

zoek ging naar meer literatuur. Zo viel

beeld aan een leerkracht vraag wie

zijn leermeester Socrates zeggen dat

is met iemand die iets tegen je zegt,

verstilling die hij brengt als een stem

in rendement, in externe doelen en

mijn oog in een boekwinkel op die

John Dewey is, zal die misschien de

‘aan het begin van alle filosofie de

iets dat je buiten tegenkomt of een

uit een vervlogen periode. Is hij een

resultaten. Zo neemt hij de filosofie

titel. Eenmaal lezend, werd ik getrof-

schouders ophalen. Maar met Deweys

verwondering staat’. Aristoteles – op

kunstwerk in een museum... je wéét
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Ik denk dat
Petersen en
Verhoeven
beiden zeggen:
‘Houd die stilte, die
verwondering even
uit. Ga niet te snel
over naar die
nieuwsgierige
vragen’.

het even niet. Je stamelt. Je hebt het

In Jenaplanscholen heb ik mooie

de onderwijspraktijk kunt brengen.

voorbeelden gezien van stille obser-

Filosofie heeft als kerntaak om altijd

vatiekringen, waarbij het kleinste,

maar weer de vanzelfsprekendheden

meest alledaagse voorwerp tot

te bevragen, maar in het onderwijs

vellen vol vragen leidde en soms de

zitten natuurlijk ook heel veel goede

start van een heel project werd. Een

vanzelfsprekendheden, bijvoorbeeld

glas cola, een luciferdoosje, een pad-

rondom de organisatie van je stam-

denstoel.

groep: kinderen zijn gebaat bij een

“Dat is mooi. Ik haal Petersen ook

zekere duidelijkheid in wat ze mogen

aan, met zijn ‘school van zwijgen

verwachten.”

Onderwijs is een
waagstuk van
hooggestemd idealisme.
Je biedt aan en nodigt
tegelijk uit: ‘Doe mee.
Ik vind dit mooi en
belangrijk en hoop dat
jij dat ook zo ervaart.

entertainer: ‘de leraar als diskjockey’.

Terug naar de stilte en de verinner-

Dewey had het over sugarcoating –

lijking: vind jij dat het Jenaplan die

alles om die bittere leerstofpil maar

nadruk van Petersen meer op waarde

gemakkelijk naar binnen te laten glij-

moet schatten?

den.”

“We snakken naar rust, naar stilte,

Weer een Verhoeven-observatie

naar luwtemomenten. Het was mooi

met een waarde voorbij de tijd

dat Mensenkinderen een thema-

waarin hij schreef.

nummer wijdde aan het meesterstuk

“Verhoeven had er een antenne voor

van Hilde Paulsen over stilte. Mij lijkt

om te zien wat er speelde en hoe het

verinnerlijking als basisactiviteit een

zou uitpakken. Hij heeft zich verzet

enorme kracht – een tegenkracht, ook,

nadruk op ‘verinnerlijking’ die diep

En stamgroepleiders zelf?

tegen de invoering van de leerplicht,

tegen het maatschappelijke gevoel

leren mogelijk maakt. Ik denk dat

“Natuurlijk wil je ook regelmatig

de massificatie en bureaucratisering

te moeten doordenderen. Er wordt

Petersen en Verhoeven beiden zeggen:

nadenken over waarom je de dingen

van het onderwijs, het circus van

zoveel stress gevoeld in het onderwijs:

‘Houd die stilte, die verwondering

doet zoals je ze doet. Als onderwijs

rend toen. Ik had een collega, die zijn

testen en toetsen, het nieuwe meet-

de methode die vindt dat je op die en

even uit. Ga niet te snel over naar die

voor een leraar alleen uit vanzelfspre-

studenten dat wél voorwierp: ‘En

instrumentarium dat vanaf de jaren

die datum klaar moet zijn voor een

nieuwsgierige vragen.’ Onderwijs is

kendheden zou bestaan, is het geen

nu? Wat gaan we doen?’ Later ben

’60 een steeds grotere rol ging spelen.

toets, de gevoelde druk – al dan niet
als spookbeeld – vanuit schoolbe-

en stilte’, zijn ‘zwijgend denken’ en

niet in de hand. Je bent overdonderd.

een vraagpraktijk. Dat is al zeker sinds

kritische professie: sta je zelf open

ik dat ook gaan inbouwen voor mijn

Al die zaken, zag hij, komen tussen

Het is bijna een ‘lijden’, een ‘pathos’

de achttiende, negentiende eeuw zo.

voor verwondering, voor het onver-

studenten: mijn afstudeergroepen

de leraar en de leerling in te staan –

sturen, ouders, Inspectie. Als je geen

dat je passief ondergaat. Om die erva-

Pedagogen schrijven al sinds die tijd

wachte? Veel leraren hebben dat liever

moesten zelf met een plan voor hun

midden in die gebeurtenis van het

ruimte biedt aan kinderen voor ver-

ring gaat het en ik denk dat Verhoeven

over hoe je kinderen aan het denken

niet: ‘zoals ik het gepland heb, zo

begeleidingsuur komen. Daar kon ik

aanbieden en aanvaarden, het uitnodi-

innerlijking, moet je je afvragen wat

terecht stelt dat dat een belangrijke

zet, hoe je goede vragen stelt om ze

moet het gaan’. Het fenomeen ‘onder-

als docent dan op inspelen.”

gen en meedoen. Relaties veranderen

er van je onderwijs beklijft. Dat zeg ik

menselijke ervaring is en dat het de

te activeren. Maar dat is dus Fase B.

breking’ is nogal in de belangstelling

erdoor: een dokter die meer kijkt naar

Petersen na. Maar je kunt iets soortge-

kunst is de verleiding te weerstaan het

Voordat je je afvraagt uit welke chemi-

gekomen: een onderbreking van het

En een zekere verwondering of

zijn scherm dan naar de patiënt, een

lijks vinden bij Paul Kirschner: hij heeft

te snel te gaan invullen.”

sche stoffen een luciferkopje bestaat,

vanzelfsprekend kabbelende schoolle-

ontsteltenis zit dan in het besef dat

leraar heeft zijn oog op het A4’tje met

een mooi artikel waarin hij aantoont

ven kan ook verwondering oproepen.”

‘overdracht’ niet vanzelf gaat?

toetsstatistiekjes in plaats van op kind

hoe weldadig het voor het leren is om

“We hebben het wel over ‘kennisover-

en ouders.”

regelmatig een paar minuten stilte en

is er een wereld te beleven door zo’n
Om dat ongewisse te laten voortdu-

lucifer alleen maar af te strijken en te

ren, is nog niet zo eenvoudig. Zeker

kijken naar hoe de vlam aan het hout

Hoe schep je die ruimte, zeker als

dracht’, maar het is geen overdracht.

te midden van het drukke schoolle-

knabbelt. Je wilt kinderen de ervaring

iets niet loopt zoals je verwachtte?

Wat je kunt doen is iets aanbieden

ven.

gunnen dat iets nog niet in woorden

“Als docent had ik studenten de

en vervolgens is het aan het kind, de

“Ja, je voelt vaak de neiging om er zo

omgezet kan worden. Het ontmoe-

opdracht gegeven een artikel te lezen,

leerling, de student, om er iets mee te

snel mogelijk uit te komen: vragen

ten van iets in de wereld hoeft niet

dat we in de les zouden gaan bespre-

doen. We hopen, we wensen dat kin-

te stellen, antwoorden te zoeken, te

meteen geverbaliseerd en ingevuld te

ken. ‘Goed, wie wil er een schot voor

deren ons aanbod aannemen, maar je

de boeg geven?’ Stilte. ‘...Wie heeft

kunt het niet afdwingen. Het is nogal

oordelen – die trits van activiteiten.

worden.”

het gelezen?’ Niemand. Tja, dan kan

wat, als je erbij stilstaat. We zeggen

moet doen, maar hij pleit er wél voor

Schrijft Verhoeven over hoe hij dat in

al je voorbereiding meteen in de prul-

best gemakkelijk ‘de verantwoorde-

de verwondering de tijd te gunnen en

zijn klassen deed?

lenbak. In eerste instantie stond ik als

lijkheid voor het leren ligt bij het kind’,

om de heel actieve modus even uit te

“Hij heeft weinig over zijn eigen prak-

een stokstaart te kijken – open mond,

maar onderwijs is een precair proces,

stellen. Het is bijna vloeken in de kerk

tijk geschreven. Wel bijvoorbeeld hoe

verbouwereerd. En van binnen voelde

een waagstuk van hooggestemd ide-

om zoiets nu voor te stellen in onze

het is als jouw kennis, jouw vakman-

ik ook: wat kom je hier dan doen?

alisme. Je biedt aan en nodigt tegelijk

door-en-door activistische samenle-

schap landt in een groep die interesse

Moet ik soms jullie opleiding doen?

uit: ‘doe mee, participeer, ik vind dit

Verhoeven meent niet dat je dat niet

ruimte te nemen om bij te komen –

Verhoeven heeft
zich verzet tegen
de invoering van
de leerplicht, de
bureaucratisering
van het onderwijs, het
circus van testen en
toetsen. Al die zaken,
zag hij, komen tussen
de leraar en de leerling
in te staan.

compleet met empirisch bewijs.”
Je pleit ervoor dat de school wat dit
betreft echt een vrijplaats moet zijn,
weg van de maatschappelijk-economische haast.
“Ik heb in mijn boek over Verhoeven
een indeling in vier delen gebruikt:
Onderwijs als geschenk, als verwondering, als geduldpraktijk en als diepe
praktijk. De relatie tussen die vier
wordt gevoed vanuit het besef dat
wij mensen heel actieve wezens zijn,
maar ook de mogelijkheid hebben

ving, waar alles gaat om het tot op de

voor je verhaal heeft. Dat gevoel van

Maar zo zijn leraren niet. Wij zijn soms

mooi en belangrijk en hoop dat jij dat

minuut volgen van postpakketjes, om

flow kennen veel leraren. Dat alles

te agogisch. Het is typisch des leraars

ook zo ervaart’. Verhoeven schrijft

meer beschouwend te zijn. Dat ver-

snedige antwoorden in de politieke

vanzelf lijkt te gaan en je een heel-

om meteen te denken: hoe kan ik deze

al over het risico dat daaraan kleeft:

dwijnt als we doordenderen. Meer

arena in plaats van om duurzame

heidsgevoel ervaart. Ik worstel er ook

studenten tóch begeleiden? Misschien

om het maar aantrekkelijk te maken,

beschouwelijkheid inbouwen in je

vergezichten.”

mee hoe je zijn filosofie precies naar

was ik ook wel te weinig confronte-

wordt de leraar al te snel tot een

klas kan al heel simpel: vraag na een

26

072021

Mensenkinderen

27

Een ijzersterk statement om als

alles krijgt heel snel woorden. Tegen

“Ja. Mooi ook hoe hij schrijft over

den jullie?’ Als schoolbegeleider zat ik

school te maken. Tegelijkertijd weet

dat snelle verbaliseren en abstraheren

“aandacht voor onze ‘tweede taal’”,

soms in klassen waar na de rekenles

ik ook hoe lastig het is te ontsnappen

heeft de reformpedagogiek in brede

die van “poëzie, verhalen, symbolen,

– patsboem! – meteen het taalboek

aan de cultuur van ‘sneller, beter,

zin gewaarschuwd.”

schoonheid, verbeeldingskracht en

op tafel moest. Waarom niet nog vijf

hoger’.

minuten napraten of even wat vrije

“Dat lijkt helemaal de ideologie van

Hoe past Verhoeven in de heden-

wordt het bloedeloos. De klas zou ook

‘onnuttige’ tijd? Leraren zien dit soms

nu: het maakt niet uit wat je doel is,

daagse Nederlandse onderwijsdis-

een poëtische omgeving kunnen zijn.

als tijdverlies en dat is precies het

als je het maar snel haalt. Als leraar

cussie?

Er zit iets ambachtelijks en kunstzin-

probleem.”

zul je ook merken hoe dat sluipen-

“Met de nieuwe onderwijsminister

nigs in het leraarschap. En ook zijn

stilte”. Als we die tweede taal vergeten

derwijs in je taal, je handelen en je

zijn we weer bij de concentratie op

nadruk op ecologie spreekt me aan:

Ook in je team, lijkt me?

oordelen kruipt: snelle kinderen wor-

de basisvaardigheden ‘lezen, rekenen,

niet eens zozeer voor samen plastic

“Ja. In sommige opzichten moet je

den beloond. ‘Lekker snel gedaan,

burgerschap’. Het is zo typisch Neder-

afval gaan prikken, maar aandacht

de maatschappij zeker niet de school

Marieke!’ De juf bedoelt daar niks

lands dat wij altijd die verabsolutering

voor de ecologie van de groep: wat is

in halen. De permanente onrust, het

verkeerds mee, maar het wordt wel

hebben. Altijd pendelen we tussen

dit voor omgeving? Hoe leven wij hier

lawaai, de druk, de instant behoefte-

gezegd: snel is goed. Je doet daarmee

extremen: dan weer is alles extreem

met elkaar samen? Arendt stelt al dat

bevrediging door flitsbezorgers – dat

geen recht aan kinderen met een

kind-gecentreerd en ‘kun je alle infor-

wij volwassenen de veel te grote vraag

hoort niet bij een school. Als team kun

trager temperament. Of een kind dat

matie toch opzoeken?’; de volgende

bij kinderen neerleggen om ‘de wereld

je vaststellen: ‘Wij, pedagogen, zijn

geen zin heeft in snel. Of dat zorgvul-

keer moeten we ‘alles in kennis inves-

te redden.’ Het is niet dat je kinderen

niet van de haast en de oppervlak-

dig wil werken.”

teren’ en zijn methodes heilig. Nooit

moet afschermen van de wereld, maar

is er balans. Ook voor de wetenschap

het lijkt me wel goed een beweging

kigheid. Wij zijn van de diepgang en
de echte ontmoeting. Opvoeding en

Vertragen dus, voor kind én stam-

geldt dat. Het aanbod aan ‘bewezen

naar binnen te maken: kinderen heb-

onderwijs hebben tijd nodig. Als wij al

groepleider?

effectieve methodes’, voortkomend

ben ook een binnenwereld in de klas,

niet meer de plek zijn om te vertragen,

“Als het je lukt om met verwondering

uit gecontroleerde omstandigheden,

waarin je samen zorg kunt dragen

om ons rustig moeilijke dingen eigen

naar een kind te kijken, zie je zoveel.

werkt eerder deprofessionaliserend

voor elkaar, voor de planten, voor de

te maken, waar gebeurt het dan nog

Het moment dat een inzicht door-

voor een leraar in de klas. Jouw prak-

materialen. Zo kun je diep leren vorm-

wel?’”

breekt – een kind dat moeite heeft

tijk is namelijk nooit gecontroleerd.

geven.”

met het concept ‘kleur’, maar opeens

Wat wetenschap wel kan doen is ons

ziet hoe kleur een aspect is van alle

gevoelig maken voor verschijnselen,

dingen om hem heen. Een kwartje

voor patronen, voor mechanismes in

dat valt bij de rekenles. Zo’n inzicht

school en in het leren. Dan kan ik me

in het moment zelf te zien dagen bij

afvragen: zit dat ook in mijn groep? Als

een kind kan je relatie met het kind

wetenschap iets wil betekenen voor

Joop Berding werkte als onderwijzer,

verdiepen. Inleven is de kunst – terug

‘de praktijk’, moet ze zich realiseren

beleidsmedewerker op het gebied van

naar je eigen bronnen van verwonde-

dat het om ‘praktijken’ gaat – con-

onderwijs en jeugd, en later als hoge-

ring en nieuwsgierigheid. Je ziet dan

creet, verschillend, onherhaalbaar

schooldocent. Met zijn collega Wouter

hoe kinderen ontdekkers en uitvinders

eigen en specifiek.”

Pols bewaakte Joop Berding lang het flak-

Als team kun je
vaststellen:
‘Wij, pedagogen,
zijn niet van
de haast en de
oppervlakkigheid.
Wij zijn van de
diepgang en
de echte
ontmoeting.’
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rekenles eens: ‘Hoe was dit? Wat von-

zijn. Er zijn mensen die dan heel blasé

kerende vlammetje van de pedagogiek in

beweren dat dat onzin is, ‘want die

In dit schooljaar, dat begon met het

Nederland. Hun boek ‘Schoolpedagogiek’

dingen waren allang ontdekt en uit-

overlijden van Kees Both, hoor ik via

(1e dr. 2006) is nog altijd een standaard-

gevonden’. Maar niet door dit kind!

Verhoeven ook weer zijn stem. Kees

werk. Ook na zijn pensionering schrijft hij

Een ander iets om voor te waken: ga

vond dat een stamgroep “effectief

door, vaak over Korczak, Dewey en Arendt.

niet de snel de abstractie in. Kinderen

moest werken aan kennis en vaar-

Zijn boek ‘Rondom Cornelis Verhoeven.

leren concreet. Leren heeft een mate-

digheden”, maar wel “verbonden

Ruimte voor vertraging in filosofie en

riële basis. We zijn geneigd snel over

aan verwondering en persoonlijke

onderwijspraktijk’ is in juni 2022 uitgeko-

te gaan naar ‘jongens, geld drukken

betrokkenheid”. Hij pleitte voor “een

men bij Uitgeverij Garant.

we uit in euro’s; lengte in meters’ –

grondhouding van respect en zorg”.
Mensenkinderen
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Berna’s boeken

Verwondering kun je
proberen te wekken in je
stamgroep door je eigen
verwondering te laten zien,
schrijft oud-onderbouwjuf
Berna van der Linden. Ze koos
vijf titels die je zullen helpen.
Voor de jongste kinderen tot
de puberleeftijd.

de bijbehorende vragen na te denken

wonderlijke gebeurtenissen komt het

of te brainstormen. “Iedereen koopt

allemaal weer goed. Er zijn gedach-

maar een eigen exemplaar”, schrijft

teballen, positieve en negatieve, er

de schrijfster: een boek helemaal voor

zijn steunzolen en blusdekens, er zijn

jezelf alleen.

pestkoppen met raadselzaadjes, er is

Het wonderlijke uitgangspunt moest

een reismagazijn, er is een omdenk-

even landen om te begrijpen hoe een

plan. Niets is wat het lijkt en het is

en ander in elkaar stak. De koning

een boeiende ontdekkingstocht om

Als er iets is op school wat we in de loop der jaren goed hadden uitgediept,

en de koningin van het Land van

er achter te komen welke betekenis

was het het maken van projecten, waarin de verwondering bijna vanzelf wak-

Alles waren zielsgelukkig met elkaar,

al deze begrippen hebben. Tegelij-

ker gekust werd. Zo ingewikkeld bleek het niet: wat we als stamgroepleiders

ook al waren ze volstrekt verschil-

kertijd zijn het ook heel veel nieuwe

vooral nodig hadden was het vermogen om nieuwsgierigheid, verwondering,

lend van aard. Door intriges van een

woorden en betekenissen en derhalve

enthousiasme bij onszelf aan te boren. Het nietigste madeliefje – te midden

oude vriend van de koning worden

dient er mondjesmaat toegediend te

van een veld met duizend andere – waar je voor op je hurken gaat, en dan

ze gescheiden en krijgt de koning te

worden om niet overspoeld te raken

toch ook even op de grond gaat liggen. Opeens zie je die witte bloemblaadjes

maken met een hersenspoeling, die

door alle wonderlijkheden die zich

in laagjes zitten. En dat gele hart dat van nog dichterbij blijkt te bestaan uit

bijna fataal wordt voor zijn onderda-

voordoen. Een sprookjesachtig boek

afzonderlijke kleine bolletjes. Precies daar begint het als nieuw zien van de

nen maar ook voor zijn grote geliefde.

met een vleug magie en een snuf

wereld. Zodra dergelijke verwondering rondzingt in je groep en kinderen er

Met het ingrijpen van de beide

verwondering dat heel veel bespreek-

het fijne van willen weten, is je kostje gekocht. Kijken. Voelen. Onderzoeken.

kinderen en de invloed van allerlei

momenten kent.

De wereld
als nieuw zien

Er zijn gedachteballen,
steunzolen en blusdekens.
Er zijn pestkoppen met
raadselzaadjes, er is
een omdenkplan. Wat
betekent het allemaal?

Proberen. Experimenteren. Je voegt er nog een spannend element aan toe

Berna van der Linden

en een onderwerp blijft geven. In ieder kind ligt verwondering besloten. Het
enige dat wij mogen doen is het wakker kriebelen.

zo boeiend maakt. Inderdaad, iets om

Eigenlijk zou het een boek met een

Laura en Bruno bij de Griekse

je over te verwonderen of om op zijn

Het Land van Alles

receptuur kunnen zijn: mondjesmaat

filosofen

minst over te verbazen, die denk-

een reisgids naar je verborgen

tot je nemen, pluis dagelijks een

Illustraties: Marthe Kerkwijk

beelden en indrukken die de kinderen

talenten

hoofdstuk uit om daarna ruim de tijd

(ISVW Uitgevers 2021, 204 pagina’s,

opdoen.

(Van Brug 2021, 256 pagina’s,

te nemen het geheel te overpeinzen.

€ 24,95, voor kind en volwassene)

Het verhaal begint in het circus,

€ 22,95, 8-12 jaar)

Inderdaad een boek dat uitermate

waarbij de verdwijntruc van de grote

geschikt zou zijn om in de groep voor

tovenaar Selath niet uitpakt zoals

te lezen en dan per deel, bladzijde of

hij zou behoren te doen. De twee

Koning Hoofd en
Koningin Hart

kinderen worden door de tijd geslin-

Heel graag had ik nu in mijn mouw de

Veel meer dan een
spannend plot

opmerkingen van de kinderen gehad

Het tweede boek is nog spannender.

spannend dat het moeilijk is om het

na lezing ende vermaeck om die eens

Samen met Laura en Bruno gaan we

boek weg te leggen. De gebeurtenis-

samen met jullie door te spitten.

op bezoek bij de Griekse filosofen.

sen sluiten naadloos op elkaar aan.

boeiende onderwerpen het beroert.
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naar alles wat de Griekse mythologie

Liek Besselaar

hoofdstuk, samen te ontdekken welke

30

Erno Eskens

De kinderen van Chronos

gerd en komen terecht in het oude
Griekenland. Soms is de verhaallijn zo

Het kloeke boekwerk, dat er prach-

Hoe de stap gemaakt wordt van een

Niet zelden raakte ik geroerd door de

Er zijn maar weinig boeken die ik per

tig uitziet en waarin de lezer direct

verdwijntruc naar het oude Grieken-

ontboezemingen, die het heden en de

se na lezing meteen nog een keer wil

toegesproken wordt, houdt beloftes

land is ontsproten uit een grote fanta-

antieke oudheid met elkaar verweven

lezen, maar Het land van Alles is er zo

in. Door de vele werkbladen waar-

sie, die de schrijver met zijn beeldend

tot een volstrekt natuurlijk gegeven.

een. Er gebeurt zo veel in dat verhaal

mee je, als eigenaar van het boek,

vermogen via het Alphense Archeon

Het boek zit vol cryptische aanwij-

dat het onmogelijk is om in één keer

naar hartenlust zelf aan de slag kunt,

als tussenpost laat verlopen. Het

zingen en – al zal je die niet direct

de draad volledig vast te houden.

werkt het extra stimulerend om over

boek staat bol van de verwijzingen

zien – als je ze eenmaal herkent voegt
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het onmiddellijk waarde toe aan het

wijsheid brengt de kinderen van hun

naar het orakel van Delphi, ga met

eveneens, stuk voor stuk om in te lijs-

die van hun bewoners. Een boek om

verhaal.

stuk en het duurt een tijd voor ze de

de Griekse filosofen in zee en geniet

ten. Ze kennen dezelfde gelaagdheid

iedere avond even ter hand ter hand

In tegenstelling tot het vorige boek

essentie ervan kunnen doorgronden.

van al het moois dat het aan ideeën

als de verhalen en zijn een verrijking

te nemen en stil te staan in de hectiek

voelt alles wat plaatsvindt, natuur-

Steeds meer vallen er puzzelstukjes

brengen zal.

van de eigen verbeelding. Ze voeren

van alledag. Insluimeren met Toon

lijk aan, ook al is het ten enenmale

op hun plek en blijkt dat het hele ver-

je nog dieper het bos in om daar de

Tellegen en Carll Cneut belooft zoete

onmogelijk. Dat Thales, de begeleider

haal veel meer in zich herbergt dan

dieren van Toon te ontmoeten. Iedere

dromen en wijsheid.

van de kinderen, Socrates nooit ont-

alleen maar een spannend plot.

bladzijde is een cadeau. Leer de

moet kan hebben (de filosoof Thales

De illustraties zijn prachtig en kleur-

geheimen van het woud kennen en

was al bijna een eeuw dood toen

rijk en al even magisch als het verhaal

Socrates geboren werd) doet daar

zelf. Zonder het te weten wordt er zo

niets aan af. Het is geen op waarheid

een aantal filosofische overpeinzingen

berustend historisch verhaal. Wie de

gelanceerd, die zorgen voor vol-

oude Grieken leert kennen zal ervaren

doende gespreksstof om er eens goed

dat de kiem voor het hedendaagse

voor te gaan zitten met de groep.

besloten ligt in dat wat de oude filo-

Spelenderwijs, met spanning en

sofen in hun bespiegelingen te berde

avontuur, wordt de kiem gelegd voor

brachten.

het doorgronden van wijsheden en

Wat te denken van een Socrates, die

toont daarmee de weg naar de ver-

zo wijs is dat hij durft te zeggen: “Ik
weet dat ik niets weet”. Een dergelijke

Wie de oude Grieken leert
kennen zal ervaren dat
in hun bespiegelingen
de kiem voor het
hedendaagse besloten ligt.

Het vuurvliegje baalt
ervan dat hij niet groots
en meeslepend is, een
vuurzee.

openslaat met een voorkant als deze,

hier meteen echo’s van De Zevens-

weet je ook niet wat je te wachten

prong). Laurenzo en Téja zijn de

staat. Wat doet die kat daar en wie is

gelukkigen. De veerman is een stugge

dat jongetje? Zo stuurt ze de lezer op

verschijning die hen lang en peinzend

pad, in een verhaal dat Rindert Krom-

nakijkt. In het huis van de schrijfster

hout samen met haar schreef. Tja, leg

is een deur, die niet mag worden geo-

wondering. Spring met de kinderen

dan dat boek maar eens weg. Dat lukt

pend. Er staan drie letters op: K d K.

in het diepste diep van de tijd, luister

niet. Nu willen we het weten ook.

Lavinia wist al van hun komst, want

De jongen heet Laurenzo. Hij zit pas

Iwan de verschrikkelijke had haar

in een nieuwe groep. Gelukkig heeft

gewaarschuwd.

de groep maar tien kinderen, want ze

Wat de letters betekenen, waarom er

maken lawaai voor dertig. Tijdens het

paspoorten en visa nodig zijn en wat

een vuurzee. ‘Vuurzeevlieg’ wil hij

voorlezen door meester Tom, stokt al

er achter die magische deur zit, ont-

heten. Per brief brengt hij alle dieren

het rumoer en valt de groep stil, iets

rafelt zich per hoofdstuk in het niet te

Het wonder in de alleronooglijkste kleinigheden

op de hoogte. Maar als hij er een

waar Laurenzo altijd heel erg naar

vermijden meeslepende verhaal. Wat

Als er een iemand is die in de aller-

nachtje over geslapen heeft, weet hij

uitkijkt.

heeft Laurenzo met de poes Iwan?

onooglijkste kleinigheden nog de

dat het bijzondere niet daar in zit,

Meester Tom houdt niet van ‘zachte

Wie is de geheimzinnige ambassa-

verwondering ziet, dan is mijn grote

maar in het feit dat hij als enige licht

Annet Schaap

heelmeesters, die stinkende won-

deur? En bestaat wat zich daar achter

held Toon Tellegen wel. Zijn bundel

geeft in het bos.

De Boom met het Oor

den maken’, hij is van het kaliber

die deur bevindt werkelijk? Wie is die

Vuurzeevlieg is al even wonderbaarlijk

Als aardworm een brief krijgt en als

Illustraties: Philip Hopman

‘de rechtvaardige aanpak’. Hij leidt

zwijgende veerman en wat is de rela-

prachtig geïllustreerd door de Vla-

daar in staat dat iemand hem aan-

(Querido 2019, 56 pagina’s, € 17,99,

zijn groepje ongeregeld met straffe

tie van meester Tom met de schrijf-

ming Carll Kneut.

doenlijk vindt, merkt hij op – fantas-

3-12 jaar)

hand, maar zodra het kan laat hij de

ster? Duik erin, lees de oren rood,

De gedachten en de verlangens waar

tisch vind ik dat – dat hij nooit een

teugels vieren en zo smeedt hij, haast

leef mee met Laurenzo, de groep en

de dieren mee worstelen zijn zo her-

brok in zijn keel krijgt van zichzelf.

onmerkbaar, hechte banden. Daar-

meester Tom zodat het huis van Lavi-

kenbaar. Het onmogelijke willen en er

Maar het meest ontroerende is het

nia Morgenster ook een beetje van

toch voor gaan, zoals de olifant doet,

verhaal van het wrattenzwijn, dat

de arm genomen. Een schrijfster van

jou wordt. In ieder huis zitten deuren

als hij zich iedere keer weer voor-

niet zijn wratten maar zijn naam

Twee meesterauteurs
nodigen je uit

voor heeft hij een probaat middel in
spannende verhalen met een naam,

voor geheimen en geheimen achter

neemt om bijvoorbeeld zijn nieuwste

afstotelijk vindt. Alle dieren die hij

In het voorwoord van Tonke Dragt

die onmiddellijk de fantasie aan het

deuren, als je maar goed kijkt.

danspas in de hoogste boom te willen

tegenkomt, begroet bij door voor hun

wordt op een dringende toon

werk zet: Lavinia Morgenster.

Ze hebben het fantastisch gedaan,

Toon Tellegen

doen of als hij de zon wil zijn. Dat

naam ‘wr’ te zetten. ‘Dag wregel, dag

gevraagd om eerst de voorkant van

Twee kinderen, die ogenschijnlijk

deze twee gerenommeerde schrijvers.

De vuurzeevlieg en andere
dierenverhalen

vallen erbij hoort, is evident; dat hij

wroek, dag wrolifant’. Uiteindelijk

het boek te bekijken, op z’n minst

niets met elkaar te maken hebben,

Je proeft het werk van Dragt en haar

altijd weer opstaat, weliswaar met

komt hij tot de conclusie dat hij niet

een minuut lang. Ze heeft er een

mogen de schrijfster interviewen,

voorkeur voor mooie, geheimzinnige

Illustraties: Carll Cneut

meerdere builen op zijn hoofd, ook.

het Attenzwijn is, maar dat hij is wie

goede reden voor. Immers bij een

maar daarvoor moeten ze wel met

namen en die van Kromhout als

(Querido 2019, 80 pagina’s, € 23,99,

Het vuurvliegje zelf, die ervan baalt

hij is.

dichte deur weet je niet altijd wat

een veerpont naar de Laan van Schijn

oppersmeder van het hechte team

3-12 jaar)

dat hij niet groots en meeslepend is,

Kleinoden zijn het. De illustraties

je te wachten staat. Als je een boek

en Wezen (de oplettende lezer hoort

dat kan ontstaan als je vanuit de
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kinderen duidelijk de grenzen weet te

verwondering gewekt is, is er ook

trekken, zodat veiligheid en gebor-

ruimte voor deze rijke werkvorm. De

genheid een belangrijke basis worden

prachtige, ogenschijnlijke eenvoudige

om ook avonturen als deze aan te

potloodtekeningen als illustraties van

kunnen gaan en de groep leert samen

Linde Faas dragen bij aan de geheim-

te werken door gebruik te maken van

zinnige sfeer die rond het hele raadsel

elkaars kwaliteiten. Als een verha-

hangt. Het boek is er een van de

lend ontwerp de belangstelling van

bovenste plank, maar leg het vooral

de kinderen heeft geprikkeld en de

binnen handbereik.

Er is een boom in het park.
Een boom met het oor in
het midden van zijn stam
en het luistert. Alle dieren
weten het.

Onderzoek

Gaan slapen? Nog even
tijd rekken!

herkennen, waardoor het buiten een
heerlijk voorleesverhaal ook in een

Mijn laatste boek is verkozen tot

oogwenk een speurtocht oplevert

Prentenboek van het jaar 2022. Toen

en een telboek wordt. Een heerlijke

mijn kleinzoon op bezoek was, pakte

aanleiding om een eigen monster te

hij het aandoenlijke vingerpopje, een

creëren dat helemaal alleen van jou is.

minimonstertje, dat bij het prenten-

(Meer lessuggesties vind je op de site

boek hoort. Onmiddellijk begon hij

van uitgever Lemniscaat). En passant

door alle bladzijden heen het mon-

wordt de angst voor het donker been-

stertje te zoeken, tot hij hem al op de

tje gelicht, want met zulke grappige

kaft van het boek ondersteboven zag

en kleurrijke monsters, die je met veel

buitelen.

fantasie kan vangen, daar hoef je niet

Vooral toen ik het monstertje op

bang voor te zijn. Een heerlijk boek

mijn vinger schoof en de dialoog uit

waarbij het voorlezen heel lang kan

het boek, tussen de verteller en het

duren en het genoemde korte verhaal

kind verving door de verteller en het

eindeloos blijkt te zijn.

Geschiedenisonderwijs
als het hart
van Jenaplan
Harry Havekes

monster, schaterde hij het uit om de
wonderbaarlijke ideeën die dat monTjibbe Veldkamp

stertje verzon om het tijdstip van zijn

Maar eerst ving ik een monster

bedtijd te rekken. Het deed me ook

Illustraties: Kees de Boer

denken aan de manier waarop kin-

(Lemniscaat 2020, 32 pagina’s,

deren zelf een spel in elkaar flansen.

€ 14,99, 4-6 jaar)

Steeds weer wordt een list verzonnen
om het verhaal langer te laten duren
en nog niet naar bed te hoeven. Er
wordt van alles bijgehaald en het is
een heerlijke brij aan fantasie. Als alle

In dit boek wordt
en passant de angst
voor het donker
beentje gelicht.

monsters gevangen zijn, ontsnappen
ze toch weer en kan het hele verhaal
van voren af beginnen.
In die prachtig geïllustreerde wereld
is alles mogelijk en niets vreemd. Het
vingerpopmonster is overal goed te
34
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Peter Petersen verzuchtte ooit dat hij wel een minimumleerstof voor een vak als
geschiedenis zou willen. Be careful what you wish for: inmiddels liggen er bergen leerdoelen,
referentieniveaus en curriculalijnen. In twee delen staat jenaplanschoolleider en historicus
Harry Havekes stil bij geschiedenisonderwijs. Hij ziet hoe Jenaplan heel veel in zich herbergt
om van geschiedenis een levend, betrokken vak te maken in het hart van je onderwijs.
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Peter Petersen schrijft dat cursussen,

nisonderwijs in de belangstelling. In

om vroeg: er gaat zelden iets af en

waaronder geschiedenis, de taak

1966 observeerde Richard Brown de

er komt alleen maar bij. De totale

hebben voor een solide inprenting

situatie in de VS: “As a nation we have

hoeveelheid ‘minimale leerstof’ wordt

van alles wat men omwille van de

little sense of our history. We have even

daarmee een enorme berg die getrot-

‘algemene ontwikkeling’ moet weten.

less sense of what history is. What passes

seerd moet worden: de tien doelen

Waarna hij verzucht dat het prettig

for it far too often is a frightful blend of

uit het advies van 2001 zijn in het

zou zijn als de minimumleerstof voor

antiquarianism and patriotism.” 2 Brown

leerlijnenboek uitgebouwd tot enkele

spelling, geschiedenis en aardrijks-

was scherp: hij verweet zijn land-

honderden doelen, vaak, zoals Brown

kunde, net als voor rekenen, was

genoten dat hun historisch denken

schrijft, op antiquarisch niveau en

uitgewerkt.1 Dat laatste is in Neder-

weinig meer inhield dan een mix van

nationalistisch georiënteerd.

land intussen ruimschoots gelukt,

chauvinisme en een verzameling van

Dat contrasteert in hoge mate met

waardoor we zijn overspoeld met

historische feitjes en weetjes over het

het overzichtelijk aantal van twintig

eindtermen, kerndoelen, referen-

eigen nationale verleden.

basisprincipes en de zes kwaliteits-

tieniveaus en hele boekwerken met

De VS waren midden jaren ’60 verwik-

kenmerken waaraan een jenaplan-

mensen en helpt om andere mensen

keld in een Koude Oorlog met de Sov-

school te herkennen zou moeten zijn.5

‘Weetjes over vroeger’ versus
historisch denken stimuleren?

gaat anders om met dat verleden

leerdoelen en curriculalijnen.

waardoor ook het beeld van het

te kunnen begrijpen.

Helaas heeft dat niet gebracht wat

jetunie en enig nationalisme is dan te

Met name de vijf basisprincipes ‘over

Historici maken een onderscheid

verleden door de tijd heen veran-

Petersen ervan gehoopt had. Eerder

begrijpen, maar Browns opmerking

de mens’ en de vijf ‘over de samen-

tussen geschiedenis en het verle-

dert. Denk bijvoorbeeld over hoe we

het tegenovergestelde is gebeurd:

kan ook gemaakt worden over het

leving’ benoemen in mijn ogen veel

den. Onder het verleden wordt alles

nu over slavernij denken en hoe dat

Pedagogisch-didactisch leerklimaat

door de vele doelen en eisen zijn

geschiedenisonderwijs in Nederland,

meer de essentie waar geschiede-

verstaan dat sinds het begin der

enkele generaties terug was. En dat

In het vervolg op dit artikel in Men-

verschillende uitgangspunten van het

zowel anno 1966 als in 2022. De kern-

nisonderwijs over zou moeten gaan

mensheid is gebeurd. Dat zijn gebeur-

verschil in interpretatie van het verle-

senkinderen 177 zal ik nader ingaan

Jenaplan onder druk komen staan. De

doelen voor het basisonderwijs en

dan de bovengenoemde richtlijnen.

tenissen (bijvoorbeeld de kroning van

den is dan ook nog eens anders voor

op didactische handreikingen en

nadruk is komen liggen op de kern-

de tien tijdvakken zijn sterk nationaal

Die basisprincipes gaan over de mens

Karel de Grote tot keizer), fenome-

mensen wiens (groot)ouders tot slaaf

ontwerpprincipes waarmee je een

vakken (lezen, taal, rekenen, burger-

of toch op z’n minst Eurocentrisch

in relatie tot zichzelf, anderen en de

nen (bijvoorbeeld de renaissance),

gemaakt waren. De ontwikkeling van

geschiedenisonderwijs in je stam-

schap) en daarmee op de cognitieve

gericht. Ook de nieuwe Canon van

samenleving. Geschiedenis zou daar

verschijnselen (bijvoorbeeld de Duitse

historisch denken is cruciaal om je als

groep (po en vo) verder vorm kunt

ontwikkeling van de kinderen.

Nederland, hoewel al aanmerkelijk

ook over moeten gaan.

bezetting) en ontwikkelingen (bijvoor-

mens te ontwikkelen, om met andere

geven. In de slotalinea’s van dit eerste

In dit artikel wil ik een lans breken

diverser, laat dat beeld zien, met als

Net zoals de basisprincipes je prikke-

beeld de industrialisatie). Historische

mensen om te kunnen gaan en om

deel zullen de al genoemde twintig

voor jenaplanonderwijs dat zichzelf

slotvenster en klap op de vuurpijl:

len en uitnodigen je te verhouden tot

kennis richt zich met name op het

het denken en handelen van andere

basisprincipes en zes kwaliteitsken-

durft te zijn en de ontwikkeling van

het Oranjegevoel. Blijkbaar was een

het ‘waartoe’ van je onderwijs in rela-

hebben van die feitelijke kennis. Veel

mensen te begrijpen.

merken weer eens centraal gezet

het kind holistisch benadert. Ik doe

voetbalnederlaag tegen Duitsland op

tie tot kind en samenleving, zo laat

onderwijstijd wordt er besteed aan

In het huidige geschiedenisonderwijs

worden en zal duidelijk worden dat

dat aan de hand van het vak geschie-

het wereldkampioenschap in 1974

geschiedenis kinderen nadenken over

het aanbrengen van die kennis, vaak

is nauwelijks aandacht voor dat histo-

ze geen antiquarische ‘Jenaplanrijtjes’

denis. Niet alleen omdat daar mijn

aanleiding genoeg voor een venster in

hoe mensen in een andere tijd dach-

als losstaande historische feitjes en

risch denken. In onze omliggende lan-

zijn, maar dagelijks op kunnen lichten

persoonlijke expertise ligt, maar ook

de Canon.

ten en handelden. Daardoor leren ze

weetjes.

den maakt het wel expliciet deel uit

in een goede jenaplanpraktijk – juist

omdat het vak in hoge mate bijdraagt

niet alleen feiten, gebeurtenissen en

Geschiedenis geeft betekenis aan

van het curriculum. In de documen-

ook bij een onderdeel als geschiede-

om een aantal basisprincipes en kwa-

Het veel genoemde en geprezen

ontwikkelingen uit het verleden, maar

dat verleden. Het is een construct

ten van Curriculum.nu wordt daar

nis.

liteitskenmerken van de jenaplanvisie

leerlijnenboek somt voor het vak

leren kinderen vooral dat mensen

van het verleden, altijd gebaseerd op

inmiddels wat beter naar gekeken, al

Vakkennis is uiteraard belangrijk,

te stimuleren. Ik hoop met dit stuk

geschiedenis enkele honderden

anders zijn, andere perspectieven

interpretaties van bronmateriaal, die

blijft het beperkt tot gemeenschappe-

maar met een leerlijnenboek met

de discussie over vorm en inhoud van

doelen op die een kind in de loop van

hebben en dat de (historische) con-

weer gebonden zijn aan het eigen

lijke denkwijzen/vaardigheden voor de

honderden doelen, vooral gekenmerkt

jenaplanonderwijs op gang te houden

de basisschool tot zich moet nemen.

text van belang is om het denken en

tijdgewricht van de historicus. Het

leergebieden. Te denken valt aan het

door Browns chauvisme en histori-

en nodig iedereen dan ook van harte

Het boek is een uitwerking van onder

handelen van mensen te begrijpen.

gaat onder andere over het kunnen

causaal denken (oorzaak-gevolg) of

sche feitjes, is zelfs de meest bevlo-

uit om hierover mee te denken.

andere het rapport van de Commis-

Door naar het verleden te kijken, kan

benoemen van wat verandert en

het kunnen beoordelen van bronma-

gen leraar niet gebaat. Peter Petersen

3

sie Historische en Maatschappelijke

een kind leren dat ook mensen in hun

wat hetzelfde blijft, van oorzaken en

teriaal. Dat is een eerste stap, maar

mag dan gewenst hebben dat er

Jenaplan en geschiedenisonderwijs

Vorming (Commissie de Rooy, 2001),

eigen omgeving andere perspectieven

gevolgen, het gebruik en interprete-

geschiedenisonderwijs zou aandacht

vakinhoudelijk een minimumleerstof

waarin de tien tijdvakken werden

hebben en daardoor mogelijk anders

ren van bronnen en kunnen stellen

moeten besteden aan ‘knowing and

uitgewerkt zou worden, intussen

Er is al decennia een levendig, soms

geïntroduceerd.4 Het leerlijnen-

denken en handelen dan zijzelf. Dat

van vragen.6

doing history’ 7: aan historische kennis,

had zijn concept in onderwijspeda-

vurig debat over geschiedenisonder-

boek illustreert welke ontwikkeling

draagt bij aan hun sociale vaardighe-

Het is van belang te beseffen dat

historische vaardigheden en vooral

gogische en -didactische zin genoeg

wijs. Niet alleen in Nederland, maar

doorgemaakt wordt als het gaat om

den en aan genuanceerde oordeels-

geschiedenis dus een beeld constru-

aan historisch denken. Dat helpt kin-

elementen in zich die in de stamgroep

in vrijwel alle landen staat geschiede-

de minimumleerstof waar Petersen

vorming.

eert van het verleden. Elke generatie

deren om samen te leven met andere

een leerklimaat scheppen, waarin een
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actief en geëngageerd historisch den-

zorgvuldigheid en verantwoordelijk-

mysterieuze uitnodigingsbrief van

Denk aan verschillende vormen, als

* ...die ruimte en stimulansen biedt

ken een natuurlijke bedding vindt.

heid sleutelnoties zijn.

een ruimtevaartprofessor zijn stam-

de observatiekring waaruit zinvolle

voor ieders identiteitsontwikkeling.

groep op het puntje van hun stoel

(deel)vragen geselecteerd worden

* ...waarin rechtvaardig, vreedzaam en

brengt. Een pedagogische situatie

waaraan groepen kunnen werken.

constructief met verschillen en veran-

werk van de Nederlandse jenaplan-

Leren begrijpen, leren samenleven

onder nieuwsgierige hoogspanning

Denk aan onderzoek in een (lokaal)

deringen wordt omgegaan.

ners opnieuw voor het voetlicht

Dick van der Wateren stimuleert tot

in optima forma. Met zijn Marsmissie

museum of in de directe omgeving/

* ...die respectvol en zorgvuldig aarde

gebracht worden: met hun twintig

soortgelijk onderwijs met zijn nadruk

kijkt Kees weliswaar niet zozeer naar

familie van het kind; denk aan de ver-

en wereldruimte beheert.

basisprincipes bestendigden Kees

op ‘nieuwsgierigheid’ in ‘de denkende

het verleden, eerder naar de toe-

wondering van kinderen als ze over

* ...die de natuurlijke en culturele

Vreugdenhil en Kees Both het blijvend

klas’, waarover hij op de Jenaplancon-

komst, maar wereldoriënterend is het

(merkwaardige) gebruiken uit het

hulpbronnen in verantwoordelijkheid

willen ontwikkelen van de school, het

ferentie in het najaar een workshop

letterlijk en figuurlijk en het gaat over

verleden of andere culturen horen;

voor toekomstige generaties gebruikt.

team en de kinderen. In hun vijfde

geeft. Joop Berding stelt in dit num-

het denken en handelen van (toe-

denk aan combinaties van analyti-

principe stellen ze dat elk mens een

mer voor dat wij als scholen vaker

komstige) mensen. Zo’n beetje alle

sche en creatieve werkvormen, aan

De wereldoriënterende vakken –

cultuurdrager en -vernieuwer is. Bij

zeggen: “Wij zijn niet van de haast en

kwaliteitskenmerken komen voorbij:

presentaties in een weeksluiting voor

in de kennis die ze bieden en de

hun 18e principe wordt wereldoriën-

de oppervlakkigheid. Wij zijn van de

jenaplanonderwijs als ervaringsge-

ouders en kinderen. Telkens volgt

verbindingen die ze aangaan met

tatie in het centrum van het onder-

diepgang en de echte ontmoeting.’”

richt, ontwikkelingsgericht, coöpe-

vorm de functie en onder die vorm

de hele onderwijsinhoud – zijn een

wijs gezet, “met als basis ervaren,

[pp. 22-29]. Rachel Carson liet haar

ratief, wereldoriënterend, kritisch en

liggen de basisprincipes, waarvan 6

voedingsbodem en een oefenplaats

ontdekken en onderzoeken”. Het

neefje kennismaken met de natuur

zinzoekend.

tot en met 10 ons richting geven voor

waarin die waarden van duurzaam-

leren vindt plaats, door de leerstof te

door op hun gezamenlijke struintoch-

Kortom, nog zonder vakinhoudelijk of

de rol van het individu ten opzichte

heid, democratie en burgerschap hun

ontlenen aan de belevingswereld van

ten tot ontvankelijkheid en daarna

-didactisch de diepte in te gaan, kan

van de samenleving: ‘Mensen moeten

vanzelfsprekende plaats vinden.8 In

de kinderen, maar evenzeer aan de

begrip te komen [zie pp. 12-17].

gesteld worden dat jenaplanscholen

werken aan een samenleving...’ luidt

het volgende nummer geef ik een

algemeen aanvaarde en gedeelde cul-

En ook Kees Groos, mijn directe col-

al heel wat onderwijspedagogische

telkens de frase:

didactische verdieping hoe goed

tuurgoederen, die bijdragen aan een

lega op school, laat in zijn openings-

uitgangspunten hebben waarmee

* ...die ieders unieke en onvervang-

geschiedenisonderwijs deze idealen

samenleving waarin rechtvaardigheid,

bijdrage op pagina 4-5 zien hoe een

het verleden kan worden benaderd.

bare waarde respecteert.

kan benaderen.

En, nu we het toch over interpretatie
van het verleden hebben, moet het

Voorbeeld ‘Kind in de oorlog’ op de
Peppels/Canadas
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Om in kennis en beleving het leven van toen te bena-

ben... ik voel... ik zie... ik denk... ik wil graag...’ Eenmaal

deren, kwam er een eindopdracht: schrijf een brief

ingeleefd in de oude namen en in de passages uit

vanuit bezet Nederland naar iemand in Australië om

Anne Frank, werden dat gedichten met zinnen als: ‘Ik

In januari, nog voor de Russische inval in Oekraïne,
sprak Harry Havekes met stamgroepleiders Marlieke Vink en Antoine Janssen door hoe ze het thema
Wereldoorlogen zouden aanpakken. Om het perspectief van de mensen van tachtig jaar geleden invoelbaar
te maken, stelde Harry voor weg te blijven van de
veldslagen en het wapengekletter: “Ook in oorlogstijd
proberen de meeste mensen zo goed en zo kwaad als
het kan normaal door te leven.”

te vertellen wat je doormaakt. “Maar daarvoor waren

vraag me af wanneer de oorlog ophoudt... ik wil naar

nog een paar verdiepende oefeningen nodig”, vertelt

buiten... ik heb honger.’ “Daarna schreven de kinderen

Harry: “Milan, Finn, Zoë of Yara heette toen niemand.

hun brief en ik stond versteld van de kwaliteit en de

Kinderen mochten als eerste thuis een lijst van namen

diepgang.”

gaan opstellen: van hun broers en zussen, daarna hun

Aan How people learn (Donovan, Bransford 2002) ont-

ouders, ooms en tantes, en tenslotte ook hun groot-

leende Harry Havekes drie principes als de basis voor

ouders en overgrootouders. Behalve dat de ouders het

alle leren: het activeren van voorkennis, het zorgen

geweldig leuk vonden om samen te doen, kwamen de

dat nieuwe kennis in een conceptueel netwerk valt

Voor de hele bovenbouw werd Het achterhuis van

kinderen in de kring ook tot nieuwe inzichten: waarom

(en geen losse eilandjes vormt) en ten derde, een

Anne Frank aangeschaft en bij het lezen werden vooral

zijn die namen veranderd? Hoe komt het dat Maria,

aandacht voor metacognitie: zicht op wat je al wel en

alledaagse passages benadrukt: Anne die de kastanje-

Jan of Gonda een normale naam was? Ze ontdekten op

niet kan en weet. “Er is een grote waaier aan didacti-

boom achter hun huis beschrijft; haar verliefdheid op

basis van hun eigen familienamen dat dingen verande-

sche vormen die je kunt gebruiken, al naar gelang wat

mede-onderduiker Peter. Hoe dicht kun je als kind in

ren en dat het ‘normaal’ van vandaag niet zomaar te

passend is bij het moment. Hier was dat een zuiver

Nederland anno winter 2022 komen bij de beperkin-

plakken is op 80 jaar geleden.”

constructivistische methodiek. Voor een school waar

gen, de dreiging maar ook het gewone ‘gedoetje’ van

Daarna volgde een ‘Ik ben’-gedicht (‘I am’-poem) –

je leert samenleven, is dit soort oefeningen fundamen-

een meisje in de onderduik?

een schrijfoefening, waarin je telkens start vanuit ‘ik

teel.” /GB

072022
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Arjen
Achterop

Lasagnelaagjes
van verwondering
Arjen Tabak
Het is een van de redenen waarom werken voor kinderen

“Had Anne Frank een Duits accent?”

zo leuk is: zij stellen vragen waar ik al tijden aan voorbij
Vroeger, toen er nog schoolkranten bestonden, werd mij

ren. Dan voel ik me weer met beide benen op de grond

als bovenbouwleerkracht vaak gevraagd of ik geen grap-

gezet. Vragen zijn zo wezenlijk: je maakt je wereld gro-

pige uitspraken hoorde in de klas. Ik had meestal niks. En

ter en ontdekt daarin steeds meer. Natuurlijk moeten

als het voorkwam, dan vond ik het niet zo leuk voor het

kinderen leren zelf antwoorden te vinden. Daar begint

kind. Hij of zij zou zeker de uitspraak terug herkennen.

een leven lang leren. Maar wij moeten hen nieuwsgierig

En de klasgenoten ook.

maken… naar kennis. De beste manier is om het op te
bouwen als een lasagne: een laagje doceren, een laagje

“Waarom zeggen ze dat ‘uilen roesten’? Ze zijn aan het rus-

eigen onderzoek. Een uur over de kaart van Europa vertel-

ten!”

len. Mijn ervaring: ze zitten ademloos te luisteren.

Als wij de kinderen die nu op school zijn moeten voor-

“Waarom zeg je niet ‘kinds’ of ‘kinden’, maar ‘kinderen’?”

bereiden op een leven lang leren, dan moeten we hen

“Gewoon omdat je tong struikelt over kinden!” “Mijn moeder

duidelijk maken wat kennis voor je kan doen en hen

zegt altijd ‘kids’.” “Maar dat is Engels.”

nieuwsgierig maken. Gretig maken.
De zoektochten van kinderen zijn zo oprecht dat ze niet
“Meester, ze zeggen ook ‘kiekendief’. Het is toch een kuiken-

bedoeld zijn voor leuke rubrieken waarover volwasse-

dief? Is dat Brabants of zo?”

nen zich kunnen verkneukelen. Laten we alsjeblieft de

“Zeker omdat in Brabant veel kiekendieven zijn.” “Hier zijn

wereld stukje voor stukje voor hen openen en ons met

ook heel veel kiekendieven hoor!”

hen verwonderen over die prachtige wereld, waarin ook
de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. (Antwoorden

Soms heb ik het idee dat wij bang zijn om al te veel te

zijn overigens onder de colofon te vinden

doceren aan kinderen. Dan zou je de verwondering uitdoven. Mijn ervaring is omgekeerd: bij elke nieuwe laag
kennis die ik aanbied zie ik de kinderen het verwerken.
Ze linken het aan wat ze al weten. Ze stellen hun wereld-

Arjen Tabak is leerkracht,

beeld bij. Ze controleren hun wereldbeeld door vragen te

onderwijskundige

stellen.

en eigenaar van
Onderwijs doe je samen

“Waarom hebben ze in Oekraïne andere letters dan wij?”
“Ligt Trans-Silvanië in Oekraïne?”

Tijdschrift voor en over jenaplanonderwijs
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