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De kritisch-nuchtere dwarsdenker Coen Simon schreef 

eind februari een ‘pleidooi tegen enthousiasme’ in het 

NRC. Bij het artikel stond een serie foto’s van mensen, die 

gevraagd waren enthousiast te kijken. Zo veel opengesper-

de ogen en monden, dat het naar het manische begonnen 

te neigen. Enthousiasmos – door Plato beschreven als een 

gesteldheid die als een flits tot je komt, iets dat je toevalt 

en als zodanig van waarde is – heeft namelijk een keerzij-

de: in opgeklopte vorm wordt het onwaarachtig, kitsch. 

Simon constateert dat in de huidige tijd álles met en-

thousiasme gebracht lijkt te moeten worden, waardoor er 

uitholling plaatsvindt en het maatschappelijk leven wordt 

vervormd “tot één lange, dweepzieke TedTalk.” Ik moest 

terugdenken aan onze redactievergadering. Redacteur 

Kees Groos wees erop dat veel instrumenten om bijvoor-

beeld ‘welbevinden’ te monitoren in je stamgroep lijken 

uit te gaan van enthousiasme-als-meetwaarde. Van de uit-

gaande, uitbundige mens. Terwijl, zo stelde Kees, de kalme 

stilte van een introverter kind juist een uitdrukkingsvorm 

kan zijn van een grote geëngageerdheid met wat er gaan-

de is in de groep. Kees vroeg zich af: hebben we ook oog 

voor dat kind?

 

Terwijl ik dit schrijf, is het drie weken na Simons artikel en 

staat de samenleving stil. Enthousiasme maakt plaats voor 

vertwijfeling. In de slotweken van De Wereld Draait Door, 

zonder publiek, klinkt het eerder zo geestdriftige gesprek 

gedempter. Het coronavirus waart rond. De scholen zijn 

gesloten. Met mijn lief verdeel ik de dagen, waarbij we 

beurtelings werken en er zijn voor onze kinderen. Onze ac-

tieradius is overzichtelijk beperkt en tegelijk is ons gezins-

leven uiterst dynamisch, rumoerig, druk. Op de spaarzame 

uren dat ik rustig kan werken, bedenk ik verbluft hoe het 

mogelijk is dat we juist nu ‘stilte’ uitwerken – een thema 

dat Jaap Meijer vorige zomer opperde.

Inhoud

 

Mogen wij als redactie ‘stilte’ zo plompverloren opperen 

als ‘vijfde basisactiviteit’? Daarover zijn de stemmen in 

Jenaplanland verdeeld. Stamgroepleider Hilde Paulsen 

werkte het fenomeen op die manier uit in haar prachtige 

meesterstuk, dat de creatieve vorm van een verhalenbun-

del kreeg. Ik geef een wat langere onderbouwing op pa-

gina 20-21, maar onder anderen Kees Both is me voorge-

gaan in het geven van een podium aan het Jenaplan als 

‘een school van zwijgen en stilte’. 

Een van dé Mensenkinderenklassiekers is zijn artikel Op 

zoek naar stilte in school. Het verscheen al in jaargang 3, 

maar werd herplaatst in het jubileumnummer 50, in  

januari 1996. Dat is alweer bijna een kwart eeuw geleden 

en het werd tijd om een nieuwe generatie jenaplanners – 

mezelf incluis – ermee kennis te laten maken. Tegenwoor-

dig heet zo’n artikel een longread. En laten we nou leestijd 

in overvloed hebben in deze tijden van verstilling.

 

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Verinnerlijking 
als basisactiviteit
Bij elke jenaplanschoolleider die 
nieuwe ouders rondleidt, rollen ze er 
meteen uit: de vier basisactiviteiten 
‘gesprek, spel, werk, viering’ – vaak 
benoemd met het woord ‘samen’ 
erbij: samen spreken, samen spelen… 
Maar Peter Petersen onderscheidde 
naast die vier sociale ‘oervormen’ 
ook een verstilde, innerlijke – een 
persoonlijke verwerking van stof, van 
ervaringen, van situaties. Die twee 
clusters zijn bij Petersen in constan-
te dynamiek, willen onderwijs en 
opvoeding betekenisvol worden en 
beklijven. In dit nummer onderzoek-
en wij: de stilte.
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We hebben vier volumes in de 
groep, in oplopende volgorde: stil, 
liniaalstem, tafelgroepstem en 
klassenstem. Liniaalstem heb ik altijd 
een wonderlijke term gevonden. 
Hij is natuurlijk gebaseerd op een 
schoolliniaal. Daarmee bedoel ik niet 
een bordliniaal. Die is een meter 
en dat is juist ongeveer het bereik 
van de tafelgroepstem, die we dus 
ook bordliniaalstem hadden kunnen 
noemen. Nee, de liniaalstem is 
gebaseerd op zo’n degelijk houten 
exemplaar van 30 centimeter. Voor 
klassenstem, die we dus vooral in 
de kring gebruiken, zouden we ook 
wel rolmaatstem kunnen gebruiken, 
of gradenboogstem want die is ook 
rond. En stil is stil, daar heb je geen 
liniaal voor nodig, hoogstens dichte-
schuifmaatstem.
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Kees opent
nu echt moet denken aan degene die 

het leven hebben gegeven voor onze 

vrijheid en niet om me heen moet 

staan kijken naar alle andere stille 

mensen, wat ik vaak een heel mooi 

gezicht vind. Datzelfde heb ik met 

het herdenken van de overledenen, 

wanneer ik weer eens een keer in de 

kerk zit. Ik verplicht me dan een lijstje 

af te werken en daarbij roep ik mezelf 

op om toch te focussen op dat lijstje 

en niet afgeleid te raken, waardoor 

van echt herdenken ook niet zo veel 

meer komt.

 

Hoe zou dat met kinderen zijn, tij-

dens hun focustijd? Horen zij hun 

interne prikkels, of kunnen ze lekker 

werken met een serene rust in hun 

hoofd? Steeds meer scholen doen 

mindfulness voor kinderen. Heet vast 

hip mindfulkids of yogajippiejippiejee 

of zo. Er is dus behoefte aan interne 

stilte.

“Als we gaan werken, wat hoor ik 

dan?” Vaste prik in de stilwerkperiode. 

In de ochtend hebben we namelijk 

stilwerkperiode, waarbij kinderen vee-

lal aan taal, spelling, begrijpend lezen 

en zo werken. Zaken uit het weekplan 

waarbij de concentratie meer rust en 

stilte verlangt dan bij activiteiten van 

het stamgroepwerk. “Liniaalstem…”, 

zeggen ze dan. Ik hoor dus als we 

gaan werken, als het goed is, de lin-

iaalstem. 

We hebben vier volumes in de 

groep, in oplopende volgorde: stil, 

liniaalstem, tafelgroepstem en klas-

senstem. Liniaalstem heb ik altijd een 

wonderlijke term gevonden. Hij is 

natuurlijk gebaseerd op een school-

liniaal. Daarmee bedoel ik niet een 

bordliniaal. Die is een meter en dat 

is juist ongeveer het bereik van de 

tafelgroepstem, die we dus ook bord-

liniaalstem hadden kunnen noemen. 

Nee, de liniaalstem is gebaseerd op 

zo’n degelijk houten exemplaar van 

30 centimeter. Voor klassenstem, die 

we dus vooral in de kring gebruiken, 

zouden we ook wel rolmaatstem kun-

nen gebruiken, of gradenboogstem 

want die is ook rond. En stil is stil, 

daar heb je geen liniaal voor nodig, 

hoogstens dichte-schuifmaatstem.

 

Kortom, ik heb bij die volumes zo 

mijn eigen associaties en de kinderen 

 

Als ‘stilte’ de vijfde basisactiviteit 

is, dan komt die er bekaaid vanaf. 

Hoewel opgelegde en dus kunstma-

tige stilte mij niet altijd de rust biedt 

die het zou moeten geven, mis ik wel 

echte stilte in de groep. Stilte om 

naar muziek te luisteren, voor jezelf, 

zonder contact met anderen. Stilte 

bij een observatiekring – kijk gewoon 

alleen even, stel je oordeel even uit. 

Stilte geeft ruimte om te denken, te vast ook. De dichte-schuifmaatstem 

wordt tijdens de stilwerkperiode in-

gezet als focustijd. Dat is een term die 

we hebben geleerd van onze collega’s 

in het voortgezet onderwijs. Het bete-

kent niets meer of minder dan tien 

minuten je mond houden. Zo min 

mogelijk lopen en zelf een oplossing 

bedenken voor je vraag. Het geeft ons 

de kans om bij een paar kinderen wat 

extra opstartondersteuning te bieden.

De andere momenten waarbij het 

echt stil is in de groep is als we  

oefenen op ons handschrift. Dan is 

ieder in een serene rust voor zichzelf 

aan het schrijven. Dat gaat geheel 

vanzelf, een natuurlijke rust. Soms is 

die rust er bij lezen ook, maar vaak 

wordt er dan getutorleesd of iets 

dergelijks waardoor er toch wat ru-

moer is.

 

Ik mis dat wel. Stilte. Een collega laat 

haar kleuters een minuut of tien in 

stilte hun fruit eten. “Dan wordt er 

tenminste gegeten”, zegt ze. En ze 

voegt daaraan toe dat het een heerlijk 

gebrek aan prikkels is. Een gebrek  

aan prikkels. Inderdaad heerlijk. 

Iedereen die yogaat, mindfulnesst 

en mediteert is volgens mij op zoek 

naar een heerlijk gebrek aan prikkels. 

Focustijd op jezelf. Ik merk zelf bij 

de twee minuten stilte op 4 mei een 

oorverdovende interne dialoog dat ik 

voelen en te proeven van het fruit 

van mijn collega. Stilte is geen heerlijk 

gebrek aan prikkels, maar het is fijne 

gelegenheid om je eigen prikkels te 

ervaren. Stilte is geen activiteit an 

sich maar, zoals bij de andere basisac-

tiviteiten, een vorm die de functie in 

alle rust volgt.

De dichte schuifmaatstem, ik denk 

dat ik die eens wat vaker ga introdu- 

ceren.

 

Ik merk zelf bij de twee 
minuten stilte op 4 mei een 

oorverdovende interne dialoog

Kees Groos

Als we werken, 
wat hoor ik dan?

 Als verinnerlijking Peter Pe-
tersens vijfde basisactiviteit is, 

komt die er bekaaid vanaf, stelt 
stamgroepleider Kees Groos. In 

de stilwerkperiode werkt zijn klas 
met ‘de liniaalstem’: je stem- 

volume reikt zover als een liniaal. 
Het brengt Kees bij de stilte als 

pedagogisch fenomeen: “Stilte is 
geen heerlijk gebrek aan prikkels, 
maar het is fijne gelegenheid om 

je eigen prikkels te ervaren.”
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Beweeglijk. Dat is waar het begon 

te sudderen, uit onzekerheid én uit 

passie. Mijn onderwijsvisie was altijd 

duidelijk geweest. Met mijn energie 

en daadkracht kon ik inspireren, maar 

ik wist ook dat ik me erin kon ver-

liezen. 

Op een gegeven moment kreeg ik 

een burn-out. Dat had met van alles 

te maken. Mij viel toen op hoeveel 

woorden ik altijd gebruik: als ik iets 

nieuws ga doen, als ik onzeker, ge-

strest of boos ben, dan rebbel ik. En 

nu, opeens, viel dat weg. Het hoefde 

niet meer. Ik wilde het niet meer. Wat 

er in mijn hoofd gebeurde, kon ik ook 

in stilte bezien. Ik zat in een afgrond, 

kon alleen hoog ademen. Ik moest 

iets met mijn lijf, niet met woorden. 

Zo kwam ik terecht bij ontspanning-

soefeningen, meditatie, wandelen, 

luisteren naar geluiden die ik niet 

eerder opgemerkt had – ook al omdat 

ik altijd mezelf hoor. Dat zette me 

ook aan het denken over mijn rol in 

het onderwijs: wie ben ik, wat kan 

ik bijdragen, hoe ervaren kinderen 

mij? Ik wilde dat die donkere periode 

een gouden randje zou krijgen. En ik 

was gaan hechten aan die stilte. Het 

voelde wezenlijk om daar ook iets van 

meenemen naar mijn klas, naar wie ik 

ben op school, naar de gesprekken die 

ik voerde. Dat lukte, overal, zelfs in 

de vieringen kwam het steeds meer 

terug.”

Waar begon jouw zoektocht naar de 

waarde van stilte in het onderwijs?

“Het is eigenlijk zo’n organisch proces 

geweest. Ik kwam uit het reguliere 

onderwijs, waar ik jarenlang met suc-

ces en in mijn sas klassen gedraaid 

had. Op zoek een nieuwe uitdaging 

kwam ik bij toeval in het jenaplanon-

derwijs terecht. Na een jaar aanrom-

melen – want dat was het: hoe werk-

te dit onderwijs nou precies? Wat 

moest ik doen? – kreeg ik de kans om 

met een collega de jenaplanopleiding 

te doen. Daar kreeg ik een tweeledig 

gevoel. 

Als ervaren juf had ik een stevige 

geldingsdrang en was ik scherp en 

kritisch. Anderzijds voelde ik me ook 

weer terug op de pabo: dit was heel 

anders dan wat ik al die jaren had 

gedaan in de klas. Na twee bijeen-

komsten was ik om. Jenaplan werd 

een walhalla.”

Vanuit die geldingsdrang zijn stilte 

en het vertragende proces van verin-

nerlijking niet het eerste waaraan ik 

denk als onderwerp voor je meester-

stuk.

“Niet meteen, hè? Weet je, ik werd 

nederig toen ik merkte hoeveel ik te 

winnen had. Ik kreeg mooie feedback 

over hoe mijn medecursisten mij 

gezien hadden in die eerste bij- 

eenkomsten: luid. Aanwezig. Druk. 

Een drukke juf 
ontdekt de stilte

Geert Bors

Mensenkinderen

Het is half februari 2020, en nog volstrekt ondenkbaar dat we een maand later 
ons onderwijs, onze horeca, onze kinderopvang tot stilstand zullen brengen. 

Vanaf morgen begint Hilde Paulsen aan een nieuwe extra klus. Nog even heeft 
ze gelegenheid voor een uitgebreid interview. Het is een dinsdagmiddag. Ik heb 
mijn kinderen net van school gehaald – melk voor hun neus, koekje mogen ze 

zelf pakken: “Jongens, ik ga interviewen. Ik ben over een uur beneden.” Ik spoor 
onze middelste aan dan klaar te staan met haar balletspullen, zodat we meteen 

samen naar de stad kunnen fietsen voor haar les. Aan de andere kant van de 
lijn is het niet anders: Hilde is uit een vergadering gekomen, rondde een mail af 
en drukte net op ‘verzenden’, toen haar telefoon ging. En toch, meteen bij Hildes 

eerste antwoord over stilte in het onderwijs, komen we in een kalm gesprek.

Het 
grote
interview

Stilte 
is meer 
dan het 
ontbreken 
van geluid

Foto: Joop Luimes
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hoe een moeder omging met haar 

dochter. Toen dacht ik: als ik ooit 

een dochter krijg, wil ik zo’n moeder 

zijn. Niet dat ik met dit boekje de 

‘voorbeeldjuf’ wil uithangen. Ik ben 

heus niet elke dag de empathie zelve. 

Ik ben ook wel eens helemaal niet 

tactvol. Bij mij loopt het ook soms in 

het honderd. Maar misschien denk 

je: deze juf, deze manier van in de groep 

staan, inspireert me. Zoiets wil ik ook, 

maar dan op mijn manier!”

Mooi aan Hildes boek is dat in veertien 

hoofdstukken – veertien schooldagen 

– telkens de ervaring van één persoon 

centraal staat. Helemaal beschreven 

vanuit de blik van twaalf kinderen, 

stamgroepleider Sigrid en schoolleider 

Ralph. Zo ervaar je als lezer de behoeftes, 

de wensen, de preoccupaties van elk lid 

van de stamgroep. Het ene kind heeft 

rust nodig, omdat hij net weet dat zijn 

ouders gaan scheiden. In een tweede kind 

schuilt een dichter. Weer een ander staat 

in de slagschaduw van een grote broer en 

zus, die gemakkelijk vwo-advies kregen. 

Een vierde wil niet langer de leider van de 

‘bad boys’ zijn. Niet alleen komen zo de 

stamgroep en een grote verscheidenheid 

aan kinderen in die groep tot leven, maar 

Hoe ontstond dat?

“Peter te Riele en Anite van Oijen 

spoorden ons aan om een verwerk-

ingsvorm te kiezen die ons het meest 

zou brengen. Toen ik hoorde dat het 

geen droge scriptie hoefde te worden, 

wist ik meteen dat ik verhalend zou 

gaan schrijven. Ik schrijf graag en 

vertel ook graag verhalen in de klas. 

De eerste anekdotes stonden heel 

snel op papier. Toen zag ik dat het een 

verhalenbundel zou gaan worden. Of 

het zou voldoen aan de voorwaarden 

van de beoordelingscommissie wist ik 

niet zeker, maar dat kon me niet meer 

schelen. Mijn doel was om me te ver-

antwoorden naar mezelf: waar kom ik 

vandaan, waarom doe ik het zoals ik 

het doe, waarom geloof ik hierin?”

Als het zo persoonlijk is, hoe wil je dan 

dat anderen je boek lezen?

“Stilte is de rode draad, maar het is 

vooral een inspiratiebundel. Ik hoop 

dat lezers voelen: zo kan het ook. Zo 

bereik je veel met kinderen. Ik hoop 

dat ik er nieuwe, jonge stamgroe-

pleiders mee kan helpen – mensen 

die nog op zoek zijn naar welke leer-

kracht ze willen zijn. Ik heb ooit een 

boek gelezen toen ik 14 was, over 

te wekken. Om echt stil te zijn, om 

echt naar elkaar te kijken en te zien 

wat die ander nodig heeft. Ook een 

moment van stilte in de transitie van 

de ene activiteit naar de andere geeft 

vertraging, geeft ritme en lucht aan 

de dag. Dat voelt heel anders dan de 

gewoonlijke onderwijsneiging om te 

zeggen: ‘Oké, rekenboeken weg. We 

gaan verder met taal’. Of denk aan 

een moment waarop iemand je iets 

naars vertelt. Dan voelt het logisch 

om meteen te reageren. Maar een 

stilte laten vallen – even tot je nemen, 

even laten gebeuren – kan ook. Dat is 

voor veel leraren best spannend.”

Mooi: stilte is meer dan het ontbreken 

van geluid.

“Petersen schrijft niet voor niets over 

stilte, contemplatie, bezinning als 

vijfde basisactiviteit, denk ik. Het be-

gon mij steeds beter te passen om die 

wat vergeten pijler meer aandacht te 

geven. Vaak denken we bij stilte bijna 

standaard: stillezen of meditatieo-

efening. Voor mij ging het over iets 

anders: over bewustwording.”

Je hebt een behoorlijk afwijkende 

vorm gekozen voor je meesterstuk. 

oudste. Al die dingen pasten in mijn 

kijk op leren en leven. Ik voelde een 

goedkeuring voor hoe ik mijn onder-

wijs vorm wilde geven.”

Dat lijkt me inderdaad een bevrijdende 

constatering: als jouw persoonlijke en 

professionele blik op onderwijs wordt 

onderschreven.

“Echt! Ik dacht weleens op een eerd-

ere school, wanneer er een inspecteur 

bij mij binnen kwam: ‘Hilde, je práát 

te veel. Je doet te veel spelletjes. En 

waarom wil je nou weer naar buiten 

met je kinderen?’ Tijdens de jena-

planopleiding was het of iemand zei 

‘Zo mag je het doen’, en sterker nog: 

er was al een eeuw praktijkervaring, 

theorie en onderzoek om het te on-

derbouwen.”

Terug naar je meesterstukthema 

‘stilte’. Wat ontdekte je daarover?

“Petersen schrijft hoe de schooldag 

van gezwets en nonsens aan elkaar 

kan hangen. En hij roept zijn lezer op 

naar de stilte te kijken. Ik herkende 

dat bij mezelf. ‘O, ik doe dat ook – iets 

te lang doorgaan in een spel, toch 

nog een grapje, een lange discussie. 

Wanneer geef ik de stilte vrij baan? 

Wanneer is er de tijd en ruimte om 

tot bezinning te komen, om na te 

denken, te verwerken?’ Ik gunde het 

mezelf en mijn kinderen.”

En toen? Hoe ga je van ‘gunnen’ naar 

daadwerkelijk ‘geven’?

“Stilte heb je in de groep wel tijdens 

het stillezen of bij een zachte instruc-

tie. Maar dat is geen echte stilte. Dat 

is het ontbreken van geluid – dat is 

niet hetzelfde. Ik heb mijn kinderen 

eerst laten ervaren wat stilte is. Ik 

heb geprobeerd het verlangen ernaar 

materiaal, video’s, fragmenten – een 

verhaal dat de opleiders voor je bep-

aald hebben. Maar ik wilde ook zelf op 

onderzoek. En ik dacht heel naïef: dit 

is een onderwijsconcept, dus ergens 

staat het kant-en-klaar in een boek. 

Dat neem ik tot me, en daarna ben ik 

een gelukkige stamgroepleider in een 

gelukkige groep met een antwoord op 

alle vragen. Maar dat is het niet, want 

het Jenaplan is geen uitgewerkte 

methode, maar een concept. Je moet 

er zelf je weg in vinden. Uiteindelijk 

heeft het me een jaar gekost – zoe-

kend, lezend, kijken op andere jena-

planscholen – voor ik begreep dat de 

ideale school niet bestaat. Iedereen 

geeft er een draai aan, en dat pakt 

soms prachtig, soms wat minder 

mooi uit.”

En wat is jouw draai, jouw manier van 

het concept Jenaplan omarmen en 

belichamen?

“Het staat of valt bij het zijn van een 

goede stamgroepleider. Niet alleen 

in het inhoudelijk goed zijn in je vak, 

maar vooral ook of je de kinderen ziet. 

Wat ze nodig hebben en wie ze zijn. Je 

trekt met elkaar op als groep en viert 

intussen ook het verschil, het unieke 

in elk kind. Je moet kunnen spelen 

met de afwisseling in de dag. Je moet 

kinderen leren verantwoordelijkheden 

te dragen, als jongste, middelste en 

De stilte drong zich aan je op…

“Ja! Toen het afstuderen kwam, zei ik: 

‘Ik weet waarover ik het ga doen. Over 

stilte.’ Dat vond iedereen meteen 

volstrekt vanzelfsprekend. Grappig, 

eigenlijk: ik, die zoveel sprak. Mijn 

school, die het Praathuis heet. En dan 

komt stilte bovendrijven. Een van 

mijn docenten, Peter te Riele, had me 

op het spoor van de stilte gebracht. 

Hij liet zien dat het een belangrijke 

pijler onder Petersens Jenaplan was 

en noemde het ‘een ondergeschoven 

kind’. Het thema klopte bij mij, maar 

ook bij onze huidige tijd. Ik denk niet 

dat ik zonder dat die opleiding en die 

scriptie zo rijk uit mijn burn-out ge-

komen zou zijn.”

Je noemt de opleiding – en Jenaplan – 

een walhalla. Waarom?

“Voornamelijk in vergelijkend perspec-

tief: ik liep vast in het reguliere onder-

wijs. Door de regels, de afspraken, de 

nonsens – die ik misschien zelf mede 

creëerde – kwam ik niet toe aan de 

dingen die ik belangrijk vond. Hoewel 

mijn eerste jaar bij Jenaplan lastig 

was, kreeg ik wel snel het gevoel dat 

ik hier de ruimte en de tijd kon nemen 

om die dingen wel te doen. Ik voelde 

een handelingsvrijheid, maar wist nog 

niet goed hoe die in te vullen en op 

welke visie ik kon leunen. Wat je dan 

gaat doen, is je vrijheid weer kaderen: 

ik ging onderzoeken waar de grenzen 

liggen en hoe je zinvol vorm kunt 

geeft aan je vrijheid.”

Ik denk dat je met die zoektocht naar 

een visie om op te leunen iets  

beschrijft dat veel mensen die nieuw 

zijn in het jenaplanonderwijs herken-

nen.

“Als je een studie volgt, krijg je les-

Grappig: ik, de rebbelaar. 
Mijn school, die het Praathuis heet. 

En dan komt stilte bovendrijven!

De behoefte aan 
verinnerlijking 
klopte bij mij, 

maar ook bij onze 
huidige tijd
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ook ontstaan er vele invalshoeken op de 

wenselijkheid van momenten van verstil- 

ling in het schoolleven.

Ieder verhaal laat zo fraai een aspect 

oplichten van stilte, dat ik me afvroeg 

of je het daadwerkelijk zo meege-

maakt hebt.

“Er schuilt wel wat dichterlijke vrijheid 

in mijn manier van schrijven, maar 

alle verhalen zijn echt gebeurd. Niet 

neler eindwerkstuk een paragraaf met 

een afgebakend subthema zou zijn 

geweest.

“Klopt. In eerste instantie wilde ik 

dat er uit ieder verhaal, vanuit de 

ervaring en de behoeftes van het 

beschreven kind, lessuggesties zoud-

en ontstaan. Dat lukte natuurlijk niet, 

omdat mensen en onherhaalbare 

interacties – al zijn ze deels ‘verdicht’ 

– geen blauwdruk zijn. Wat zo’n anek-

alleen op het Praathuis – de ‘Water-

plas’ in mijn bundel – maar ook op 

andere scholen. Soms, om het ver-

loop van een verhaal te versnellen of 

om het een extra dimensie te geven, 

heb ik de ervaringen van twee kin-

deren versmolten tot één verhaal, één 

persoon.” 

Hier en daar schijnt er vaagjes iets 

door de verhalen dat in een traditio-

Petersen 
schrijft hoe 

de schooldag 
van gezwets 

en nonsens 
aan elkaar kan 

hangen

dote wél kan bewerkstelligen is een 

Aha-moment. Herkenning. Ik hoop 

dat je er als lezer een kleine spranke-

ling of een ervaring van hoop uit put. 

Een gedeeld gevoel over hoe mooi 

onderwijs is, hoe gaaf opgroeiende 

kinderen zijn.”

Is dat wat je het meest mee wil 

geven?

“Mijn gedrukte boekje bestaat uit de 

verhalen. In de versie die ik als mees-

terstuk heb ingeleverd, staat ook een 

inleiding en een theoretische verant-

woording. Daarin citeer ik Korthagen 

en Evelein, die schrijven dat ‘intern 

contact een voorwaarde is voor ex-

tern contact’ [geciteerd in het NIVOZ-

boek ‘Pedagogische Tact’, p.53]. Ze 

hebben het dan over het onbevangen 

kunnen waarnemen van de omgeving, 

de groep, de kinderen – een manier 

van kijken, zoals een tactvol leraar dat 

doet. Wil je een dergelijke onbevan-

genheid ontwikkelen, dan is het nodig 

dat je jezelf kent – je eigen denken, 

je eigen voelen. Goede, empathische 

relaties met je stamgroep kun je al-

leen hebben, als je niet wegloopt voor 

jezelf. Als je jezelf ook echt aan durft 

te kijken en als je jezelf heel diep durft 

te voelen.”

Heb je een favoriet verhaal in je bun-

del?

“Heel mooi vind ik het verhaal van 

Hayet, die doodnerveus is om een 

kring over haar hobby te houden. Juf 

Sigrid heeft dat door en vraagt Hayet 

tijdens de pauze wat ze allemaal in 

die geheimzinnige plastic tas heeft 

zitten. Eén voor één haalt het meis-

je haar halfedelstenen tevoorschijn 

en geeft uitleg over de geologische 

oorsprong van de stenen en hoe zij 

eraan komt. Ze is zo geconcentreerd 

dat ze niet doorheeft dat haar hele 

klas muisstil om haar tafelgroepje is 

komen staan. En zo heeft Hayet haar 

kring zonder zenuwen en in opperste 

aandacht van de hele groep gehou- 

den. Het is precies zo gebeurd, en is 

daarmee het kortste en ook een van 

mooiste verhalen.”*

Zou jij het schrijven over de ervarin-

gen in je stamgroep aanraden?

“Ja. Nu ben ik iemand die als kind al 

veel schreef, maar ik denk dat schri-

jven voor iedereen een goed reflec- 

tiemiddel is. Je kunt ook mondeling 

reflecteren, maar het gesproken 

woord vervliegt zo snel. Op schrift 

blijft het stilstaan en kun je erop ter-

ugkijken en er steeds nieuwe dingen 

uithalen. Voor de kinderen in mijn 

klas schrijf ik ook uitgebreide onder-

wijskundige rapporten, vol met wat 

ik vind, zie en wat ik het kind gun. En 

wat de aanstaande vo-school er voor 

een mooi kind bij krijgt.”** 

*  Een andere favoriet van zowel Hilde als 

de redactie is het verhaal van Bas, een 

jongen die zich misdraagt bij een invaller. 

Dat verhaal tref je integraal vanaf  

pagina 12

**  Hilde werkt momenteel in een reguliere 

groep 8, maar met de wens om ooit weer 

terug te keren naar het jenaplanonder-

wijs.

De warm aanbevolen verhalenbun-
del ‘En ik zag dat ze stilte nodig had-
den’ is uitgegeven in eigen beheer 
en kun je voor € 12,50 bestellen bij 
Hilde, via hilder@live.nl. 

Hilde Paulsen vulde haar mees-

terstuk voor de jenaplanopleid-

ing opmerkelijk in: ze schreef 

geen studieus werkstuk, maar 

een verhalenbundel, met de 

prachttitel  En ik zag dat ze stilte 

nodig hadden. Het woord ‘stilte’ 

vormt daarin een samenballing 

van de vijfde basisactiviteit, die 

Peter Petersen onderscheidt – de 

verinnerlijkende activiteit van 

denken, schouwen, ervaren, ver-

diepen: “Petersen schrijft hoe de 

schooldag van gezwets en non-

sens aan elkaar kan hangen. Ik 

herkende dat bij mezelf. Wanneer 

geef ik de stilte vrij baan?”

Foto: Larissa Rand
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Bad 
Boy 
Bas.

doen en moet zeggen, omdat de 

anderen dat van hem verwachten. 

Gisteren bijvoorbeeld, toen was Sigrid 

een dagje vrij en kwam er een invaller, 

Gerard. Bas had meteen het gevoel 

van zijn oude school terug gekregen. 

Gerard was een beetje zenuwachtig 

geweest en dat had Bas meteen 

doorgehad. In plaats van hem te 

helpen, was Bas gaan klieren. Want 

ergens wilde hij wel helpen, maar hij 

wist niet zo goed hoe. Klieren was dus 

een veel makkelijkere weg geweest 

om de dag door te komen. Hij zag hoe 

de andere jongens in de klas lang-

zaamaan een beetje met hem mee 

gingen doen en dat had hem ook een 

gevoel van macht gegeven. 

Aan het eind van de ochtend zat Bas 

echter al bij Ralph, de schoolleider, in 

het kantoor en daar had hij de rest 

van de dag door moeten brengen. Bas 

was zo boos geweest, eerst op Gerard 

en toen op Ralph. Om half drie was 

hij er gauw tussenuit gepiept: hij ging 

écht niet met Ralph en een invaller in 

gesprek! Hij had verwacht dat Ralph 

wel naar huis gebeld zou hebben, 

maar dat gebeurde niet. 

Maar de jongens weten dat Sigrid 

dat niet echt meent, want ze veel te 

gek op hen, dat merken ze aan alles. 

Sigrid vindt het heerlijk om ze voor 

de gek te houden en doet net alsof ze 

de meisjes in de klas altijd voor trekt. 

Ook is ze al weken in een hevige strijd 

met de jongens gewikkeld, want ze 

spelen Lingo tegen elkaar en Sigrid 

staat met één punt voor. Als zij wint, 

moeten de jongens een taart voor 

haar bakken. Als de jongens winnen, 

dan moet Sigrid trakteren. Sigrid kan 

ontzettend vals spelen, dus de jon-

gens houden haar extra goed in de 

gaten tijdens het spelletje. Met Sigrid 

kun je dollen, maar je weet ook pre-

cies wanneer dat wel en niet kan. 

Bas vindt Sigrid een heel fijne juf, bij 

haar weet je waar je aan toe bent. Ze 

lijkt altijd feilloos aan te voelen wat je 

nodig hebt. Bas vindt het fijn dat Sig-

rid veel gebaren gebruikt in de klas. 

Ze zal je nooit rechtstreeks aanspre-

ken of corrigeren, maar een hand op 

je schouder, een klein gesprekje aan 

je tafel of een vinger op haar mond is 

vaak al voldoende. Naar Bas hoeft ze 

alleen maar op een bepaalde manier 

te kijken en dan weet hij dat hij moet 

stoppen. Op zijn vorige school was 

dat een stuk lastiger, daar had hij 

elke dag mot met de juf gehad. Bas 

is de leider van de groep, de meeste 

kinderen kijken een beetje naar hem 

op. Bas weet dat wel, dat was op 

zijn vorige school ook zo. Maar hier 

lijkt het toch anders te zijn. Hij heeft 

minder de drang om een bad boy te 

zijn, om stoer te doen.

Klieren bij de invaller
Toch vindt hij de rol van leider ook 

wel eens lastig om te spelen. Dan 

heeft hij het idee dat hij dingen moet 

Nog een beetje gel in zijn kuif en Bas 

is er weer klaar voor. Beneden propt 

hij gauw een boterham in zijn mond 

en met een slok melk spoelt hij hem 

weg. “Dag mam!”, roept hij en zonder 

haar reactie af te wachten stuift hij 

naar buiten. Bas woont vlakbij school 

en is vaak als eerste op het plein. 

Vandaag staan zijn vriendjes er ook al. 

Bijna alle jongens uit de klas kunnen 

het goed met elkaar vinden, er wordt 

heel veel gespeeld met elkaar. 

Praten met een oogopslag
Hun stamgroepleider Sigrid wordt af 

en toe een beetje dol van de jongens- 

club, “Wat een herrie,” verzucht ze 

dan, “daar zijn we mooi klaar mee”. 

Boekfragment uit 
‘En ik zag dat ze stilte 
nodig hadden’

Hilde Paulsen

Bas was op zijn vorige school de 
‘bad boy’, een natuurlijk leider in 

een jongensclub. Die leidersrol 
heeft hij in de dynamiek van juf 

Sigrids stamgroep weer gekregen, 
tegen wil en dank. Bij Sigrid weet 

hij waar hij aan toe is: met een 
oogopslag verstaan ze elkaar. 

Maar dan komt er een invaller. 
Een wat onzekere invaller, ziet Bas. 

Bas staat voor een keuze: gaat hij 
helpen of klieren?

Bas’ vinger gaat omhoog
Een beetje zenuwachtig loopt Bas 

naar binnen als de bel gaat. Sigrid 

is nog niet in de klas en Ralph is 

ook nergens te bekennen. Al gauw 

staat er een hoop jongens om zijn 

tafel. Ze zijn lekker aan het kletsen, 

als Sigrid binnen komt. Ze kijkt in 

ieder geval gewoon blij, ziet Bas tot 

zijn grote opluchting. Sigrid start de 

ochtendkring en het wordt verder 

een gewone, fijne ochtend. Bas doet 

erg zijn best om niet op te vallen en 

werkt hard. Toch probeert hij Sigrids 

blik een paar keer te vangen, hij wil 

graag weten hoe de vlag erbij hangt 

na gisteren. 

Aan het einde van de ochtend, vlak 

voor de pauze, deelt Sigrid mee dat ze 

volgende week weer een dagje vrij is. 

Ze moet studeren, zegt ze, en daar-

om komt Gerard. Bas voelt dat zijn 

stamgroepgenoten naar hem kijken. 

Hij gaat rechtop zitten en probeert 

stoer de klas rond te kijken, terwijl 

hij van binnen zich ineens heel klein 

voelt. “Ik heb om half één ook nog 

even hulp nodig met opruimen van 

het speellokaal. Wie wil zijn pauze 

13Mensenkinderen
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hij weer behoorlijk zenuwachtig. Bas 

verzamelt al zijn moed en loopt op 

Gerard af. “Sorry van de vorige keer, 

ik deed te stoer.” Bas ziet dat Gerard 

verbaasd met zijn ogen knippert, de 

rest van de groep is stil. “Nou,” zegt 

Gerard, “dit vind ik anders ook behoo-

rlijk stoer van je”, en hij schudt Bas 

de hand. Wanneer iedereen op zijn 

plek zit en Gerard wil gaan beginnen 

met de kring, steekt Bas zijn hand 

op. “Ik weet een goede start voor de 

kring deze ochtend,” zegt Bas, “Doe 

jij ook mee, Gerard?”. Bas herhaalt de 

woorden die Sigrid tegen hem zei. Als 

hij bij nul is, doet hij zijn ogen open. 

Gerard heeft ze nog dicht. Een paar 

jongens proberen zijn aandacht te 

trekken, maar Bas doet net of hij het 

niet ziet. Als iedereen zijn ogen open 

heeft, start de dag pas echt. Gerard 

is een stuk chiller dan Bas dacht, 

ze hebben elkaar een tweede kans 

gekregen. En tweede kansen in het 

leven, zijn voor Bas al vaak de moeite 

waard geweest. 

Dit is één van de verhalen uit Hilde 
Paulsens bundel En ik zag dat ze stilte 
nodig hadden. Voor meer informatie 
over het boek, zie pagina 11. 

van bovenin in mijn kruin tot aan het 

puntje van mijn tenen met mijn ge-

dachten. Dat helpt.” Sigrid sluit haar 

ogen en is stil. Bas doet mee. In zijn 

hoofd telt hij af. 

Halverwege bedenkt hij zich opeens 

iets en wanneer hij bij nul zijn ogen 

open doet, ziet hij Sigrid naar hem 

kijken. “Ik was gisteren eigenlijk 

vooral boos op mezelf, 

geloof ik”, zegt Bas 

zonder enige aan-

leiding. Sigrid 

knikt. “Sorry, 

Sigrid, voor 

gisteren”, 

zegt hij. 

Sigrid 

glimlacht 

en staat 

op. Bas 

volgt haar 

voorbeeld. 

Als hij bijna bij 

de deur is, voelt 

hij opeens de bal vol 

in zijn rug en als hij zich 

opdraait, ziet hij Sigrid nog net weg 

glippen uit de zijdeur terwijl hij haar 

hoort lachen. 

Tweede kansen in het leven
Bas loopt op dinsdagmorgen de klas 

in. Gerard is er al en ook deze keer is 

daarvoor opofferen?”, vraagt Sigrid 

vriendelijk en ze kijkt Bas recht in 

zijn ogen aan. Hij wil het niet, maar 

toch gebeurt het. Zijn vinger vliegt 

omhoog. “Fijn Bas, dank je wel!” zegt 

Sigrid en daarna kondigt ze meteen 

de eetpauze aan. 

Haar stem klinkt lief
Na het eten gaat iedereen buiten 

spelen, behalve Bas. Bij de ingang van 

het speellokaal wacht hij op Sigrid. 

Dan ziet hij haar lopen, met twee 

koppen thee in haar handen. “Eerst 

opruimen en dan praten, of liever 

andersom?”, vraagt ze, terwijl ze hem 

een mok aangeeft. Haar stem klinkt 

lief, zoals Sigrid kan klinken, maar 

Bas begrijpt dat nu het moment is 

gekomen om over gisteren te praten. 

Ineens schaamt hij zich vreselijk. Hij 

zegt niks, zet zijn kop thee neer en 

begint op te ruimen. Sigrid zegt ook 

niks en helpt mee. Binnen tien mi-

nuten staat alles weer op z’n plek en 

is de zaal leeg. 

Sigrid rolt twee grote yogaballen de 

ruimte in en een kleine bal. Ze geb-

aart naar Bas dat hij op één van de 

ballen moet gaan zitten, zij neemt 

plaats op de andere. Tussen hen in is 

een grote ruimte en Sigrid stuitert het 

kleine balletje naar hem toe. Bas van-

gt en stuitert terug. Dat doen ze een 

paar keer en de ruimte tussen hen 

wordt steeds kleiner. Als ze dichtbij 

elkaar zijn, gooien ze over. 

“Vertel eens over gisteren, Bas”, 

vraagt Sigrid. Dan barst Bas los, hij 

vertelt over de invaller, over het klie-

ren en over Ralph. Ook vertelt hij over 

zijn boosheid en dat hij na schooltijd 

direct weggegaan is. Sigrid luistert en 

stelt af en toe een vraag. De bal gaat 

nog steeds tussen hen op en neer. 

“Je zei net dat je zag dat Gerard zenu-

wachtig was. Hoe merkte je dat?” Bas 

denkt na, na een tijdje zegt hij: “Hij 

keek naar het plafond en zijn stem 

klonk een beetje gek. Ook maakte 

hij stomme grapjes.” Sigrid knikte: 

“Hij zal het wel erg spannend heb-

ben gevonden dan, zo’n dag op een 

vreemde school.” 

Aftellen van dertig naar nul
Ze staat op en pakt de twee mokken 

thee die inmiddels afgekoeld zijn en 

gaat weer op de bal zitten. “Weet je 

nog jouw eerste dag in deze groep, 

Bas?” Dat weet hij nog heel erg goed, 

want wat was hij zenuwachtig ge-

weest. Hij had meteen ruzie gezocht 

in de pauze en had een grote mond 

gegeven aan Sigrid. “Ik herinner me,” 

vertelt Sigrid, “dat je er zo graag bij 

wilde horen, dat de andere kinderen 

je aardig zouden vinden. Wat deed 

Hij zegt niks, zet zijn kop thee neer en begint 
op te ruimen. Sigrid zegt ook niks en helpt mee. 
Binnen tien minuten staat alles weer op z’n plek 

en is de zaal leeg

je hard je best hè?” Bas knikt, zo had 

het precies gevoeld. 

“Weet je ook nog wanneer het fijn 

voelde in onze groep?” vraagt Sigrid 

en ze gooit de bal weer over. “Toen 

ik niet meer zo stoer deed en ik 

vrienden kreeg.” zegt Bas terwijl hij 

teruggooit. Net iets te hard deze keer, 

want als Sigrid de bal wil van-

gen, rolt ze zo van de yo-

gabal af op de grond. 

Schaterlachend 

kruipt ze weer 

overeind en 

smijt de bal 

naar Bas in 

een pog-

ing hem 

ook van 

zijn bal af 

te krijgen. 

Bas speelt 

het spelletje 

mee, want al-

hoewel hij de bal 

makkelijk kan vangen, 

doet hij dat niet. “Weet je 

wat ik doe als ik zenuwachtig ben?”, 

vraagt Sigrid nu ze naast elkaar op de 

grond zitten, “Dan sluit ik mijn ogen 

en maak ik het helemaal stil in mij. 

Ik tel af van dertig naar nul en als ik 

daar ben, dan heb ik al mijn zenuwen 

van mij af gegooid. Ik ga helemaal 
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Swoaistee”. Sinds 1989 is er veel veranderd en ik ken en 

herken in eerste instantie niemand en niemand mij, zo lijkt 

het. “Wat leuk”, expliciteer ik in een poging om bij die ‘col-

lega’s’ een gat in de tijd van dertig jaar te dichten: “Dat is 

de school waar ik ooit begonnen ben als stamgroepleider. 

In 1980.” Een stamgroepleidster vraagt mij of ik meester 

Remko ben. Ja dus. “Wat leuk, dan heb je mijn broer in de 

groep gehad.” Haar naam. Dat gezicht, decennia later... 

“Sven”, zegt ze erbij. “Ik ben zijn jongere zus.”  

In mijn hoofd verandert heel even het beeld van een jonge 

vrouw in dat van een meisje van zes, zeven jaar. Na afloop 

van de workshop praten we verder. Over haar broer. Over 

die tijd. Over de school. Ik vertel haar over het toeval met 

de verhuisdoos.

 

Geduld, veel geduld
Sven was een moeilijke leerling. Een ‘handenbindertje’, een 

jongen ‘met een gebruiksaanwijzing’. Veeleisend. Altijd be-

hoorlijk aanwezig en met een heel eigen interpretatie van 

regels en afspraken. Besproken in vergaderingen, gesprek-

ken met ouders. Kortom een jongen met ‘een naam’. 

Ondanks alle goede intenties zat er geen schot in. Sven 

kwam in aanmerking voor overplaatsing naar het speciaal 

onderwijs. Toch, eenmaal bij mij in de stamgroep kwam er 

langzaam maar zeker een positieve verandering. Sven werd 

wat ouder. En ik zag en voelde de mogelijkheden van deze 

bewerkelijke maar toch lieve jongen. Tegen overplaatsing 

naar een andere school heb ik me steeds verzet. Geduld, 

veel geduld, gewoon een goed gevoel en vertrouwensband. 

Sven hoort bij ons!

“Er is destijds vaak gepraat over de school en over jou”, 

vertelt zijn jongere zus. “Soms komen jij en je stamgroep 

nog steeds ter sprake”. Sven, zo hoor ik nu na dertig jaar, 

heeft een gezin en werkt bij de Marechaussee. De rest van 

de dag ben ik er glinsterend stil van.

 

“Beste Remko toen ik 2 was ik heel ziek dat is gelukkig over 

gegaan. Een tijdje daarna kwam ik op de peuterspeelzaal daar 

leerde ik juf Annie kennen daar spelen was best leuk daarna 

kwam ik op de Swoaistee bij babs en frouke. Een hele tijd later 

bij jou en een tijd later bij Tjalk weer bij jou. Een jaar ging er 

voorbij en nu ga jij van school. Dat is niet zo leuk want krijg ik 

weer een andere meester. Maar ik blijf jouw vriend. Dag Sven.”

 

Maak het goed, Sven. Van je vriend Remko, sinds septem-

ber 2019 stamgroepleider b.d. (buiten dienst)

opgeslagen. Gelukkig zijn dat de meeste. Ze hebben bijna 

allemaal te maken met kinderen, want om hen draait het 

uiteindelijk. Dat is toch waarom je het doet. De rest is fran-

je.

In de drukte en hectiek van het alledaagse onderwijsleven 

vergeten we wel eens hoe waardevol onze bijdrage kan zijn 

voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen op cognitief 

gebied maar ook zeer zeker op het niveau van persoonli-

jkheidsontwikkeling en emotionele groei. Ook ik was dit 

een beetje ‘vergeten’ totdat ik een paar oude verhuisdozen 

uitpakte bij het opruimen van mijn garage en een week 

later deelnam aan een workshop op de Jenaplanconferentie 

van 2019.

Een nooit ingekeken verhuisdoos
Eind oktober 2019. Mijn eerste seizoen als stamgroepleider 

in ruste. Het is stiekem best wennen om geen groep meer 

te hebben. Tussen de spullen van jaren geleden, dicht-

geplakt, nooit meer in gekeken en hoog op een plank bij 

andere als “bewaren” gelabelde spullen, vind ik een mapje 

van Sven. Een paar foto’s en vooral geschreven teksten die 

ik van hem heb gekregen bij mijn afscheid van jenaplan-

school De Swoaistee in Groningen. Een persoonlijk geschenk 

uit het jaar 1989. Het jaar van mijn verhuizing met partner 

en kinderen naar Nieuwegein.

Het spreekwoordelijke laatje in mijn hoofd gaat open en als 

vanzelf komen herinneringen boven. Ik ga zitten en lees de 

teksten van Sven een paar keer. Persoonlijk en emotionele 

brieven van een ventje van toen, denk ik, elf jaar. Ik word 

er stil van. ‘Het komt helemaal binnen’, zoals je het nu zou 

zeggen:

 

“Beste Remko. School heb ik nooit zo leuk gevonden maar dat 

weet je denk ik wel. Maar toen ik bij jou in de klas gekomen 

was werd dat anders en nu vindt ik het een stuk leuker ge-

worden. Omdat ik jou nu goed ken. En jij bent mijn vriend om-

dat ik goed met je overweg kan. Groetjes Sven.

 

Dat gezicht, decennia later
7 november 2019. Als redactielid van Mensenkinderen 

ben ik op de donderdag van de NJPV-conferentie. Met het 

jaarthema ‘Waarom? Hoe? Wat?’ richt het Jenaplan de 

aandacht op zichzelf. Ik loop naar binnen in de workshop 

van Freek Velthausz die een belangrijk deel van zijn jena-

planroots ook in Groningen heeft liggen.

“Kijk”, zegt Freek tegen mij, “Daar zijn je collega’s van de 

Sven was een jongen 
met ‘een naam’

Opslaan als: juweeltjes

‘Opslaan’ betekent: vastleggen in het geheugen, bewaren 

voor een lange tijd en misschien wel voor altijd. Opslaan is 

één ding, maar ‘opslaan als’ is helemaal een handige func-

tie op je computer: dan wordt je tekst niet opgeslagen met 

de eerste paar woorden op je getypte pagina, maar kun je 

een document een thematische titel geven, waarmee je 

het gemakkelijk weer oproept en vaak bij het zien ervan al 

meteen weet waar het over gaat.

Hoe zit het met het ‘opslaan als’ in mijn eigen geheugen? 

Eigenlijk kan ik beter spreken van herinneringen, want na 

een werkzaam leven van bijna veertig jaren als stamgroep-

leider heb ik er veel. Er zijn voorvallen die ik liever zou 

willen vergeten. Maar er zitten ook ervaringen bij, die ik in 

mijn hoofd als dierbare herinneringen, als juweeltjes, heb 

Remko – net afgezwaaid na bijna veertig jaar trouwe jenaplandienst 
– vindt in een oude verhuisdoos briefjes van Sven, een jochie uit zijn 

beginjaren dat voor veel hoofdbrekers zorgde, maar in wie Remko toch 
veel vertrouwen had. Een week later, op de NJPV-conferentie, vraagt 

iemand: “Ben jij meester Remko?” Ze stelt zich voor als het zusje van Sven. 
Voor een leraar openbaart de doorwerking van je inspanningen zich vaak 

pas later. Na dertig stille jaren, bijvoorbeeld. 

Remko Fijbes

Mensenkinderen
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naar innerlijke rust en daarmee naar 

acceptatie. Maar tijdens die gesprek-

ken was het zwijgen cruciaal. De 

humanistisch psycholoog Carl Rogers 

was wat dat betreft een inspiratie en 

laat me sterk denken aan de opvat-

ting van Petersen wat betreft inner-

lijke stilte. Beiden wisten de stilte te 

laten spreken, ongeacht ruis in de 

omgeving.

 

Doortrappen door het  
ochtendverkeer
Ik help mijn jongste zoon met het 

dichtmaken van zijn jas, verzoek 

zijn twee oudere zussen meerdere 

malen om nu toch echt het tempo 

te verhogen en gooi een sjaal in hun 

richting. Haastig lopen we naar de 

fietsen, binden de tassen achterop 

en zwaaien papa met een haastige 

doeidoei uit.

We zitten op de fiets, als we nu lekker 

doortrappen redden we het nog net. 

Die gedachte zorgt voor een gevoel 

van rust en ik ben de ochtendhectiek 

alweer half vergeten. Wat maakt 

dat ik om me heen kan kijken en 

luisteren. De vogels kwetteren, de 

auto’s razen, de scooters toeteren 

en de fietsers bellen. Ik hoor mensen 

praten, mopperen, ik hoor hoe mijn 

fietsenbanden over het vochtige fi-

etspad bewegen. Ik hoor de vrolijke 

stem van mijn zoon die nooit lijkt 

te stoppen. Ik hoor de meiden met 

elkaar discussiëren over de lieveling-

skleur van hun nichtje en even hoor 

ik niets. Mijn hoofd is stil, ik kijk, ik 

geniet. In rust rijd ik naar school en 

geniet wanneer de kinderen hun 

klasgenoten begroeten en hartelijk 

door de stamgroepleider worden 

ontvangen. De hal gonst kakofonisch. 

Maar ik val stil.

geen goud willen missen. Even later 

vertrekken we naar school.

Innerlijke kalmte
Straks mag ik stamgroep 5/6 bege-

leiden, een leuke, energieke en en-

thousiaste groep. Met veel zin zal ik 

over het nog lege schoolplein lopen 

en het klaslokaal openen. Een tijdje 

later zal een collega de grote metalen 

schoolbel luiden en daarmee de hal 

binnen korte tijd vullen met kinderen. 

Ik zal bij de deur van het lokaal staan, 

naar de nimmer vervelende hit van 

kabouter Spillebeen.

Niet lang daarna worden zijn zussen 

wakker en start ons ochtendritueel. 

Een vrolijke chaos die ik, ondanks het 

terugkerend opgejaagde gevoel, kan 

waarderen. Het is een bruisend begin 

van de dag, een moment dat gevuld 

wordt met muziek, kinderstemmen, 

mannelijk gebrom, het geluid van de 

piepende ijskastdeur en een prut-

telend koffieapparaat. Geluiden die 

horen bij mijn leven. Ik zou ze voor 

kop koffie te drinken terwijl ik in stilte 

geniet van het magische ochtendg-

loren.

De stilte lijkt echter van korte duur. 

Onze jongste zoon weet het leven 

te waarderen en wil zo veel mogelijk 

profiteren van deze nieuwe dag. Zo-

dra hij zijn ogen opent, begint een 

nieuw avontuur en zorgt hij dat we 

daar allemaal van kunnen genieten. 

Luidkeels zet hij een van z’n favoriete 

songs in… momenteel mogen we 

meerdere malen per dag luisteren 

Het is nog erg vroeg. Het huis slaapt 

en ik sluip naar beneden. Zo nu en 

dan gebeurt het dat ik wakker lig en 

de slaap niet kan vatten. Inmiddels 

heb ik geleerd dat het zinloos is om 

te blijven liggen in de hoop weer te 

kunnen slapen. Gedachten gaan jak-

keren en jagen me dusdanig op dat 

ik net zo goed kan beginnen aan de 

nieuwe dag. Het is geen straf om een 

Al wakker voor het huis ontwaakt, 
geniet moeder en stamgroepleider 

Judith van haar eerste koffie en 
de opkomende zon. Straks is er 
de vrolijke kakofonie van het 

gezinsleven en de opstartende 
school. “Hoewel de omgeving 

voortdurend gevuld wordt met 
geluid, vind ik het altijd weer 
opmerkelijk hoe de kinderen  

vol overgave werken.  
Het is zoals Petersen zegt:  

je hebt innerlijke rust nodig om te 
komen tot ontwikkeling.”

Judith Knapp
 

Stil 
in mij

elk kind begroeten bij binnenkomst 

en hun gelach, geroep, gezang, 

gesprek horen.

En dan, als ze na de kring gaan 

werken, zal ik in stilte luisteren… 

Naar stoelen die schuiven; etuis die 

worden geopend; overleg dat wordt 

gepleegd; deuren die openen en 

weer dicht gaan; ramen die worden 

gekanteld; een passerende auto; een 

gesprek van voorbijgangers. Hoewel 

de omgeving voortdurend gevuld 

wordt met geluid, vind ik het altijd 

weer opmerkelijk hoe de kinderen vol 

overgave werken. De ruis weerhoudt 

hen niet van hun taak. Het is net als 

Petersen zegt, of zoals wij zijn woor-

den interpreteren: je hebt innerlijke 

rust nodig om te komen tot ontwik-

keling. Vanuit rust kun je scheppend 

bezig zijn. Ik kan niet anders dan 

concluderen dat deze kinderen weten 

hoe ze hun innerlijke rust kunnen 

activeren en inzetten.

Met regelmaat betrap ik mezelf erop 

dat ik stilte in de omgeving wenselijk 

vind. Dan vraag ik de leerlingen hun 

volume te reduceren. Maar wanneer 

ik deze behoefte voel en vervolgens 

beter zou kijken, zal ik moeten con-

cluderen dat dit echt enkel en alleen 

mijn hunkering is en eigenlijk van 

ondergeschikt belang. Het is namelijk 

duidelijk dat de leerlingen nergens 

last van hebben. Ze zijn bezig. Gericht 

op hun werk. Hebben een aansteke-

lijke motivatie. Mooi om te zien, zelfs 

zo mooi dat ik er zo nu en dan een 

beetje jaloers op ben.

Even denk ik terug aan de periode 

toen ik als counsellor werkzaam 

was. Het voeren van gesprekken was 

essentieel. Middels die gesprekken 

probeerde ik de cliënt te begeleiden 

Column

moeder en stamgroepleider 
op dezelfde school

Foto: Larissa Rand
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Rijkere relaties
De pedagogische situatie, dus: het 

weten aan te boren van iets dat in 

de kinderen ontwaakt als een vitale 

drang om je te willen verbinden aan 

een onderwerp. Petersen stelt dat 

de opgebouwde spanning vervol-

gens uiting kan vinden in vier sociale 

grondvormen: samen spreken, samen 

spelen, samen werken en samen vie-

ren. Die vier basisactiviteiten kan elke 

jenaplanner dromen.

Maar voordat Petersen het heeft 

over die vier sociale grondvormen, 

werkt hij ‘de grondvormen van de 

zelfopvoeding’ uit, en schrijft: “De 

mens neemt de spanning in zich op, 

verwerkt die en neemt er innerlijk een 

positie tegenover in.” Hoe? Door na te 

denken, te filosoferen, te aanschou-

wen, te ervaren en waar te nemen... 

Verderop verbindt hij de vier sociale 

grondvormen onlosmakelijk aan die 

innerlijke: slechts wat via de verinner-

lijking een sociale uitingsvorm krijgt 

of wat van een sociale vorm overgaat 

in een verinnerlijking, “wordt per-

soonlijk bezit, beklijft en krijgt waarde 

en betekenis voor de opbouw van het 

persoonlijk leven” (ibid., p.36). Ver-

innerlijking wordt daarmee, zo zegt 

Dick Schermer: “didactisch bezien 

een moment dat inzichten dagen, 

en opvoedkundig een mensvormend 

moment.”

Dat besef – dat verinnerlijking, rust, bij 

de situatie en jezelf komen tot de essentie 

van het schoolwerk behoren – laat Pe-

tersen met een donderslag klinken. 

Hij hekelt de ‘puur verbalistische 

school’, waar al te vaak ‘dingen kapot 

geredeneerd worden’ en er ‘geklets 

in de ruimte’ ontstaat. Met grote 

denkers uit heel verschillende tijden, 

als Pythagoras, Laotse, Buytendijk en 

hielden. Een uur later vertelde een 

achtjarig meisje uit 2020 in geuren en 

kleuren aan haar moeder wat ze wist 

– tot en met de rol van Miep Gies.

 

Pedagogische situatie
Ons amateur-onderwijsuurtje kwam 

daarmee misschien al een beetje in 

de buurt van wat Peter Petersen ben-

oemt als een ‘pedagogische situatie’. 

Jenaplanners mopperen wel eens 

over de taaie stijl waarin Petersen 

schrijft, maar dat zal dan toch zeker 

niet zijn definitie van de pedagogische 

situatie betreffen:

 

“De pedagogische situatie is een van 

leven tintelende groep kinderen rond een 

stamgroepleider. Deze groep zit  

met allerlei vragen. Door de groepsleider 

is deze groep met een pedagogische  

bedoeling zodanig geladen, dat elk lid van 

de groep geprikkeld, gedreven wordt om 

als totale persoon te handelen, actief te 

zijn.”  

(Van didactiek naar 0nderwijs- 

pedagogiek, 1990 (1937), p.21)

 

Zinderende taal voor een zinderend 

concept. Peter Petersen vond een 

eeuw geleden de methodisch-ra-

tionaliserende opsplitsing van het 

onderwijs in losse schoolvakken te 

beperkt. Opgroeien en opgevoed 

worden had toch vooral ook alles te 

maken met ervaringen opdoen en 

leren in omgang met de ander en het 

andere? 

Beïnvloed door het existentialistische 

werk van psychiater en filosoof Karl 

Jaspers, ontwikkelde Petersen het 

besef dat wij in onze menswording 

altijd onlosmakelijk verbonden zijn 

aan situaties waarin we verkeren, aan 

ons zijn-in-de-wereld.

ten we een tijdlijn met de geboorte 

van de zusjes Margot en Anne, met 

wanneer familie Frank naar Neder-

land kwam, met de Kristallnacht, met 

wanneer welke maatregel hun leven 

steeds verder inperkte tot het verblijf 

achter de boekenkast noodzakelijk 

werd. Broerlief hielp mee de kamer 

van Anne aan te wij 

zen: het was die met de muren vol fo-

to’s van filmsterren en het koninklijk 

huis – kleine uitzichten op een ander, 

grootser leven, die Anne op de been 

doodzonde van zo’n indringend 

onderwerp. En al helemaal in de bij-

zondere situatie van zelfquarantaine. 

Nee, zo penibel als het leven in het 

Achterhuis, met acht mensen op een 

zolder en de constante dreiging van 

verraad, is onze situatie geenszins. 

Toch is het voor het eerst sinds 1945 

dat we zo dicht zijn bij een gevoel van 

dreiging en van een gedwongen op-

gehokt zitten.

Samen begonnen we de antwoorden 

verder uit te pluizen. Op papier maak-

Stilte als
 ‘innerlijke 

basis-
activiteit’?

In de eerste week van de schoolslu-

iting hoorde ik de antwoordbliepjes 

van Squla in ijltempo vanaf de com-

puter naast me komen. Toen ik met 

mijn dochter meekeek, zag ik dat ze 

bezig was met een geschiedenisquiz 

over Anne Frank. Ik zag ook hoe ze na 

iedere vraag zonder het aanvullende 

antwoord af te wachten doorklikte 

naar de volgende. Intussen rolden de 

beloningsmuntjes haar digitale  

portemonneetje in.

Dat vond de schoolmeester in mij 

Hilde Paulsens meesterstuk, dat Jaap 
Meijer bij de redactie onder de aandacht 

bracht, was de aanleiding om het 
Jenaplan als een school ‘van het zwijgen 

en van de stilte’ weer eens op de kaart 
te zetten. Elders in dit magazine is ‘stilte’ 

wel benoemd als innerlijke en zelfs ‘vijfde’ 
basisactiviteit. Een korte beschouwing 
over de zin en onzin van die betiteling.

Verantwoording bij een 
themanummer

Geert Bors

Hegel, wordt de waarde van het zwi-

jgen bezongen. Om te eindigen bij de 

notie dat het niet alleen de kinderen 

gegund moet zijn om innerlijk actief 

te zijn, maar evenzeer de stamgroe-

pleiders: door niet voortdurend te 

beleren, steeds vragen te stellen, 

iedere stilte met woorden te vullen 

“…bouwen zij rijkere relaties met elke 

leerling op, óók zij hebben nu de tijd 

om zich te bezinnen op zichzelf en 

het eigen handelen, om over elk kind 

na te denken” (ibid., p.37).

 

Verinnerlijking als basisactiviteit
Het is een prachtboodschap en nog 

even geldig in onze tijd. Er mag stilte 

zijn in de stamgroep. Stilte in de ob-

servatiekring om een object in het 

midden tot leven te laten komen. 

Stilte om niet de rekenles in ijltempo 

over te laten gaan in een taalles. Stilte 

tegen onze haastige tijd in, waarin 

snelheid al te vaak tot een kwaliteits- 

indicator is gemaakt. Stilte waarin wij 

aan elkaar kunnen verschijnen, als 

grote en kleine mensen.

Zoals Kees Both schrijft op pagina 34 

is een ‘school van zwijgen en stilte’ 

niet het beeld dat een buitenstaander 

heeft van het jenaplanonderwijs.  

Toch is het zo essentieel dat wij het 

hier opnieuw benoemen als een  

‘activiteit’, als iets dat voorin het 

denken en handelen van iedere jena-

planner hoort te zitten. Vier sociale 

basisactiviteiten, en die ene innerlijke. 

Iets minder vaak het een belonings-

belletje, iets vaker samen stil zijn.

 

We praten hier graag over verder. 
Reageer op mensenkinderen@njpv.nl

042020 Mensenkinderen



22 23042020 Mensenkinderen

kind – en als leerkracht – over een 

bijna bovenmenselijke concentratie 

beschikken.”

Bevooroordeelt deze tijd het uitgaan-

dere kind?

“Tja, ik was zelf een druk en onrustig 

kind. Ik herinner me dat in de eerste 

of tweede klas van de lagere school 

Sint en Piet langskwamen en alle 

kinderen een voor een naar voren 

mochten komen. Iedereen kreeg twee 

pepernoten, behalve ik: ik kreeg er 

één omdat ik zo zat te bewegen in 

mijn bankje. Zo werd er toen omge-

gaan met een druk kind. Het is zestig 

jaar geleden, maar het is een leven-

dige herinnering. Tegelijkertijd denk 

ik dat het stille kind van nu óók een 

risico loopt: het risico niet gezien te 

worden, omdat je er als leerkracht in 

een volle klas weinig ‘last’ van hebt. 

Misschien speelt gender daar ook een 

rol: de aandacht gaat vaak uit naar 

drukke jongens. Het lijkt me goed om 

je bewust te zijn van die valkuil.”

 

Jouw boek gaat over onze snelle tijd 

en hoe de misschien wel oneigenti-

jdse deugd van het geduld daarin on-

dergesneeuwd dreigt te raken. Zie jij 

kruisverbanden met het thema ‘stilte’?

“Geduld gaat over iets kunnen 

dulden, een ongemak uit kunnen 

houden. Als leerkracht, maar ook als 

docent op de hogeschool wachtte ik 

graag tot het stil was in de groep. Het 

wachten op stilte is dan iets waar je 

geduld voor moet kunnen opbrengen. 

Dat brengt me bij de gedachte dat het 

durven wachten op stilte misschien 

‘oneigentijds’ is: geluid produceren 

– je tonen, je laten horen – wordt als 

productief gezien. Op het moment 

dat er stilte is – het moment dat het 

kring en zweeg iedereen. Ik had nog 

nooit zo’n stilte ervaren. Ik voelde 

de stilte in mijn oren – geen verkeer, 

geen mensen, geen vogels.”

 

Dat klinkt indrukwekkend. Terwijl er 

niets ‘klonk’ – een zeldzaamheid in 

Nederland.

“Precies. Ik moet denken aan Bram 

Vermeulen en Freek de Jonge – het 

cabaretduo Neêrlands Hoop. Zij had-

den ooit een lied over stilte, waarin 

de strofe zat: ‘Hoe diep je ook / In het 

bos gaat / Je hoort een vliegtuig of 

een trein / Dan weet je ook / Wat het 

betekent / Dat het nooit meer stil zal 

zijn / Stilte die je al verbreekt / Door 

er iets van te zeggen’.”

 

En toch proberen we nu woorden 

te geven aan de ervaring van stilte. 

Bestaat stilte in de scholen die jij 

bezoekt?

“Ik ben een kind van de jaren vijftig. 

Als ik denk aan mijn eigen schooltijd, 

herinner ik het me als rustiger dan in 

de huidige school. Veel onderwij- 

zers konden mooi vertellen en als 

kind kwam het niet in je op om dan 

te gaan praten. Het zou interes-

sant zijn een schooldag of een hele 

schoolweek mee te maken en eens te 

kijken – of liever: luisteren – naar het 

geluidsniveau, naar de hoeveelheid 

gesprek, de intensiteit ervan. Ik ken 

daar geen onderzoeken naar, maar ik 

kan me voorstellen dat school minder 

stil is dan bijvoorbeeld in de tijd van 

Theo Thijssen of Petersen. Ik zie in 

scholen veel mooie initiatieven zoals 

stilteruimtes, maar ook vaak activi-

teiten die zich moeilijk verhouden 

tot elkaar: kinderen die op de gang 

moeten rekenen, terwijl er andere 

doorheen rennen. Dan moet je als 

heeft ook te maken met tijd maken, 

ruimte geven. Ben jij zelf een mens 

van stilte?

“Eerlijk gezegd heb ik er te weinig van. 

Er speelt altijd wel iets in mijn hoofd. 

Muziek, filmfragmenten, flarden 

gesprek, gedachtespinsels, zin om iets 

te ondernemen, nieuwsgierigheid. 

Werkelijk stil is het er nooit. Ik vind de 

vraag interessant, want ik besef op-

eens dat het in mij, maar ook om mij 

heen, zelden stil is.”

 

Is stilte daarmee een fenomeen dat je 

niet opzoekt?

“Uit eigen ervaring weet ik dat stilte 

even beangstigend als wonderschoon 

kan zijn. Beangstigend in de zin van: 

de stilte die kan vallen in een gesprek 

en gêne kan opleveren. Of als het 

ineens ergens doodstil is. Dan kunnen 

je akelige gevoelens bekruipen. Maar 

het kan ook overweldigend zijn in een 

positieve zin. In een ervaring van een 

overrompelende esthetische pracht.”

 

Je beschrijft stilte daarmee als het 

ontbreken van ‘een ingevuld worden 

door iets’. Hoe wordt dat esthetisch 

voor jou?

“Ik was laatst bij een toneelvoor-

stelling op een locatie in Den Haag, 

die grenst aan een parkachtig bos. 

Het stuk was ‘De hel’ van Dante, 

waarin de hoofdpersoon in het mid-

den van zijn leven ook in een donker 

bos terecht komt. Met een groep 

liepen we doodstil tussen de bomen 

door, in het winterse pikkedonker. 

Voorop een man met een fakkel. Er 

was die avond geen wind, het was 

bladstil. Om de paar minuten stonden 

we even stil en luisterden we naar de 

voordracht van een gedicht. Op een 

gegeven moment stonden we in een 

schillende activiteiten die hij centraal 

stelt in de school. Met zijn manier 

van de school te organiseren – in 

leeftijddoorbrekende groepen, met 

andere ordeningsvormen van de week 

– maakt hij het onderwijs veel flexi-

beler en doorbreekt hij grenzen van 

onderwijs en opvoeding. Dat is heel 

aantrekkelijk.”

 

Petersen beschrijft een ideaal van een 

‘school van stilte en zwijgen’. Geduld 

 

Kon er een onderwerp passender zijn bij ons huidige 
moment: geduld. Pedagoog Joop Berding liet eind 2019 zijn 
zoektocht naar ‘opvoeding en onderwijs tussen geduld en 

ongeduld’ het levenslicht zien. Het boek voert langs religies, 
romans en gedichten, filosofen en pedagogen op zoek naar 
de betekenis van geduld als deugd in een maatschappij die 

steeds meer haast heeft. Een interview, op het Malieveld.

Jij bent een kenner van het werk van 

de Poolse kinderarts, weeshuisdirec-

teur en pedagoog Janusz Korczak – 

een tijdgenoot van Peter Petersen. Ben 

je ook bekend met Petersen en het 

Jenaplan?

“Petersen behoort natuurlijk tot de 

grote vijf reformpedagogen – met 

Montessori, Parkhurst, Steiner en 

Freinet. Hij is niet een denker met 

wie ik me actief geëngageerd heb, 

maar ik ben gecharmeerd van de ver-

Maatschappelijk 
ongeduld past  

niet in onderwijs 
en opvoeding

Geert Bors

Interview: 
pedagoog en auteur Joop Berding

Den Haag Centraal, 

18 februari 2020, 11.00. 

Pedagoog Joop Berding heeft 

gemaild dat hij er een gewoonte 

van gemaakt heeft om gasten 

van buiten Den Haag op het 

station te ontvangen en mee te 

nemen naar een Haags icoon: de 

nabijgelegen poffertjeskraam, 

aan de rand van het Malieveld. 

En inderdaad, voorbij de bou-

wput bij het station, uitkijkend 

over het grasveld waar leraren, 

zorgpersoneel en boeren het 

afgelopen jaar hebben gedemon-

streerd, ligt het restaurant. Het is 

er nog zo rustig dat het geklingel 

van kopjes achter de bar hoo-

rbaar is. Tijd voor een gesprek 

waarin de raakvlakken tussen 

stilte en geduld verkend worden.
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ter ook realistisch te zijn, mijn eigen 

ongeduld kennende en wetend dat 

het soms goed is om op te schieten 

en door te pakken. Het heeft geen zin 

om in een soort zelfbeschuldigend 

pleidooi terecht te komen. Geduld en 

ongeduld zijn reële fenomenen en je 

hebt beide op z’n tijd nodig…”

 

Ik hoor een ‘maar’ aankomen…

“Inderdaad. In onze tijd, in de politiek 

en de maatschappij, krijgt ongeduld 

de overhand. We zijn gewend aan 

een snelheid van levering en van 

communicatie, die maakt dat je me-

teen ongeduldig wordt als iets er niet 

meteen is. Als je dat ook meeneemt 

in de klas en in de opvoeding, ben je 

verkeerd bezig. Je wéét dat een drie-, 

of een zes- of een tienjarige iets nog 

niet kan en dat dat tijd vergt. Theo 

Thijssen zei in 1911 al dat we het wat 

kalmer en gemoedelijker mogen aan-

pakken: ‘Wat in één uur niet komen 

kan, geven we twee uur’. In die zin is 

het boek wel een protest tegen een 

cultuur van haast.”

 

Een boek ter ondersteuning van de 

leraren die hier op het Malieveld ston-

den.

“De socioloog Kees Schuyt zei al 

in 2001 dat ‘ritme en rituelen van 

opvoeding en onderwijs voortdurend 

worden onderbroken door toetsings- 

momenten’ en ook: ‘Als het in de 

maatschappij regent, giet het in het 

onderwijs.’ Er moet zo veel. Er wordt 

zo veel bij het onderwijs neergelegd: 

voorlichting over geld? Eenzame be-

jaarden? Burgerschap? Dat duwen 

we allemaal ook nog het curriculum 

in. Ten eerste kennen we daarmee te 

veel macht toe aan de school, om-

dat je met een half uur praten over 

externe gerichtheid zelfs als iets 

gewelddadigs. In het naar je hand wil-

len zetten van de werkelijkheid schuilt 

een agressief activisme. Als dat in de 

opvoeding of het onderwijs gebeurt, 

zie je de hele dag actie. Dingen doen 

en afdwingen. Vragen. Overvragen. 

Er is echter – zoals jij Petersen net 

parafraseert – bezinning nodig. Om 

dingen te laten beklijven. Dat kan 

al met kleine hulpmiddelen: als een 

rekenles klaar is, hoef je geen abrupte 

overgang te creëren: ‘Zo, rekenboek 

weg. Het taalboek op tafel!’ Je kunt 

ook gewoon vragen: ‘Hoe was het? 

Hoe vonden jullie het? Wat hebben 

we geleerd?’ Na hard werken even 

een moment om te kletsen, het te 

laten gaan.”

 

Heb je een protestboek geschreven?

“Ik vind de betiteling ‘oneigentijds’, 

die jij gaf, mooi. Als je ‘geduld’ in 

Google intikt, hoef je maar een paar 

milliseconden te wachten en dan krijg 

je een enorm aanbod aan cursus-

sen. Ik noem het ‘de geduldmarkt’. 

Maar in de serieuze, pedagogische 

literatuur kwam ik het begrip amper 

tegen. Die verwondering bracht me 

op mijn zoektocht. Maar een ‘pro-

test’? Er schemert zeker een pleidooi 

voor geduld in door. Ik probeer ech-

denken alleen voor jezelf hoorbaar 

wordt – komt de maatschappeli-

jk-economische overtuiging boven dat 

de tijd niet productief ingevuld wordt. 

Stilte is een aanslag op de moraal van 

de Homo economicus. Maar onderwi-

js is niet alleen waardevol als je iets 

doet.”

 

Dat zou Peter Petersen grondig met je 

eens geweest zijn. Hij hekelt ‘het puur 

verbalistische’ in veel scholen, meent 

dat te veel nadruk op gepraat leidt 

tot ‘kapot redeneren’ en ‘geklets in 

de ruimte’. Wat hij wil is ruimte voor 

verinnerlijking, voor het verhouden 

van jezelf tot de wereld, het je eigen 

kunnen maken van stof, ervaringen, 

ideeën.

“Dat deel ik dan met hem. Het is 

een cruciaal onderdeel van het ler-

aarschap om stil te kunnen staan bij 

waar je mee bezig bent. Dat vereist 

niet zozeer ‘stilte’, maar nadenken als 

een ‘gesprek met jezelf’, zoals Han-

nah Arendt dat noemt. Je stapt uit 

de hectiek van het doen, maar dat is 

niet hetzelfde als stil zijn. Wel aan de 

uiterlijke kant, maar je creëert juist 

ruimte en tijd om met jezelf en de 

wereld in gesprek te gaan.”

 

Waar bestaat geduld uit? Hoe tref je 

het in jezelf?

“Je kunnen inhouden. Ik zie dat laat-

ste poffertje liggen en fysiek voel ik 

dat alles ertoe neigt het op te eten. 

Toch kan ik me inhouden, kan ik 

mijn verlangen uitstellen. Dat is wat 

triviaal. Ik ga een stap dieper: geduld 

hebben gaat ook over een niet extern, 

maar een meer naar binnen gericht 

zijn. De filosoof Cornelis Verhoeven 

(1928-2001), een grote inspiratiebron 

voor mijn boek, ziet een dergelijke 

Ik denk dat het stille kind 
van nu óók een risico loopt: 

het risico niet gezien te 
worden

burgerschap de maatschappij niet 

overeind houdt. Dat is illusiepolitiek. 

Ten tweede krijgen leraren dan niet 

de rust en de ruimte om hun werk te 

doen. Precies dáár kun je als leraar, als 

school, beginnen met een oefening 

in geduld en tegen de haast. Het is 

goed als leraren zich manifesteren als 

een stevige beroepsgroep. Vraag je af: 

‘Waar zijn wij voor? Wat is onze taak? 

Hoe staat dat in de wet? En ook: wat 

voor school willen wij met de ouders, 

in deze wijk, neerzetten? Waar staan 

wij voor? Wie willen wij zijn?’ En dan 

moet je dus ook ‘nee’ durven zeggen 

tegen zaken in dat overstelpende 

aanbod.”

 

‘Stilte is een 
aanslag op de Homo 
economicus. Maar 
onderwijs is niet 
alleen waardevol als 
je iets doet.’

Joop Berdings rijke verkenning van 

‘Opvoeding en onderwijs tussen geduld 

en ongeduld’ is verschenen 

bij uitgeverij Cyclus (2019) 

en kost € 22,50.

Foto: Larissa Rand
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ggen. Dat ik gewoon kan zijn zonder 

te veel te hoeven zeggen. Stilte gaat 

behalve dood ook over liefde en over 

vriendschap. Over je verbonden voel-

en met de mensen die je liefhebt, zo 

besef ik nu.

Ik denk aan de woorden die mijn 

vader schreef in Giorgio’s herinner-

ingsboek. Mijn vader. Hij was bankier. 

Vlak na zijn pensioen kreeg hij een 

beroerte. Van alles kunnen naar niks 

meer kunnen. Na zijn beroerte moest 

hij weer opnieuw leren praten en eten 

en lezen en schrijven. Rekenen is hem 

nooit meer gelukt. Terugkomen vanu-

it de stilte van een beroerte. Ik weet 

nog hoe hij ooit sprak over die tijd van 

toen hij niets kon.

“Was je bang”, vroeg ik? “Gek genoeg 

niet”, zei hij: er was stilte en in die 

stilte een soort heel geruststellende 

zoemmm die alle angst wegnam. 

De stilte was als iets zachts om hem 

heen.

Schrappen tot de zin overblijft
In Giorgio’s boek schrijft mijn vader 

bij het herinneringskaartje – ‘Wat heb 

je van Giorgio geleerd? – “Hoe je alle 

overbodige woorden kunt schrappen zo-

dat alleen de zinnige dingen overblijven”. 

Het is een heel klein stukje tekst. Een 

beetje wiebelig geschreven. Het is mij 

heel dierbaar. Nu nog meer bijna.

Woorden schrappen zodat de zinnige 

dingen overblijven. Hoeveel kun je 

schrappen uit een tekst waardoor 

die tekst juist krachtiger wordt? Hoe-

veel woorden zijn er nodig in een 

ontmoeting? Hoeveel onzin zou je 

eigenlijk niet meer hoeven zeggen om 

sneller bij de zin te zijn? Wat zou je 

door woorden weg te laten juist aan 

waarde kunnen toevoegen? Houden 

veel woorden en veel praten ons niet 

de buurvrouw. In de zon. Het is lekker 

warm. Het is stil. Ook eindelijk weer 

eens in mijn hoofd. Geen gedachtes. 

Geen goeie ideeën. Bijna zoals vroeger 

samen op de bank. Zonder woorden 

vertoeven in elkaars aanwezigheid. 

De vanzelfsprekendheid. Niks hoeven 

zeggen. Voor mij gaat liefde eerder 

over samen stil kunnen zijn dan over 

samen goeie gesprekken kunnen vo-

eren, geloof ik.

Ik denk aan een autoreis naar 

Zuid-Frankrijk. Meer dan 25 jaar 

geleden met een vriendin. Uren zaten 

we naast elkaar zonder te praten. 

Muziek aan. Broodjes. We zijn nog 

steeds vriendinnen. Kunnen ook na 

twintig jaar toe met precies gen-

oeg woorden. Ik ben graag in haar 

gezelschap. Ik hou van mensen die 

kunnen zijn zonder veel te hoeven ze-

Magische Stilte
Als vanzelfsprekend leidt het thema 

stilte mij naar de dood van mijn Gior-

gio. De beelden en daarbij behoren-

de woorden komen direct zoals ze 

komen. De stilte van toen in ons huis. 

Onze woonkamer. Een kist. Op een 

kleed. Mijn broer en mijn schoonzus. 

Samen zijn. Geen woorden. Een 

deksel. Vier schroeven. Geen geluid 

van buiten. Geen geluid van binnen. 

Serene stilte. Het was goed zo. Ook al 

was het allemaal verre van goed. De 

stilte was magisch. Alsof de wereld 

echt letterlijk stil stond. Wat voor mij 

ook zo was.

Een gat in de tijd.

 

Samen stil zijn
Stilte. Ik zit op de begraafplaats. Het 

is zomer. Er bloeit van alles naast 

Giorgio’s steen. Ik zit op de steen van 

Voorbij 
alle 

overbodige 
woorden, 
de liefde

Acht jaar geleden overleed Sandra’s man Giorgio. 35 jaar oud. Plotseling. Vanuit het 
niets. ’s Zomers, zittend naast zijn graf, ervoer ze stilte. Ook haar hoofd stopte met 
razen. “Bijna zoals vroeger op de bank. Voor mij gaat liefde eerder over samen stil 
kunnen zijn dan over samen goeie gesprekken kunnen voeren.” Een mijmering over 
het schrappen van woorden, totdat het zinnige overblijft. 

Sandra van Kolfschoten

juist vaak weg bij waar het eigenlijk 

over zou moeten gaan? We willen 

ons verbinden met woorden en soms 

verbindt de stilte ons juist veel meer.

Toen ik nog maar net Jonge Wedu-

we was zeiden mensen vaak dat ze 

geen woorden hadden voor mijn 

verlies, om vervolgens met goedbe-

doelde woorden en zinnen te komen 

die de stilte doorbraken. Er waren 

ook mensen die samen met mij stil 

waren. Dat was best moeilijk. Want 

het was anders dan normaal. Geen 

houvast aan woorden. Geen gebabbel 

in de ruimte. En wat een ruimte gaf 

het, om samen stil te kunnen zijn. 

Mijn Giorgio was een man van weinig 

woorden zeiden veel mensen, ik zei: 

“Misschien wel van precies genoeg.”

De stilte van de taal
Wij mensen geven elkaar rondleidin-

gen in taal, leerde ik in mijn leergang 

Denkadviseren. Sommige van die 

rondleidingen kunnen heel lang  

duren en langs allerlei wegen lopen. 

Je kunt jezelf verliezen in de rondle-

iding van de ander. Taal is dan niet 

meer dan het eindeloos aan elkaar 

rijgen van woorden. De rondleidingen 

gaan meestal over datgene waar het 

over zou kunnen gaan. De kunst is bij 

de kern te zijn. Om niet mee te gaan 

in de verleiding van de taal en je in 

elkaars woorden te verliezen. Om stil 

te kunnen zijn bij iets kleins en on-

opvallends dat uiteindelijk groots en 

alleszeggend blijkt te zijn. En hoe je 

daar dan oog en oor voor krijgt.

 

Ruimte
Stilte. Woorden kunnen schrappen. 

Dat alleen de zinnige dingen overbli-

jven. Ik las ooit iets over de ruimte 

tussen de woorden. Dat die ruimte 

ook de taal maakt. Als je over stilte 

schrijft en spreekt. Hoeveel ruimte 

moet er dan zijn als het over Stilte 

gaat.

Dat

De tekst

steeds

minder

wordt

misschien

 

Stilte. Dood. Liefde. Zin. Lucht. Leven

Deze tekst hield Sandra als lezing 

in 2015 op de Dag van de Retoriek. 

Het was drie jaar na de dood van 

haar man Giorgio, die in 2012 plo-

tseling op 35-jarige leeftijd over-

leed aan een hartstilstand. San-

dra bleef achter met haar dochter 

Alex die toen zes was. Sandra is 

behalve jonge weduwe ook onder-

wijskundige, interventiespecialist, 

onderwijssmokkelaar (zie het 

interview ‘Doe mij maar mooí 

onderwijs in plaats van góed on-

derwijs’ in Mensenkinderen 164) 

en kennispartner bij het lector-

aat change management aan de 

Haagse Hogeschool. Ze werkt voor 

onderwijs, politie en (jeugd)zorg. 

Alles en meer vind je op: 

www.onderwijskunst.nl
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er zij ‘het stille kind’ in de groep benaderen.

“Mooie vraag”, zegt een stamgroepleider van groep 3/4: 

“We zien dat sommige kinderen stil zijn omdat ze ver-

legen zijn, anderen omdat ze afgeleid zijn. Of dromerig. Of 

omdat ze het fijn vinden om stil te zijn. Er zijn er ook die 

eenvoudigweg weinig behoefte hebben om te spreken in 

grote groepen en, bijvoorbeeld, liever toekijken.” Kinderen 

laten zijn en laten worden is iets dat wij van groot belang 

achten op onze school, daarover zijn mijn collega’s het 

eens: “Wanneer je kinderen ruimte geeft om te groeien 

in hun eigen tempo, geeft ons dat de gelegenheid om te 

ontdekken wat de persoonlijke behoefte van de leerling is.”

Samenwerken, presenteren en, onder meer, vieren zijn on-

misbare elementen van ons onderwijs, maar kunnen voor 

een stille leerling als een obstakel worden ervaren. Een 

middenbouwcollega: “Als we dat merken, laten we ons 

handelen bepalen door de indruk die we hebben van het 

kind. En minder door wat wij vinden dat een leerling ‘hoort 

te doen’. Wanneer we zien dat een kind bijvoorbeeld meer 

tijd nodig heeft om deel te nemen aan klassikale activite-

iten of moeite heeft met presenteren in een grote groep, 

gaan we eerst op zoek naar de reden hiervan: wil een kind 

niet? Voelt het zich niet veilig? Past het niet bij het karak-

ter? Wat de oorzaak ook is, we hopen passende manieren 

te vinden om kleine, veilige stapjes te vinden die ons dich-

ter bij een haalbaar doel brengen.”

 

Als je gewoon houdt van rust
En wat wordt dan het te behalen doel? Niet dat een kind 

na een half jaar op een podium staat te stralen, menen 

mijn collega’s. Een onderbouwstamgroepleider: “Het zijn 

juist doelen die realistisch en haalbaar zijn en ervoor zor-

gen dat het kind de ruimte krijgt eigen mogelijkheden te 

ontdekken. De groei zit dan in het ontdekken van je eigen 

kracht, je eigen talent.”

Hoe mooi is het wanneer je ontdekt dat je eigenlijk niet 

verlegen bent, maar gewoon houdt van rust en stilte? 

Dat maakt alweer een heleboel mogelijk. En dan ben je 

‘opeens’ in staat om tijdens een kringgesprek iets te delen 

met je groepsgenootjes! Mijn onderbouwcollega vervolgt: 

De decembermaand wordt dikwijls gebruikt om stil te 

staan bij wat was en te dromen over hetgeen komen gaat. 

Wij namen die maand afscheid van het huis waar onze 

drie kinderen werden geboren en droomden over het 

huis waar we hen wilden laten verder groeien. Het was 

een mooie, spannende en vooral drukke periode. Een tijd 

waarin er veel moest. In de hectiek zocht ik naar stilte, 

zowel innerlijke stilte als stilte om me heen. Het was een 

citaat van Peter Petersen dat me hielp in mijn zoektocht 

naar stilte, doordat het me op een nieuwe manier naar 

stilte, het zwijgen, het stil zijn liet kijken.

 

“Vanuit rust kinderen scheppend bezig laten zijn. Wie er steeds 

voor zorgt, dat alle prestaties uit deze innerlijke rust opkomen en 

zich ontwikkelen en wie zo handelt dat hij/zij deze rust niet ver-

stoort, die handhaaft voor al het leren de beste innerlijke bereid-

heid en verdient pas volledig de naam van pedagoog.” 

Uit: Stilte in de pedagogische school, School en Godsdienst, jaar-

gang 53 (1999), nummer 1, door Kees Both

 

Vanuit rust komen tot creaties, tot ontwikkeling. Het is 

een prachtige zin, een nog mooier streven en maakt dat 

ik mijn handelen als pedagoog ook kritisch onder de loep 

wil nemen omdat ik de essentie van dit gegeven zeker niet 

wil negeren. Het is en blijft een ware uitdaging om voort-

durend met de grondvormen van het jenaplanonderwijs te 

werken en mijn rol – tijdens het implementeren van deze 

inzichten – te evalueren. Ik laat me graag door mijn leerlin-

gen en collega’s inspireren.

 

Het stille kind in je groep
Werken aan de inzichten van Petersen binnen onze 

school is haast een vanzelfsprekendheid. Daarbij laten 

we kinderen in hun waarde – iets waarvan ik enorm kan 

genieten, wanneer ik mijn collega’s dat tot uitvoering zie 

brengen. En waar we spraken over innerlijke stilte, spraken 

we ook over ‘het stille kind’. Want is een stil kind als van-

zelf een kind dat innerlijke stilte heeft? En mag een kind 

stil zijn? Hebben we oog voor dit stille kind en kunnen we 

voldoen aan diens behoefte, zelfs als deze onuitgesproken 

blijft? Aan mijn collega’s stelde ik de vraag op welke mani-

Stamgroepleider zijn is… 

vanuit rust kinderen 
scheppend 

bezig laten zijn

Judith mijmert

December was een hectische maand, waarin Judith moeder, stamgroepleider 
én verhuizer was. Toch nam ze de tijd om Peter Petersen ter hand te nemen. 

Zijn notie dat kinderen zich het best ontwikkelen, als we ze laten werken 
vanuit innerlijke rust, vormde een helpend inzicht.  

Ook tussen de verhuisdozen.

Judith Knapp
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wel. Het gesprek meandert verder naar momenten waar-

op we innerlijke rust ervaren. “Ik vind de zee altijd erg fijn 

en dan word ik vanzelf rustig. Dus ik doe alsof ik met m’n 

tenen in de zee sta en dan lijkt het soms alsof ik de golven 

kan horen”, bekent iemand. “Herkenbaar”, grinnikt een 

ander: “Bepaalde muziek kan me ook rust brengen. Als ik 

ergens ben waar ik die liedjes niet kan afspelen, merk ik 

dat ik ze neurie in mijn hoofd.” “Ik sluit gewoon even mijn 

ogen en dan verdwijnt alles wat ik niet nodig heb.” Een 

vierde collega zegt: “Stilte ervaar ik vooral onder water, als 

ik zwem. Soms probeer ik terug te grijpen op die ervaring, 

ook als ik gewoon op het droge ben.”

 

Tussen de verhuisdozen
Er is wel degelijk innerlijke rust aanwezig en wanneer deze 

tijdelijk ontbreekt en er behoefte bestaat, gaan kinderen 

ernaar op zoek. Ze zijn in staat die rust te vinden en in te 

zetten wanneer zij dat nodig vinden. Soms hebben ze be-

hoefte aan een hulpmiddel, een dempende koptelefoon, 

een andere plek, een andere werkvorm. Soms volstaat een 

diepe zucht, het openslaan van een boek, een fijne herin-

nering.

We hebben afscheid genomen van ons huis, we hebben 

ons nieuwe huis als een thuis omarmd. Ik pak dozen uit 

die ik enkele weken geleden vulde met spullen. Ik bekijk 

de inhoud – foto’s, een briefje, een knutselwerkje. Hier zit 

ik, tussen het karton – vasthoudend aan herinneringen, 

bouwend aan nieuwe. Scheppend bezig te zijn, vanuit 

innerlijke rust.

Mika, de zwijgende paalzitster
Stiltes. Ik liet ze graag vallen in mijn groep. Niet zelden om 

de tijd te geven om na te denken, te mijmeren, te overwe-

gen en te wikken of om een keuze te bepalen. Maar ook... 

stiltes om de stilte. Om het openhouden van de ruimte, 

het vertragen van het moment. Niets meer en niets min-

der dan dat. Zonder opdracht, maar om het naar binnen 

keren. Het komen tot je zelf.

 

Het geheim van de stilte van Mireille Geus (2018) biedt ook 

zo’n bewustwordingsproces. Een ogenschijnlijk simpel 

verhaaltje met een verrassende diepgang, die tot grote 

veranderingen leidt. Mika heeft een afkeer van de commu-

nicatievorm van haar ouders. Wie wil er nou in constante 

“Je moet ook bedenken dat wanneer jonge kinderen als 

kleuter starten, ze in een heel nieuwe wereld komen. Ik 

denk dat wij er zijn om hen de ruimte te geven aan die 

nieuwe omgeving te wennen. Dat wil niet zeggen dat ik 

hen niet begeleid, maar ik stel geen eisen die niet passend 

zijn. Ik observeer ontzettend veel en wil daarin juist de 

natuurlijke behoefte van het kind ruimte geven zodat het 

kind zich op vanzelfsprekende wijze kan ontplooien.”

Aanwezig zijn als stamgroepleider, de veilige haven zijn en 

daarbij niet onnodig de nadruk leggen op de stilte van het 

stille kind, werkt het beste, vat iemand het samen: “Zodra 

kinderen hun omgeving als veilig en vertrouwd ervaren, 

zullen ze zich ook ontwikkelen.”

 
Zwemmen onder water
Een bovenbouwcollega heeft geboeid zitten luisteren en 

vult aan: ““Het is bijzonder om mee te mogen maken dat 

een stil onderbouwkind kan uitgroeien tot een zelfstandig 

individu dat heel goed weet wat het wel of juist niet wil. 

Stil zijn en durven opkomen voor jezelf, jezelf ontdekken 

en accepteren. Ik denk dat de stamgroep, als vorm – het 

afwisselend oudste en jongste zijn – daarbij helpt.”

Leerlingen volgen hun eigen pad, stippelen een passende 

route uit, maken keuzes om te komen tot samenwerk-

ing, helpen elkaar en bewandelen zo hun eigen, unieke 

leerweg. Het maakt dat de klas dikwijls gevuld wordt met 

fluisterstemmen, met geluiden van schuivende stoelen, 

openslaande deuren, ritselend papier. Kortom, de klas 

leeft. Leren leeft en wij mogen hier getuige van zijn.

Stilte, als gespreksonderwerp – het prikkelt mijn collega’s 

Het heerlijke 
geheim van de stilte

“Stiltes. Ik liet ze graag vallen in mijn groep. Niet zelden om de tijd te geven om 
na te denken, te mijmeren, te overwegen. Maar ook: stiltes om de stilte”, zo begint 

boekenredacteur Berna van der Linden haar verkenning van drie recente kinderboeken. 
Drie heel verschillende boeken, die elk de stilte een eigen kleur en kwaliteit geven en tot 

mooie zelfontdekkingen én gesprekken in je kring kunnen leiden.

Berna’s boeken

Mireille Geus
Het Geheim van de Stilte 
(Leopold 2018, 96 pagina’s, € 13,99)
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ruzie leven? Alle kleine en grote issues worden een vete, 

een welles-nietes. De non-communicatieve stijl van het 

kleine ego. Het leidt tot een steeds weer oplaaiende strijd, 

met consequenties voor alles en iedereen die die strijd niet 

verdient – kinderen, volwassenen, dieren. Het vergiftigt de 

hele omgeving eigenlijk.

Kinderen raken van slag. Zij voelen de aardstralen waarop 

de vete wordt gevoerd. Die lieve Mika heeft er volop mee 

te maken. Waar haal je in zo’n context de balans voor je 

eigen leven vandaan? Ze gaat paalzitten op een camping 

en kiest voor een wapen, dat alle tetteraars hun wapens 

uit handen slaat: ze zwijgt. Consistent en langdurig.

Maar zwijgend op haar paal communiceert Mika soms wel: 

haar moeder heeft een boek met wijze spreuken, die ze in-

zet wanneer ze niet meer uit de ruzie met haar man komt. 

Zo heeft moeder dan toch het laatste woord. Dat spreu-

kenboek heeft Mika mee naar boven genomen en regel-

matig houdt ze een bordje omhoog met een spreuk erop. 

Door die wijze woorden sluiten de campinggasten haar in 

het hart. Daarmee lijkt Mika wijs. Wijzer dan alles en ieder-

een uit haar omgeving. Zeker ook dan haar ouders, die zich 

langzamerhand bewust worden van hun eigen handelen 

en de belangrijke rol die ze spelen in het geestelijke welzijn 

van hun dochter. Het brengt hen tot inzichten: leven doe je 

samen, geluk maak je samen, geestelijke gezondheid voed 

je samen.

Gaandeweg heeft Mika de woorden uit het spreukenboek 

minder nodig. Steeds vaker zijn de spreuken op de bordjes 

van haar zelf. En zo maakt ze zichzelf zichtbaar en gaat ze 

voor zichzelf staan. Een lief verhaal met een grote impact, 

iets dat alles op losse schroeven zet en tegelijkertijd een 

nieuwe basis weet te leggen
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Woordeloze prenten nodigen uit tot jouw verhaal
Stilte betekent voor mij: opperste concentratie. Ik schrijf 

in stilte. Geen radio aan, geen pratende mensen, het liefst 

ook geen verkeer langs het raam. Het enige geluid dat een 

meerwaarde kan zijn is het ochtendlied van de merel rond 

vijf uur.

 

In de groep met de kinderen bouwde ik regelmatig een 

natuurlijke stilte in. Daar had ik geen stoplicht voor nodig. 

We hanteerden de modus dat ieder kind na het tienuurtje 

een boek mocht uitzoeken en ergens in het lokaal, han-

gend, liggend of zittend zich over een boek kon buigen. In 

onze onderbouwgroep waren het doorgaans prentenboe-

ken of poëzieboeken met fleurige, spannende of grappige 

platen. De parels van de dag waren het – dit soort kleine 

stiltemomenten. Dicht bij jezelf, met een verhaal over het 

thema waarin we aan het werk waren, viste ieder kind de 

herkenbare voorstellingen eruit.

 

Bij prentenboeken zonder woorden hadden we als onder-

bouwstamgroepleiders een strategie bedacht. De neiging 

bestond om zo’n prachtig prentenboek al direct stuk te 

kauwen met een verhaal. In de loop van de tijd schoof er 

een gedachte voor, die veel meer bracht dan het voorle-

zen alleen. De kinderen mochten eerst zelf aan de slag, 

in hun eentje. Grote boeken op de grond om alle details 

goed waar te kunnen nemen. In stilte. De herhaling en 

het verhaal kwamen later, in de kring. Hun versie van het 

boek op de speciale vertelstoel.

 

Daarna mochten ze met een maatje het boek bekijken en 

erover praten. Dat gaf verdieping. De platen spraken voor 

zich, het verhaal wikkelde zich af als de rode draad van 

Ariadne. Zo klein als ze waren, jonge en oudere kleuters, 

gingen ze op ontdekkingstocht en zagen ze details, waar 

wij al gauw overheen keken. Elk verteld verhaal was 

weer anders, omdat ieder kind het op een eigen manier 

beleefde.

Het boek Eiland van Mark Janssen, de winnaar van de 

kinderboekwinkelprijs 2019, leent zich bij uitstek voor zo’n 

werkvorm en voor het thema ’Stilte’. Kleinzoon en ik kon-

den er geen genoeg van krijgen. Wandel het boek in, ge-

niet van die prachtige tekeningen en laat je meevoeren in 

het ritme van een verhaal dat woordeloos verteld wordt. 

Alles zit erin verborgen. Het avontuur, de spanning, de 

fantasie, de schoonheid van ieder beeld, kunststukjes, 

kleinoden op zich en ontroering. Het kost geen moeite om 

stil te vallen bij zoveel moois.

 

Toch vloog kleinzoon bij eerste lezing over de bladzijden 

heen. En begon meteen daarna weer vooraan, om alles 

wat er per bladzijde gebeurde dit keer langzamer uit te 

laten waaieren in alle details. Elke plaat geeft een explosie 

aan kleuren. Zoek de heerlijkste plek op, nestel je en duik 

met Mark Jansen, het meisje, de hond en de man het gro-

te wonderbaarlijke avontuur in op een ‘eiland’, misschien 

wel, in de Stille Zuidzee.

 

Wat er gebeurt in de bieb na sluitingstijd
Als er vroeger ergens een oase van stilte bestond dan 

was het wel in de bibliotheek. In dat bolwerk van boeken 

werd elk gesprek, elke harde kuch, elke verschoven stoel 

ontvangen door verstoord opkijken. Fluisterend gaf je je 

wensen te kennen. De bibliothecaresse wees zwijgend de 

weg. Mijn kindervingers huppelden over de ruggen van de 

boeken, terwijl ik in stilte de titels las.

 

Wat ik nooit heb geweten is dat boeken in hun zwijgende 

meerderheid na sluiting tot leven komen. Tenminste als 

ik Carolina Rabel en haar ‘Het boek zonder verhaal’ mag 

geloven, en dat doe ik graag. Zodra de bibliotheek haar 

deuren sluit, wisselen de boeken hun ervaringen van de 

dag uit. Eén boek kan nooit mee praten, omdat het wat 

ligt te verstoffen op een bovenste plank, waar niemand 

ooit bij kan. De boeken besluiten hem een handje te hel-

pen door hem een duwtje in de rug te geven. Hij tuimelt 

omlaag en landt op een in het oog springende plek. Eerst 

wordt hij niet opgemerkt, maar dan komt er een klein 

jongetje voorbij en dan begint zijn grote avontuur.

 

Als je wilt weten hoe heerlijk lezen is en waar je dat het 

beste kan doen, reis dan mee met het jongetje en zijn 

boek. In het boek dat geen verhaal leek te hebben, maar 

meer te vertellen heeft dan menig ander. Namelijk de 

liefde voor het lezen, dat tot leven gewekt wordt, als een 

boek in staat is om de leeshonger van een kind los te 

kriebelen. Na dit boek wil je lezen en lezen en lezen. In 

tijden waarbij men meldt dat voorlezen niet meer in trek 

is, bewijst dit boek en al die anderen, zoals de door de 

voorleesweek gepromote Moppereend, wel anders.

 

Gisteren was ik in de bibliotheek, waar tussen de kinder-

boeken de sonore bibliothecaire stilte van weleer niet 

werd gehaald, want er heerste een bruisende en levendi-

ge bedrijvigheid. Ouders die hun kroost voorlazen, kinde-

ren die plaatjes keken, liggend op de grond of hangend in 

een kussen. Er waren activiteiten die de bieb verzonnen 

had, om het voorstellingsvermogen te prikkelen, zoals het 

toneelstuk van twee vriendinnen, voor de allerkleinsten 

naar het verhaal van Moppereend. Ze hadden grote pret 

met de wereld van het boek, de letters en de prenten. Een 

uitbarsting van rumoer en spelplezier – dat alles om de 

kinderen deelgenoot te maken van een groot geheim. Dat 

lezen lekker is. En je het overal kunt doen waar je maar 

bent. Dat je pijlsnel kunt reizen vanuit je leunstoel. Dat je 

woeste bergkammen kunt beklimmen in veilige gebor-

genheid. Dat je andere levens kunt verkennen in je eigen 

hoofd. Dat je vrienden kunt worden met een boek. Het 

heerlijke geheim van de stilte.

 

Mark Janssen

Eiland 
(Lemniscaat 2018, 26 pagina’s, € 14,95)

Carolina Rabei
Het boek zonder verhaal
(Memphis Belle 2019, 28 pagina’s, € 14,99)

Het boek Eiland van Mark Janssen, de 
winnaar van de kinderboekwinkelprijs 2019, 
leent zich bij uitstek voor zo’n werkvorm en 

voor het thema ’Stilte’

Gisteren was ik in de bibliotheek, 
waar tussen de kinderboeken de 
sonore bibliothecaire stilte van 

weleer niet werd gehaald, want er 
heerste een bruisende 

en levendige bedrijvigheid.

Berna van der Linden
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nen in de nabijgelegen abdij deel te 

nemen. We zijn een half uur te vroeg 

bij de abdij, gaan toch de kapel bin-

nen. In het schemerdonker zien we al 

enkele andere bezoekers zitten. Het 

is doodstil daarbinnen. En het blijft 

stil, een half uur lang. Geen gefluister, 

niets, stilte...

Achteraf is die stilte ons meer bijge-

Enkele ervaringen
De docenten van het jenaplansemi-

narium zijn ‘in conclaaf’ bijeen op De 

Slangenburg bij Doetinchem om de 

cursussen te evalueren en de opzet 

bij te stellen. Er wordt hard gewerkt, 

er wordt tussendoor gewandeld en 

’s avonds besluiten Ad Boes en ik aan 

het avondgebed van de Benedictij- 

Dat een Jenaplanschool ‘een school van zwijgen en stilte’ is, zoals Petersen aangaf, be-
hoort bepaald niet tot het gangbare beeld dat de buitenstaander heeft van dit schooltype. 
Eerder het omgekeerde: ‘in een Jenaplanschool wordt eindeloos gepraat’, ‘het is er nooit 
eens stil’, ‘kinderen kunnen zich daar moeilijk concentreren’ en ‘die school is niet geschikt 
voor kinderen met concentratieproblemen’. De werkelijkheid zal uiteraard weer anders 
en genuanceerder zijn dan het populaire beeld. Toch lijkt het belangrijk om dit aspect van 
het Jenaplan van Petersen weer naar voren te halen, want het is tot voor kort wat op de 
achtergrond gebleven. Het gaat daarbij om bevrijdende en productieve stilte en niet om 
onderdrukkende stilte.

bleven dan het gezongen avondgebed 

daarna. We weten nu hoe stil stilte 

is en hoe lang een half uur stil zijn 

duurt, heel lang! Maar ook hoe goed 

zoiets is.

Zelf opgegroeid in een protestants 

milieu heb ik van de katholieken, met 

name van kloosterlingen, de waarde 

van stil-zijn en stilte geleerd. Ik weet 

nog heel goed hoe ik voor het eerst 

in een viering van Carmelitessen 

kwam, dat zitten in de kring en die 

lange stiltes. Ik wist niet hoe ik moest 

zitten en waar ik moest kijken. Later, 

als je dat vaker meemaakt, leer je je 

ontspannen en concentreren op één 

ding (een kaars bijvoorbeeld), een 

gedachte, een woord, een tekst. En 

merk je hoe heilzaam die stilte is in 

een jachtige wereld vol herrie.

Zo ontstond ook de deelname aan het 

stille protest tegen de arrogantie van 

de macht in de wake van de Francis-

caanse Vredeswacht bij het scheer-

mesjesprikkeldraad van Woensdrecht, 

en aan de stiltekring middenin de 

stad op de dag van de herinnering 

aan de eerste Bom op Hiroshima. Dat 

is heel ingrijpend, dat stille protest, 

heel erg bewustmakend. Als ouder 

van een kind op een Vrije School 

maakte ik een ouderavond mee, waa-

rbij we in een kring zaten. Wat mij 

van dat kringgesprek vooral is bijge-

bleven waren de soms lange stiltes in 

dat gesprek, waarbij iedereen dacht 

en van daaruit weer reageerde. Heel 

bijzonder vond ik dat, dat zoiets kan.

Tenslotte mijn herinnering aan een 

cursusavond van de nascholingscur-

sus. Ik had de opdracht gegeven 

om individueel wintertakken van 

loofbomen te bekijken, die ik meege-

nomen had, eerst met het onge-

wapende oog, later met een loep. 

“En ik zag dat ze stilte nodig hadden. Want slechts in de stilte kan de waarheid 
van elkeen vruchtzetten en wortel schieten.” Met dat citaat van De Saint-
Exupéry begint Kees Both zijn zoektocht naar stilte. Twee keer eerder 
verscheen dit gravende artikel. En nu– in een stilgevallen wereld vanwege 
covid-19 – krijgt het een actuele gelaagdheid. Een klassieke longread, met 
noties als deze: “Bij viering past soms verstilde aandacht, naast uitbundige 
vrolijkheid. Het is de kunst om deze stilte zo natuurlijk mogelijk uit de situatie 
zelf te laten voortkomen.”

Op zoek 
naar stilte 
in school

Een klassieke longread 
van Kees Both
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ook afschrikwekkende kanten aan. 

De ‘leegte’ van de stilte veroorzaakt 

ook angst om de greep op de situatie 

te verliezen, voor de afgrond van het 

eigen innerlijk. Het is een leerproces 

daarmee te leren omgaan. Even reëel 

is echter de ervaring van de ‘dodelijke 

stilte’ en het doodgezwegen worden.

 

Een school van zwijgen en stilte
In twee ook in het Nederlands verta-

alde boeken schrijft Petersen letterlijk 

over ‘een school van zwijgen en stilte’: 

in Het Kleine Jenaplan (Petersen, 1985, 

afgekort tot KJP) en in Van didactiek 

naar onderwijspedagogiek (Petersen, 

1990; vertaling van de Fürungslehre des 

Unterrichts, verder geciteerd als Onder-

wijspedagogiek, OP).

In Het grote Jenaplan, deel 1 (Peters-

en, 1930, p. 111) schrijft hij: “Als 

algemene grondregel van het leiding-

geven aan alle schoolleven geldt dit: 

van de rust uit scheppend bezig laten 

zijn! Wie er steeds voor zorgt, dat 

alle prestaties uit deze innerlijke rust 

opkomen en zich ontwikkelen en wie 

zo handelt dat hij/zij deze rust niet 

verstoort, die handhaaft voor al het 

leren de beste innerlijke bereidheid 

en verdient pas volledig de naam van 

pedagoog.”

Zwijgen is actief rusten
In het sleutelwerk Onderwijspedago-

giek constateert Petersen dat er in de 

school ontzaglijk veel gepraat wordt 

zonder iets te zeggen. Dat geldt met 

name bij een frontale aanpak van het 

onderwijs: “Waar letterlijk alles bere-

deneerd wordt, hoeven we maar één 

stapje verder te gaan om de dingen 

kapot te redeneren. Waar alles via 

het woord moet verlopen, ontstaat 

gauw geklets in de ruimte. Het is 

zer moest ik heel duidelijke afspraken 

maken met mezelf om een rust-

gevende factor in de groep te zijn. In 

groepen waartoe ik behoor en in mijn 

werksituatie moet ik ervoor oppassen 

niet het ene initiatief over het andere 

te laten rollen, dingen die je toch niet 

af kunt maken of waar kunt maken. 

Die aandacht heb ik wel voor de 

natuur: stilstaan bij wilde bloemen, 

insecten, vogels, landschappen, bij 

stedeschoon ook en bij muziek. Maar 

zeker bij ‘natuur’ wordt die stilte 

voortdurend bedreigd. Ik heb eens 

tegelijkertijd zingen we in onze oecu-

menische basisgemeente ‘de onrust 

houdt ons op de been en doet ons 

verder reizen’. We zijn fundamen-

teel ontevreden met een aantal 

verhoudingen in de wereld en willen 

ons niet in slaap laten wiegen, maar 

wakker blijven! En toch, ook in die 

basisgemeente oefenen we in an-

dere uitdrukkingsvormen dan alleen 

woorden, oefenen we ook in stilte, 

gebaren en rituelen. Blijkbaar vullen 

die ‘onrust’ en die ‘stilte’ elkaar aan, 

ondersteunen ze elkaar, hebben ze 

elkaar nodig.  

Wat moet de lezer nu met deze 

persoonlijke ontboezemingen? Ik 

vermoed dat iedereen die werkzaam 

is in en rond jenaplanscholen dat 

spanningsveld herkent, die polariteit 

tussen activiteit en stilte, actie en 

contemplatie, verzet en overgave, 

strijd en gebed of hoe je die polariteit 

ook wilt benoemen. Het vraagt naar 

mijn ervaring om bewuste planning, 

om tegenwicht te kunnen bieden aan 

de stroom van activiteiten en indruk-

ken die je bestormen. Bij ‘stilte’ als 

thema in de school zijn groepsleid(st)

ers en ouders als persoon tot en met 

betrokken.

We moeten overigens niet al te ro-

mantisch doen over stilte. Er zitten 

Het was voorts twintig minuten stil, 

terwijl ik niets gezegd had over al of 

niet spreken. Iedereen was gecon-

centreerd bezig met kijken en wat 

opschrijven en tekenen. Ikzelf waagde 

het niet deze concentratie te verbre-

ken. In de nabespreking hebben we 

het toen over wereldoriëntatie en 

stilte gehad.

 

Weinig innerlijke rust
Van mezelf uit ben ik helemaal niet 

‘stil’, ken ik weinig momenten van 

werkelijk innerlijke rust. Als onderwij- 

een cynische variatie gemaakt op het 

gedicht van Henriëtte Roland Holst: 

‘De stilte der natuur is vol geluiden’. 

Dat gebeurde nadat een nieuwe auto-

weg was opengesteld en we daardoor 

de zang van de vogels in het bos dat 

we inventariseerden nauwelijks meer 

konden herkennen. En ook in de nat-

uur moet ik ervoor oppassen dat dat-

gene dat in mijn hoofd rondmaalt m’n 

blik op de omgeving niet vertroebelt, 

de aandacht (naar buiten) niet doet 

verslappen.

Ik zoek naar die innerlijke rust en 

verschrikkelijk om uit nauwkeurige 

lesprotocollen van traditionele scho-

len te moeten ervaren met welk een 

ongelofelijke hoeveelheid onnodige, 

lege, schadelijke en zelfs ongepaste 

woorden deze ‘lessen’ worden gevuld. 

Elke frontale aanpak, elke methode 

die gebaseerd is op het vraag-en-ant-

woordspel, moet immers wel boor-

devol waardeloze, en in het kader 

van de schooltaak gezien volkomen 

overbodige zinnen en woorden zitten. 

We hebben tegenwoordig aan niets 

dringender behoefte dan aan scholen 

‘van het zwijgen en de stilte’” (p. 39).

In allerlei volken en culturen wordt 

het zwijgen hoog gewaardeerd en 

verbonden met wijsheid. En dan niet 

het hautaine zwijgen en zich afkeren 

of het ‘met stomheid geslagen zijn’, 

maar het actief rusten, het niet-wil-

len-spreken, het wachten en luisteren 

tot het moment gekomen is om wel 

het juiste woord te spreken. Hier zit 

het idee achter dat woorden kostbaar 

zijn én dat er ook andere ‘talen’ zijn, 

die in bepaalde omstandigheden 

veel effectiever zijn om bedoelingen 

te communiceren en gevoelens en 

waarderingen tot uitdrukking te bren-

gen. Bijvoorbeeld gebaren en andere 

‘lichaamstaal’, symbolische handelin-

gen, het voorbeeld (vóórleven) vooral.

Door alle verbale geweld kan de er-

varing van de dingen om ons heen 

belemmerd worden, kunnen dingen 

Als onderwijzer 
moest ik heel duidelijke 

afspraken maken met mezelf 
om een rustgevende factor 

in de groep te zijn
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afschrikwekkende 

kanten aan

Waar alles via het 
woord moet verlopen, 
ontstaat gauw geklets 

in de ruimte
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zélf beslissingen nemen en daarvoor 

dan ook stáán, innerlijk dingen ver-

werken, etc. Jenaplanonderwijs als 

gemeenschapsonderwijs heeft dan 

ook niets van doen met collectivisme. 

En omgekeerd kunnen we, als we 

(individueel) innerlijk stelling nemen 

en dingen verwerken, niets anders 

dan werken met begrippen uit de 

sociale grondvormen: denken is een 

gesprek voeren met jezelf, filosoferen 

is verwerken/bewerken van je eigen 

denken, bidden is spreken met God, 

etc. En dan stelt Petersen: “Als je dit 

alles overdenkt en ermee instemt, 

dan begrijp je tot welke nietsigheid 

een school van het woord en van 

het praten moest afzakken” en, iets 

verderop, klinkt het: “Niets is tegen-

woordig nodiger dan ‘scholen van het 

zwijgen en de stilte.”

 

Maria Montessori: 
stilte als positieve kracht
Het thema ‘stilte’ komt bij meer 

‘reformpedagogen’ voor: bij Steiner, 

Montessori, Boeke. Voor Maria Mon-

tessori is ‘stilte’ een positieve kracht, 

en niet iets negatiefs – het ontbreken 

van lawaai. Stilte kun je volgens haar 

samen maken, ja is zelfs alleen samen 

te maken! Montessori geeft voor dit 

maken van stilte aanwijzingen: de 

stiltelessen.

Doel daarvan is het beleven en leren 

van de waarde van stilte, juist als 

contrast van het bezige en beweegli-

jke dagelijkse leven. In de stilte neem 

je daar even afstand van en verhef je 

je er als het ware boven, word je er 

vrij van, leer je er eens op een andere 

manier tegenaan kijken, verwerf je 

innerlijke discipline. De aanbieding 

vindt plaats als de groep rustig en 

geordend bezig is en kan zowel bin-

te komen, eigen keuzes te maken en 

de consequenties daarvan te aaan-

vaarden.

Door de pedagoog worden maatrege-

len genomen, waardoor er ‘spanning’ 

wordt opgeroepen tussen kind en 

‘zaak’ (Petersen noemt hier: mensen, 

planten, dieren, dingen, relaties, God). 

Het is te vergelijken met potentiële 

energie (bijvoorbeeld in een stuw-

meer of bij een fiets op een helling of 

in een elektrisch geladen wolk), die 

werkzaam wordt (= in beweging zet, 

motiveert) als de spanning overge-

nomen wordt door de kinderen, als 

die gaan handelen.

De spanning wordt opgebouwd door 

bijvoorbeeld:

•  het heterogeen groeperen van kin-

deren;

•   de ontmoeting met mensen, an-

waarbij de spanning in zich opge-

nomen en verwerkt wordt en er 

innerlijk stelling genomen wordt: 

nadenken (reflecteren), filosoferen, 

aanschouwen (intuïtief ‘schouwen’ 

van de essentie van iets), ervaren, 

waarnemen, zich verdiepen, vieren, 

bidden.

B. Het samen met anderen actief 

worden naar buiten toe, in de sociale 
grondvormen: de basisactiviteiten 

gesprek, spel, werk en viering.

 

Deze twee groepen activiteiten staan 

niet los van elkaar. Als we het over 

de sociale grondvormen hebben, zijn 

de individuele vormen daarin begre-

pen, ze vormen er de persoonlijke 

en spirituele kern van. Binnen de ge-

meenschap en in wisselwerking met 

de gemeenschap moeten kinderen 

kapot gepraat worden – Petersen stelt 

‘ervaring’ tegenover ‘belering’ – en 

hetzelfde geldt voor de innerlijke acti-

viteit van kinderen: “Het gaat er juist 

om in schoolwoonkamers innerlijk 

actief te zijn, zich innerlijk iets eigen 

te maken, in alle rust na te denken en 

te overleggen. Kinderen mogen zich 

de tijd gunnen om over opgaven na te 

denken alvorens met oplossingen te 

komen.” (OP, p. 39).

Gesprek en stilte hebben veel met 

elkaar te maken, zoals we nog zullen 

zien. Op moreel gebied geldt dat de 

stem van het geweten – het innerlijk 

weten van goed en kwaad – wordt 

overstemd door het moraliseren. En 

dat alleen uiterlijke normen overge-

nomen worden, zonder verinnerli-

jking.

 

Of, om met Henri Nouwen te spreken:

Als we louter als reactie protesteren tegen 

oorlog, rassendiscriminatie en maatsch-

appelijk onrecht wordt onze veront-

waardiging zelfgenoegzaam, verwatert 

onze hoop op een betere wereld tot een 

verlangen naar snelle resultaten en slopen 

de teleurstellingen al gauw onze groot-

moedigheid. Pas wanneer ons verstand 

de weg naar ons innerlijk heeft afgelegd, 

kunnen we verwachten dat er diep in 

ons binnenste een blijvend antwoord 

ontspringt.

 

Sociale en individuele  
grondvormen
De stilte en het zwijgen komen in 

datzelfde Onderwijspedagogiek ook ter 

sprake in het verband van ‘de grond-

vormen van overname’ van de span-

ning in de pedagogische situatie. De 

pedagoog richt een situatie zodanig 

in dat kinderen gemotiveerd worden 

om als totale persoon tot handelen 

dere levende wezens, dingen en 

ideeën;

•  de inrichting van het lokaal;

•   de activiteiten die aangeboden 

worden of waarvoor ruimte ges-

chapen wordt;

•  de tijdsordening (weekplan), afwis-

seling van typen activiteiten.

Wat (ideaal gezien) dan gevraagd 

wordt, is een persoonlijk antwoord 

van kinderen, een keuze. Je leert 

kiezen wat je aanpakt en hoe je moet 

kiezen, hoe je prioriteert: niet alles 

kan tegelijk, er zijn altijd en noodzake-

lijk beperkingen.

 

De vormen van overname van de 

spanning verdeelt Petersen in twee 

groepen (zie ook Vreugenhil, 1992):

A. De individuele grondvormen of 

grondvormen van de zelfopvoeding, 

nen de werkperiode gebeuren als 

erbuiten, als zelfstandige activiteit. In 

het eerste geval wordt aan het begin 

van de werkperiode aangekondigd dat 

het zal gebeuren en dan hebben de 

kinderen er al ervaring mee.

De stilteles wordt vaak ingeleid door 

een verhaal, de kinderen moeten 

daarna ontspannen gaan zitten en 

proberen zich zo min mogelijk te 

bewegen. Montessori geeft meer 

gedachten over stilte en ervaringen 

met het maken ervan en ze is ervan 

overtuigd dat kinderen de stilte hoog 

waarderen.

 

Kees Boeke:  
stilte als ontvankelijk zijn
Kees Boekes aandacht voor de stilte 

hangt samen met zijn quaker-ach-

tergrond (Kuipers, 1992). Het creëren 

van stilte is bij de quakers het creëren 

van ruimte voor het openbaar worden 

van de Waarheid, het goddelijk ge-

heim dat in elk mens aanwezig is. 

Je moet je ervoor openstellen, leren 

luisteren naar de dingen, naar an-

deren, naar jezelf en niet steeds wil-

len beheersen, maar ontvankelijk zijn. 

Boekes denken en praktijkaan- 

wijzingen doen erg denken aan die 

van Petersen. Enkele voorbeelden:

De wekelijkse ‘bespreking’ van prob-

lemen in de school (door vertegen-

woordigers van alle groepen begint 

met stilte. Het waren deze bespre-

kingen waardoor Boekes ideeën 

voor ‘sociocratie’ ontstonden, mede 

geïnspireerd door de manier waarop 

quakers hun vergaderingen houden. 

In het werk Kindergemeenschap schrijft 

hij (p. 55):

 

“De Bespreking begint. De jongste 

werkers, op wier stoeltjes anders-

De pedagoog richt 
een situatie zodanig 

in dat kinderen 
gemotiveerd worden 
om als totale persoon 
tot handelen te komen
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in de schoolwoonkamer thuis, dat 

zijn activiteiten en geluiden die 

passen in de werkplaats.

 

Met de ‘volle bak’ van een lokaal nu 

is dit een hele puzzel, temeer daar er 

zoveel meer onrust veroorzakende 

factoren in het kinderleven zijn dan 

bij Petersen destijds (zie verder: Both/

Schermer, 1985).

Tijd en stilte
Van groot belang is de zorg voor een 

goede ritmische afwisseling van acti-

viteiten, van inspanning en ontspan-

ning, van geconcentreerd denkwerk 

en beweging. Geconcentreerd en stil 

denkwerk kan alleen tot zijn recht 

komen binnen deze ritmiek. Anders 

ontstaan er spanningen die de con-

centratie belemmeren. Daarom is het 

ook belangrijk om bij de tijdsplanning 

in de school ook met grote tijdblok-

ken (blokperioden) te werken, waarin 

kinderen kunnen dóórwerken aan 

iets, niet steeds onderbroken worden. 

Al kan daarbinnen, als de groeps-

leid(st)er aanvoelt dat dat nodig is, 

een speels moment ingelast worden. 

Ook hier gaat het er uiteraard om het 

juiste evenwicht te vinden tussen 

belangen van de groep en van indivi-

duele kinderen.

Haast is de grootste vijand van 

de verdieping en concentratie die 

samenhangt met stilte. Veel in korte 

speech in Parliament’ houden! Het is 

wel eens een griezelige ervaring voor 

die kleuters, maar de ouderen zijn 

een en al welwillendheid en moedi-

gen hen aan, zodat zij al gauw hun 

schroom en schuchterheid overwin-

nen. Dan hebben zij natuurlijk meer 

zelfvertrouwen bij een volgende 

gelegenheid, nu zij het weten dat ook 

zij dat kunnen: opstaan en duidelijk 

nazeggen wat was voorgelezen. Door 

deze wijze van doen wordt meteen 

bereikt, dat ieder punt op twee ach-

tereenvolgende Besprekingen even 

onder de aandacht van allen komt, 

wat kennelijk een groot voordeel is.

Om de zekerheid te hebben dat er 

ook werkelijk aandacht is, hebben  

we afgesproken, dat als iemand niet 

geluisterd heeft en daardoor in  

gebreke blijft het voorgelezene te 

herhalen, hij de betreffende minuut 

moet overschrijven en op maandag 

zonder dat het steriel wordt.

Let wel: ‘functioneel’ moet hier breed 

opgevat worden! Het omvat ook het 

mooie, planten en dieren, etc. Het is 

functionaliteit als dienstbaarheid aan 

belangrijke opvoedings- en onder- 

wijsdoelen.

Bekijk de ruimtes in de school eens 

vanuit dit gezichtspunt! Let daarbij op 

elk ding, elke tafel en kast, alles wat 

aan de wand hangt, etc. Een nuttig 

stukje zelfevaluatie, waarbij team-

leden elkaar kunnen helpen de in-

richting van de schoolwoonkamers en 

andere ruimtes in de school kritisch 

te bekijken. Het lukt natuurlijk nooit 

om alles steeds functioneel te laten 

zijn, maar je kunt het wel zo organ-

iseren dat deze functionaliteit zoveel 

mogelijk tot zijn recht komt.

•  Opruimen: elke dag moet er door 

de kinderen opgeruimd worden.

•  Tussen schreeuwerig en saai: In-

nerlijke ordening en concentratie 

moeten mogelijk zijn; dat stelt 

eisen aan het kleurgebruik (geen 

‘schreeuwende’ of ‘vloekende’ 

kleuren) en aan meubilair en vloer-

bedekking in verband met niet 

functionele geluidsproductie. Maar 

ook saaie, geestdodende kleuren en 

structuren veroorzaken vaak on-

rust. Het moet ook gezellig zijn.

•  Samenwerken en je terugtrekken: 

het lokaal moet gelegenheid bieden 

om in groepen te werken én om je 

alleen te kunnen terugtrekken.

•  Huiselijke geluiden: de geluiden die 

Petersen noemt als passend in de 

schoolwoonkamer zijn de ‘tikkende 

klok, de zingende vogels’, etc., 

huiselijke en niet storende achter-

grondgeluiden. Het timmeren en 

zagen horen volgens Petersen niet 

gekleurde kaartjes lagen dan op de 

stoelen van de overige werkers of van 

de medewerkers, zitten in een kleine 

kring binnen de kring der ouderen. 

Het wordt stil.

Eerst wat muziek: in volkomen stilte 

luisteren we naar een concerto grosso 

of een klassieke ouverture, een deel 

van een symfonie, een meesterli-

jke solo... en het eerste deel van de 

werkzaamheden neemt een aanvang: 

de minuten (besluiten) van de vorige 

samenkomst worden één voor één 

voorgelezen en daarna, liefst met 

eigen woorden telkens door een van 

de werkers, bij loting aangewezen, 

nagezegd. De naamkaartjes zijn voor 

dit doel opgehaald en bij elke minuut 

wordt ‘getrokken’.

Als het iets gemakkelijks is, wordt uit 

de kaartjes van de kleine kinderen 

getrokken. Dan staat zo’n kleine 

zesjarige op, en moet zijn ‘maiden 

‘bij dagslot’ moet opzeggen.

Zijn deze openingswerkzaamheden 

verricht, dan volgt de behandeling 

van de opgegeven agendapunten. 

Ieder die iets wil zeggen moet eerst 

opstaan.”

Het valt op dat deze ‘pedagogen van 

de vrijheid’ zoveel waarde hechten 

aan stilte, aan het handhaven van 

ruimte door een zekere structuur. Het 

één is voorwaarde voor het ander.

 

Inrichting: ruimte en stilte
Je kunt de schoolsituatie zo inrichten 

dat je als het ware de onrust oproept 

of, omgekeerd, voorwaarden schept 

voor rust. Het gaat om het scheppen 

van zo helder mogelijke situaties voor 

de kinderen – situaties waarin duide- 

lijk wordt welke gedragingen daarbij 

‘passend’ (adequaat) zijn. Bij gesprek 

past luisteren (zie verderop), bij bep-

aalde soorten werk past stilte of een 

zo laag mogelijk geluidsniveau, bij 

viering past soms verstilde aandacht 

naast uitbundige vrolijkheid op an-

dere momenten. Het is de kunst om 

deze stilte zo natuurlijk mogelijk uit 

de situatie zelf te laten voortkomen.

Heel belangrijk is voor Petersen in die 

inrichting van de situatie het vorm-

geven van de ruimte in de school. 

Voor Boeke en Montessori geldt 

hetzelfde. Petersen besteedt dan ook 

veel aandacht aan de pedagogiek van 

de ruimte. Enkele punten daaruit die 

hier belangrijk zijn:

 

•  Alles op een herkenbare, func-

tionele plaats: in het lokaal of de 

schoolwoonkamer moet alles een 

eigen, duidelijk herkenbare en  

functionele plaats hebben; er moet 

een zekere rust van uitgaan,  

tijd moeten doen, niet de tijd nemen 

of krijgen om echt aandacht aan iets 

te geven, is dodelijk voor werkeli-

jk, persoonlijk leren. Daarom is het 

belangrijk dat Jenaplanscholen zich 

indringend bezighouden met tijd 

(zie de ‘leerlijn ‘Tijd’ in het materiaal 

van het project wo-Jenaplan van de 

SLO!) en serieus werk maken van 

exemplarisch onderwijs: niet het vele 

is goed, maar het goede is veel. Het 

gaat om de scholing van de aandacht 

en dat is, volgens de filosofe Simone 

Weil “misschien wel de grootste in-

spanning die er is, maar het is een 

negatieve inspanning, een inspanning 

die geen inspanning kost... twintig 

minuten intens volle aandacht zonder 

moeheid is oneindig meer waard dan 

drie uur lang met gefronste wenk-

brauwen bezig zijn en dan zeggen: ‘ik 

heb goed gewerkt’”.

Handelen groepsleid(st)er
Zowel bij de ruimte als bij de inricht-

ing van de situaties moet het handel-

en van groepsleid(st)ers nader bezien 

worden. De groepsleid(st)er blijft hier 

verantwoordelijk en moet in deze zak-

en leiding geven door het voorbeeld 

te geven, de situatie (of ‘ruimte’) te 

scheppen en te bewaken, soms direct 

in te grijpen en ergens op te wijzen 

– te instrueren – te corrigeren, een 

oefening in te lassen. Maar bij veel 

van deze zaken kan het initiatief ook 

door kinderen genomen worden en 

bovendien gelden de normen voor de 

kinderen ook voor de volwassenen.

Voor de groepsleid(st)er is het van het 

grootste belang een duidelijke visie 

te hebben op de ‘grondkrachten’ in 

de ontwikkeling van kinderen en de 

zelf-werkzaamheid die hij/zij wil bev-

orderen (Petersen, E., 1988). Het gaat 

Niet het vele
is goed, maar het 

goede is veel
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Gesprek
In de praktijkvoorbeelden aan het 

begin werd ook een gesprek met veel 

stilte erin aangehaald. Groepsleid(st)

ers hebben vaak veel moeite met 

stilte in gesprekken en hebben de 

neiging die snel ‘op te vullen’, terwijl 

stilte juist heel vruchtbaar kan zijn. In 

Pedomorfose verscheen destijds een 

artikel over dit thema onder de titel 

‘Geestelijk groeien door gevoelig luis-

teren en vragen’, met oefeningen om 

vruchtbaarder met stiltes in gesprek-

ken om te gaan (Sund, 1975, ook 

opgenomen in Boes, 1995). Met name 

in een meningsvormend kringgesprek 

kunnen we als regel hanteren dat kin-

deren pas na een paar seconden mo-

gen aangeven dat ze willen reageren 

(de Jong/de Jong, 1987). Die stilte (die 

je moet bewaken!) is nodig om over 

de uitgesproken mening na te denk-

en. Hiervoor zijn ook andere techniek-

en te hanteren, met name om je te 

verplaatsen in een spreker. Daarvoor 

is reflectietijd (=stilte) nodig.

ding, als het maar enigszins mogelijk 

is, vermeden te worden: het woord 

zelf!

 

Petersen schrijft in Het Kleine Jena-

plan op pagina 39-40: “Elk ingrijpen 

met woorden is voor meer dan 90% 

verkeerd en schiet zijn doel voorbij; 

want het menselijke woord prikkelt 

tot het weerwoord, tot het antwoord, 

hetzij tot rechtvaardiging, tot veront-

schuldiging, tot koppigheid of wat 

het verder ook mag zijn. Het stille, 

woordeloze elkaar-begrijpen is altijd 

honderdmaal beter dan het spreken 

over wat tegengegaan moet worden. 

Vooral het beschuldigende, terechtwi-

jzende woord moet zeer spaarzaam 

gebruikt worden, naar vermogen 

vermeden worden; de groepsleider 

dient hierin voor te gaan.

Bovendien heeft de corrigerende 

daad, altijd te verrichten door de-

gene die het het eerst opmerkte, het 

voordeel dat honderden kleinigheden 

die toch het gemeenschapsleven zo 

gemakkelijk vertroebelen en verwar-

ren, sneller, soepeler, beter en voor 

de geest van de groep effectiever 

afgehandeld worden. De daad vero-

orzaakt veel minder vaak onenigheid, 

laat de minste onrust, boosheid, 

geprikkeldheid, ontstemming achter, 

allemaal gevoelens waarvan de sfeer 

gevrijwaard moet blijven. Iedere on-

derwijzer moet goed onthouden en 

vooral in zijn eigen doen en laten on-

gen, vrij kunnen werken en zich vrij 

voelen! (OP. p.176, e.v.).

 

Bij Kees Boeke vinden we ook dergeli-

jke aanwijzingen: bij het ‘vermanen’ 

werden in de Werkplaats bij voorkeur 

gebaren in plaats van woorden geb-

ruikt. Tijdens felle discussies, repeti-

ties van koor en orkest, weeksluitin-

gen, e.d. kon iedereen die vond dat 

het geluid gedempt moest worden 

omdat hij/zij het hinderlijk vond de 

linkerarm (=de kant van het hart!) op-

steken, met gebogen elleboog en om-

hooggerichte hand, waarbij de hand 

een wuivende bewerking maakte. Als 

iemand dat zag en het ook vond deed 

hij het na en zo werd het meestal snel 

stil. Montessori wijst erop wat voor 

innerlijke tegenspraak er is, als in zo’n 

situatie (wat helaas nog vaak gebeurt) 

de leerkracht ‘stilte’ brult en soms 

ook nog ergens hard op slaat.

Aanwijzingen als deze roepen bij mij 

discussies in herinnering over het al 

dan niet nemen van tapijt, over het 

openzetten van deuren van de lokalen 

(wanneer wel en wanneer niet?), over 

de planning van activiteiten tijdens 

de blokperiode, over het vermanen 

(ik heb steeds meer met de kinderen 

afgesproken non-verbale tekens 

gaan gebruiken; een mooi stukje 

wereldoriëntatie binnen het ervar-

ingsgebied communicatie!), etc. En ik 

herinner me in dit verband de hospi-

teerdag op een jenaplanschool, waar 

tegen mij als bezoeker werd gezegd: 

‘Je bent welkom, als je voor het begin 

van de schooltijd aanwezig bent, je 

tussen de pauzes niet van groep ver-

wisselt, je niet zelf gesprekken met 

kinderen aanknoopt maar het initi-

atief van kinderen afwacht, je je zo 

onopvallend mogelijk gedraagt’.

erom met deze kinderlijke energi-

estroom mee te gaan en er niet tege-

nin te gaan, deze krachten in kinderen 

te wekken. Dat schept al rust.

Verder zijn het ‘kleinigheden’ die elke 

keer weer meer aandacht nodig heb-

ben: het openen en dichtdoen van de 

deur, het verplaatsen van meubilair 

(bijvoorbeeld voor het in de kring 

gaan), het verplaatsen in het lokaal 

moeten zo nodig steeds weer geoe-

fend worden met de kinderen. In elk 

geval zijn het blijvende punten van 

aandacht.

Hetzelfde geldt voor de omgangsvor-

men (minimumnorm: elkaar niet 

hinderen). Vermanen, elkaar aan de 

omgangsvormen herinneren, geb-

eurde bij Petersen door:

•  overleg met de hele groep, in de 

kring

• het teken van vinger op de mond;

•  het ophangen op bepaalde plaatsen 

van kleine, fraai vormgegeven kaar-

tjes met bijv. ‘stilte’ of bij een tafel-

groep zo’n kaartje op tafel zetten;

•  op een gong tikken (‘met een aan-

genaam gedempte slag’, KJP.p.39) 

of een toonakkoord op de piano 

aanslaan.

 

Regelmatig moet een nieuwe vorm 

van vermanen afgesproken worden 

of een vroegere weer geactiveerd 

worden, als een vorm niet meer 

werkt. Daarbij dient volgens hem één 

vermoeibaar aan zijn leerlingen leren, 

dat 99 van de 100 gebeurtenissen en 

voorvallen het niet waard zijn om ook 

maar de geringste nadruk te krijgen.”

 

In Onderwijspedagogiek merkt Petersen 

verder op dat kinderen die niet willen 

luisteren individueel benaderd moe-

ten worden door ernaartoe te gaan 

en hen niet van een afstand toe te 

roepen (OP. p.177). Het doelgerichte 

werken aan zaken waarvan men de 

betekenis kan inzien en vooral het 

werken aan een gezamenlijke en 

samen afgesproken taak bieden de 

grootst mogelijke ruimte aan het 

‘zwijgend denken’, vooral ook omdat 

er zodoende vanuit ‘rust’ gewerkt kan 

worden: de activiteiten kunnen beter 

verduidelijkt en afgebakend worden, 

het werk wordt niet steeds onderbro-

ken en hierdoor is een inniger relatie 

met de leerstof mogelijk. De leerstof 

dringt dieper en vaster in de leerlin-

gen door (OP. p.147).

 

De groepsleid(st)er moet niet zelf on-

rust en wanorde veroorzaken. Peters-

en geeft treffende voorbeelden van 

zo’n onrust vanuit de groepsleid(st)er. 

Eén ervan: “Geef kinderen nooit twee 

opdrachten die niet tegelijk uitge- 

voerd kunnen worden zonder span-

ningen en wanorde te veroorzaken. 

Bijvoorbeeld: ‘Ruim zachtjes en vlug 

op, we gaan naar het park.’ Ja, dat had 

gekund als de kinderen ’s morgens 

op die wandeling voorbereid waren, 

maar nu, nu de mededeling als een 

verrassing komt, kunnen we nu van 

kinderen verwachten dat ze ‘zachtjes’ 

opruimen?’” (OP. p.174, e.v.).

Men leze zelf nog eens de Grondre-

gels van de kunst om kinderen te 

begeleiden die zich vrij kunnen bewe-

Het menselijke woord prikkelt tot het 
weerwoord, tot het antwoord, hetzij tot 

rechtvaardiging, tot verontschuldiging, tot 
koppigheid of wat het verder ook mag zijn. 
Het stille, woordeloze elkaar-begrijpen is 

altijd honderdmaal beter

Groepsleid(st)ers 
hebben vaak veel 
moeite met stilte 
in gesprekken en 
hebben de neiging 
die snel ‘op te vullen’, 
terwijl stilte juist heel 
vruchtbaar kan zijn.
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geleerd vragen te stellen die een ruimte 

openen waarin kinderen kunnen luisteren 

naar hun eigen ervaring, naar elkaar en 

naar het onderwerp dat aan de orde is. 

En niet primair naar de (autoriteit van de) 

groepsleid(st)er.”

Parker J. Palmer

 

“Woorden kunnen alleen maar gemeen-

schap tot stand brengen en nieuw leven 

schenken als zij doordrongen zijn van de 

stilte waaruit zij werden geboren. Zodra 

wij de woorden gebruiken als een mid-

del om beslag te leggen op mensen, om 

onszelf te verdedigen of een ander aan te 

vallen, spreken zij niet meer van stilte. Als 

het woord de genezende en levengevende 

vrede van zijn eigen stilte oproept, is het 

niet meer nodig veel te spreken: men zegt 

dan veel door weinig te spreken.”

Henri Nouwen

School en maatschappij
Hoe staat de school en wat daar geb-

eurt in de maatschappij, bijvoorbeeld 

in relatie tot wat bij de kinderen thuis 

gebeurt? Bij ‘stilte’ komt dat wel heel 

duidelijk naar voren. Op school wil je 

een bepaalde kwaliteit van erva- 

ZIEKENBEZOEK

Mijn vader had een lang uur zitten zwi-

jgen bij mijn bed. Toen hij zijn hoed had 

opgezet zei ik, nou, dit gesprek is gemak-

kelijk te resumeren. Nee, zei hij, nee toch 

niet, je moet het maar eens proberen’. 

Judith Herzberg

 

Spiritualiteit
De belichting van de betekenis ‘stilte’ 

bij Petersen en Kees Boeke is niet 

compleet, als niet ook de relatie ge-

legd wordt met meditatie, vieren, 

mystiek, gebed, schouwen. Dat kwam 

hierboven al enkele keren aan de 

orde. Petersen noemt deze immers, 

als hij de ‘individuele grondvormen’ 

van overname van spanning in de 

pedagogische situatie bespreekt.

Ik kies het trefwoord ‘spiritualiteit’, 

om aan te duiden waar het Petersen 

(en Boeke) bij ‘stilte’ ten diepste om 

ging, hoewel dit woord zelf bij hem 

niet voorkomt. Elders noemt hij wel 

‘mystiek’, ‘contemplatie’, en ‘de zorg 

voor het innerlijk leven’. Door de 

keuze voor ‘spiritualiteit’ maak ik het 

mezelf trouwens niet gemakkelijk. 

Dat wordt immers te pas en te onpas 

gebruikt, is een modebegrip aan het 

worden (Sanders, 1987). In enkele 

trefwoorden moet daarom wel om-

schreven worden wat er mee bedoeld 

wordt en ook de bijgaande citaten 

hebben de bedoeling dit te verhel-

deren.

Spiritualiteit is een van oorsprong 

godsdienstig begrip (Aalders, 1971), 

dat (hoewel de godsdienstige bete-

kenis nog steeds van belang is) 

tegenwoordig in een bredere bete-

kenis gebruikt wordt, zodat er ook 

gesproken wordt over een ‘seculiere’ 

(wereldlijke) spiritualiteit (Apostel/

Schillebeeckx, 1988). Spiritualiteit kan 

lijkheid met het vermoeden dat deze 

een geheim bevat, een bestemming 

heeft. Het gaat om openheid voor 

deze transcendente dimensie, waa-

rbij tevens diepere lagen en nieuwe 

mogelijkheden in de eigen persoon 

ontdekt worden. Hier past het woord 

‘spiritualiteit’.

Deze spiritualiteit heeft in Jena-

planonderwijs niets te maken met 

wereldvlucht en individualisme. In 

dit onderwijs staan immers waarden 

als uniciteit, sociale rechtvaardigheid, 

hoop, schoonheid, eerbied voor het 

leven centraal. Deze waarden vragen, 

behalve om verstandelijke analyse 

van de werkelijkheid, ook om zelfken-

nis, invoelen, dieper doordringen in 

zaken, om eigen keuzen. ‘Spiritu-

aliteit’ en ‘strijd’ om deze waarden 

hangen daarin samen. Daarbinnen 

speelt ‘stilte’ een rol in gesprekken, in 

vieringen en bij ruimte voor individu-

ele kinderen om na te denken.

Het probleem is echter, dat Petersen 

deze dimensie wel benadrukt, maar 

weinig concrete aanwijzingen geeft 

hoe hieraan vorm te geven. Qua 

vormgevingen lijkt hij aan te sluiten 

bij traditionele vormen van het gebed. 

Daar moeten we ook andere eigenti-

jdse vormgevingen bij zoeken, waar-

voor in dit artikel al enkele aanzetten 

te vinden zijn. Verder liggen er allerlei 

aanknopingspunten in de kunstzinni-

ge vorming en de verbinding hiervan 

met ontdekkend-onderzoekend leren 

aan de dingen. Kernwoord is hier: 

verwondering.

“Ik heb in de stilte geleerd, dat het dikwijls 

beter is een vraag dan een antwoord in 

het midden te brengen. Het is natuurlijk 

dat stilte ons leert vragen stellen, omdat 

stilte zelf een vraag is. In de stilte heb ik 

omschreven worden als een wijze van 

kennen, die verschilt van het begrips-

matige kennen. In het begripsmatige 

kennen proberen mensen, vooral in 

de wetenschappen, greep te krijgen 

op de werkelijkheid, door logisch 

denken en door het toetsen van onze 

gedachten aan de ervaring. Daarbij 

wordt gestreefd naar ‘objectiviteit’ 

door de subjectiviteit van de onder-

zoekers (gevoelens, waarderingen, 

levensverhaal) zoveel mogelijk buiten 

spel te plaatsen. Dit streven levert 

veel goede en belangrijke zaken op, 

maar is tevens beperkt.

Er zijn ook andere wijzen van kennen 

en andere aspecten van de werkeli-

jkheid dan welke zo onthuld kunnen 

worden. Petersen noemt zo’n andere 

wijze van kennen, in navolging van 

anderen, het schouwen. Daarmee 

bedoelt hij het voorbewuste, niet-be-

gripsmatige, passieve in-zich-opne-

men; het zich-verbonden-weten, 

intuïtief ervaren en zin geven. Het 

‘schouwen’ staat tegenover het ob-

jectiverende ‘observeren’, waarbij je 

‘greep’ probeert te krijgen op de din-

gen. Bij...

 

“de schouwende mens ontbreken bep-

aalde verwachtingen en bedoelingen 

met betrekking tot de werkelijkheid: hij 

is innerlijk open voor de dingen en bereid 

alles te horen wat de wereld hem te zeg-

gen heeft...”

“... Degene die schouwt staat tegenover 

de wereld als een kind, eenvoudigweg 

ontvangend, afwachtend, zonder bewuste 

bedoeling”

(Petersen, 1990, p. 41/42 en 255).

 

Het ‘schouwen’ is vooral het kennen 

met je hart, het duiden van de werke-

lijkheid, het benaderen van de werke-

ringen bieden en dat is soms of vaak 

tegengesteld aan wat buiten school 

(bijvoorbeeld thuis) gebeurt. Hoe ga 

je bijvoorbeeld om met vragen van 

kinderen om ‘achtergrondmuziek’ bij 

het werk – het thuis en elders alom 

tegenwoordige ‘geluidsbehang’? Dat 

geeft spanning, bij de kinderen, bij 

de ouders en bij de groepsleid(st)ers. 

Laatstgenoemden staan immers ook 

in deze, bepaald niet ‘stille’, maatsch-

appij. Hun eigen ‘stilte’-verhaal speelt 

ook een rol. De spanning kan vrucht-

baar zijn, uitdagend, wakker makend.

Kinderen moeten eigen keuzes kun-

nen maken. Dat vraagt van de school 

wel om een duidelijke strategie: 

weten wat je wilt en waarom, luis-

terbereidheid, bereidheid tot het af-

leggen van verantwoording, intensief 

contact tussen school en ouders. Tot 

zover dan dit ‘stilte’-verhaal. Het is 

duidelijk dat veel nog om uitwerking 

vraagt, ook via dit blad, bijvoorbeeld:

•  Hoe doe je het nu precies? Deel 

met ons je stilteverhalen van scho-

len, groepsleid(st)ers en kinderen;

•  Wat kan spiritualiteit in de Jena-

planschool van nu inhouden?;

•  Kunstzinnige vorming en stilte;

•  Projecten en andere activiteiten 

over ‘stilte’, ‘geluid’, ‘geluidshinder’;

•  Hoe in schoolteams voldoende ‘rust 

in de tent’ kan komen om tot verd-

ieping te komen.

Tenslotte twee citaten, die aangeven 

dat het spreken op de juiste moment-

en van beslissende betekenis is:

 

Als je zwijgt op het moment dat je zou 

moeten spreken, al is het ook maar één 

keer, dan heb je weer een leegte toe-

gevoegd aan de geschiedenis. In die leegte 

bloeit de dictatuur.

Maria de Groot

Toen de nazi’s de communisten arrest-

eerden hield ik mijn mond,

ik was immers geen communist.

Toen ze de socialisten opsloten hield ik 

mijn mond, want ik was geen socialist.

Toen ze katholieken haalden, heb ik niet 

geprotesteerd,

ik was geen katholiek.

Toen ze mij kwamen halen, was er nie-

mand die nog protesteren kon.

Martin Niemöller

 

 

 

 

Woorden kunnen alleen maar 
gemeenschap tot stand brengen en nieuw leven 
schenken als zij doordrongen zijn van de stilte 

waaruit zij werden geboren

Verantwoording maart 2020:
Dit artikel verscheen twee keer eerder in Mensenkinderen. Oorspronkelijk in september 1987, in een nummer met 
meerdere artikelen over stilte: ‘Stilte in een wereld vol lawaai’ (de Jong/de Jong, 1987) en ‘Een school van zwijgen en 
stilte, een analyse van het logboek van Hans Wolff’ (Schermer, 1987). Kees Both verwerkte aspecten van dat laatstgen-
oemde artikel in de update die hij maakte voor het jubileumnummer 50, uit januari 1996. Deze 2020-versie kreeg een 
lichte eindredactie, waarin enkele fouten en oude spellingswijzen verbeterd zijn, en enkele verwijzingen naar andere 
artikelen in het 1996-nummer geschrapt zijn. Het oorspronkelijke artikel kende een uitgebreide lijst van literatuur en 
voetnoten. Voor de leesbaarheid zijn die hier weggelaten. Ze zijn online terug te vinden in het digitale archief op www.
njpv.nl. Zoek op: Mensenkinderen, jaargang 11, nummer 3.
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De meditatie was allereerst gericht op 

het voelen van rust. Luister eens naar 

alle geluiden en laat het stil worden in je 

hoofd. Neem een diepe teug adem… Bij 

elke uitademing stroomt de spanning uit 

je lichaam naar buiten…

 

“Wat ik wil weten,” zeg ik, “is dit: was 

het ook mogelijk om stil te worden en 

eventjes aan niets te denken?”

“Nee, als je aan niets probeert te den-

ken dan denk je toch ergens aan: aan 

niets!” zegt Nassim.

“Nee”, beweert ook Ziyana: “Je hoofd 

is een soort radio en die gaat altijd 

door!”

“Hoezo? Je kunt hem toch gewoon 

uitzetten?”, vraagt Uma.

 

Ik heb natuurlijk geen zicht op hun 

innerlijke ervaring. Daarbij weet ik 

dat het verschrikkelijk moeilijk is: de 

weg naar binnen vinden en dan een 

rustpunt ervaren, ergens in het oog 

van de storm. Mijn eigen zoektocht 

duurde nog veel langer dan zij über-

haupt leven, en bij mij begon het pas 

rond mijn vijftiende. Ik schreef er een 

“Wie is er nú, op dit moment, druk in 

zijn hoofd?”

Tweederde van de vingers schieten 

de lucht in. Ik vind het veel. Zou het 

aanstellerij zijn of is het echt zo erg 

met deze kinderen gesteld?

“Wat is dat dan, drukte?”

“Het zijn allemaal gedachten, juf. Die 

komen tegelijkertijd.”

“Niet eens rustig na elkaar, maar zelfs 

tegelijkertijd?”

Groep 4-5 wil niet analyseren, maar 

ze leggen liever uit hoe het komt: 

onder welke verplichtingen ze alle-

maal gebukt gaan en hoe overvol hun 

agenda is.

 

We gaan mediteren. Met junglegelu-

iden. De kinderen halen diep adem, 

voelen hun lichaam en laten zich 

makkelijk meevoeren in de visuali-

satie. Ze lopen door oerwoud, waar 

vogels klinken, bloemen geuren en 

overal gebladerte is. Vervolgens vlie-

gen ze omhoog op de rug van een 

grote zachte hond en na een tocht 

boven de wolken dalen ze neer op 

een plek waar ze zich altijd fijn voelen. 

Er volgt nog een douche van hartjes 

en tenslotte zitten ze weer gewoon in 

de klas.

Enthousiast vertellen ze welke gekke 

dingen er zijn gebeurd. De een rook 

bloemen. De ander vloog naar een 

mooi eiland. Weer een ander voelde 

de hartjes door zijn bloed stromen en 

dat voelde raar.

De filosofiekring

In het 
oog van 
de storm

Sabine Wassenberg

Drukte in je hoofd. Ja, dat kennen de kinderen in de filosofieles van 
Sabine Wassenberg wel: gedachten die maar blijven stromen. Sabine 

doet een visualisatie met de groep, gericht op het voelen van rust. 
Maar de vraag nadien, “Is het mogelijk om stil te worden en even niets 
te denken?”, blijkt lastig te beantwoorden: hoe kom je bij die stilte? En 

als je stilte ervaart, hoe geef je er dan woorden aan?

boek over: Mijn ego en ik.

 

En daarbij, degenen die wél rust erva-

ren hebben, kunnen misschien geen 

woorden vinden.

“Waar komen gedachten eigenlijk 

vandaan?”, vraagt een leerling.

“Uit je hersenen”, menen de meesten.

“Maar geven die hersenen jou die 

gedachten?”

“Ja.”

“En wie ben jij dan? Ben jij je 

hersenen?”

Het is makkelijk om ze in deze filo-

sofische paradox de verwondering te 

laten voelen. Dat wat er gevonden is 

aan stilte wordt nu overstemd door 

de vraag om het te omschrijven en 

erover te filosoferen. Overschreeuwd 

door luidrustige klasgenoten; opzij-

geschoven voor cognitieve taken. De 

stilte is al snel onhoorbaar.

Ik had het zelf fijn gevonden als grote 

mensen mij vroeger hadden verteld 

over die weg naar binnen. En het 

lijkt me nu des te relevanter, want 

agenda’s – ook die van jonge mensen 

– slibben steeds sneller dicht.

 

Sabine Wassenberg is filosoof en verzorgt 

lessen en trainingen in filosoferen met 

kinderen. Ze is auteur van onder meer 

‘Kinderlogica - Filosoferen op een multi-

culturele school’. sabinewassenberg.comHoe vind je de weg naar binnen?

Je hoofd 
is een soort radio. 

Die gaat altijd door!’, 
meent Ziyana
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Tijdschrift voor en over jenaplanonderwijs

Omdat mijn vader ook onderwijzer was, kwamen wij, als kinderen, op zaterdagochtend wel eens op zijn 
school. “Even iets stencilen, jongens.” Een school zonder kinderen. Als een zwembad zonder water.

Mijn vader werkte toen op zo’n mooie oude school in een L-vorm met aan zonovergoten gangen de hoge 
lokalen met de grote ramen. Rijen kapstokken, waar toch nog één jas was blijven hangen.

Onder de deur van de 1e klas (groep 3) zat een zandvorm-

pje klem. Op onze hurken raakten we het eerbiedig aan. 

Verwonderd keken we elkaar aan. Aan mijn zusje die in de 

1e klas zat, zag ik dat zij wel snapte hoe dat vormpje daar 

was gekomen. Ik smachtte naar haar verklaring, maar 

durfde de gewijde stilte niet te doorbreken.

We kenden de juf van de 1e klas. Ze kwam wel eens bij 

ons eten: tante Annemarie. Als pelgrims in de kerk van de 

mooie lieve heilige juf tante Annemarie, slopen we tussen 

de rijen bankjes door. Ik knikte groetend naar het woord 

‘bij’ dat ze eigenhandig had geschilderd en tussen ‘boom 

– roos – vis – vuur’ had gehangen. Ik had zelf gezien hoe 

tante Annemarie aan ónze keukentafel het beestje had 

getekend. Ze had verteld dat Heintje met de duizend 

sproetjes door een wesp was gestoken. Dat de klas haar 

met angstige ogen had aangekeken. Toen had ze de kin-

deren maar verteld over wespen… en over bijen. Dat wist 

ik in deze vreemde, verstilde omgeving toch maar mooi.

 

Mijn broer keek verlangend naar de letterdozen achter 

in de klas. Mijn zusje bleef bij de ingang, in de oksel van 

de L staan. Daar stond een enorm aquarium, zo groot 

als een geschiedeniswandplaat. Betoverd keek ze naar 

de verlichte vissen in het donkere portaal. Hun kleuren 

wapperden voorbij. Waterplanten dansten op onhoorbare 

muziek.

 

Als een zwembad 
zonder water

Arjen 
Achterop

Arjen Tabak

De wereldkaart in de 6e klas. De enorme lichtblauwe 

zeeën. Je kon dus echt naar Amerika, waar je zoveel over 

hoorde. Daar waren ze zo aan het demonstreren. Ik tuurde 

of ik president Ford kon zien. Ik vond het niet kloppen dat 

Amerika een roze kleur had en de USSR juist groen. Suri-

name in bruin-geel, dat niet meer bij Nederland hoorde, 

zag ik ook.

Onder de wereldkaart stond een antiek planetarium. Het 

had een slinger en in het midden een kaars met een spie-

gel. Samen was dat de zon, die zijn licht liet schijnen op de 

aarde en de maan. De aarde draaide om een as. De maan 

weer om de aarde. Zo kon je zien hoe het dag en nacht 

werd, zomer en winter, volle maan en nieuwe maan.

 

Mijn vader kwam ons halen en bekeek samen met ons 

het planetarium. Hij nam hem onder zijn arm mee naar 

huis. Daar probeerden we het in een helemaal 

verduisterde huiskamer uit. Allemaal even 

draaien aan de zwengel. Dagen en nacht-

en vlogen voorbij.

 

Arjen is leerkracht, onderwijskundige en 

eigenaar van Onderwijs doe je Samen


