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Er zijn herfstochtenden, vóór het licht wordt, dat onze 

jongste (4) nog even tegen me aan wil kruipen. Zonder 

woorden licht ik dan een dekbedpunt op, hopend dat de 

warmte hem in een laatste sluimerslaap brengt. Maar 

vaak komt er een vragend “Papa?” en dan weet ik dat de 

nachtrust voorbij is.

 

“…Wil je een sprookje vertellen?” 

“Mmpffjjahisgoed”, hoor ik mezelf 

naar mijn stem zoeken. “Mmhrood-

kapfffje? Repelsteeltje? Hans en 

Grietje? Rapunzel?” Het maakt eigen-

lijk niet uit waar zijn keuze op valt, 

de vraag erna is meestal: “Mag ik in 

het verhaal zijn?” Precies dan, op de 

drempel van de nieuwe dag, wordt 

het uitdagend.

 

Ik vind het geweldig dat hij de 

verhalen zo in zich opneemt dat hij 

er zelf in wil rondwandelen en ik 

streef telkens naar een spannendere 

opbouw dan de vorige keer. Maar het 

echte werk schuilt erin dat hij nooit 

als kleuter in het verhaal zit, maar 

als een soort superheld. Altijd is hij beresterk; scherpzin-

nig doorziet hij elke valstrik. Komt de wolf met een hoog 

stemmetje van ingeslikt krijtpoeder en een witgemaakt 

pootje van bakkersmeel bij de deur van de zeven geitjes, 

dan stapt mijn zoon subiet naar buiten en maakt gehakt 

van de booswicht. Als het aan hem ligt, heeft de heks uit 

het koekhuisje al drie keer verloren voordat ze ook maar 

een tondelvonkje gemaakt heeft in haar bakoven.

 

Inhoud

Ik moet dus met lenige sprongetjes en plotwendingen ko-

men, waardoor naïeve prinsessen en achtergelaten kinde-

ren toch nog een beetje in een spannend avontuur blijven 

zitten. Dat deed me inzien dat er een kloof gaapt tussen 

de Europese verteltraditie en het Amerikaanse superhel-

denepos. Grimm, Andersen en moderne evenknieën als 

Annet Schaap of Marjolijn Hof beginnen bij feilbare hoofd-

personen en laten hen op reis gaan, de 

grote wereld in (zie Berna’s Boeken vanaf 

p. 29). Amerikaanse helden daarentegen 

zijn bovenmenselijk en hun reis kan alleen 

maar uitlopen op een steeds grotere we-

reldvernietigende wapenwedloop, zie de 

Avengersfilms.

 

Daar zou ik het zo ongeveer bij gelaten 

hebben, in mijn inleiding van een thema-

nummer over ‘helden en inspiratoren’. 

Maar toen kwam het nieuws tot ons 

van het overlijden van Kees Both. Na Ad 

Boes in februari moeten we opnieuw een 

Jenaplan-icoon achterlaten in dit toch al 

ingewikkelde jaar 2021. Tot uit Duitsland 

spreken jenaplanners in dit nummer over 

de betekenis die Kees had voor ons onder-

wijs en voor hen persoonlijk. Kees, zo klinkt eenduidig uit 

hun woorden, leefde het Jenaplan voor – zowel weten-

schappelijk gravend als ethisch-spiritueel zinzoekend. Hij 

zou ongetwijfeld ongemakkelijk zijn geweest bij de term 

‘held’. Dus noem ik hem: wegbereider, voorbeeldfiguur, 

mens-uit-een-stuk.

 

Geert Bors, hoofdredacteur Mensenkinderen

Helden
Het thema ‘helden’ kwam voor de 
zomer bij de redactie op, als een 
lichtvoetig thema voor de jaarstart. 
Toen Kees Both ons ontviel op 8 
september kreeg het nummer 
waaraan veel redactieleden hun 
bijdrage al geleverd hadden een 
nieuwe tonaliteit. “De bescheiden 
en beminnelijke Kees Both deed 
niet snel iets voor zichzelf, bij hem 
ging het altijd over het grotere 
geheel”, zo begon dagblad Trouw een 
artikel over Kees. Bescheidenheid 
en heldendom vormen een wat 
detonerend palet. Toch schroom ik 
niet Kees mijn jenaplanvoorbeeld  
te noemen./GB
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Helden zouden onfeilbaar moeten 

zijn, anders vallen ze van hun voet-

stuk. Maar wie is er nu onfeilbaar? 

Terwijl ik typ kijk ik eens in mijn 

werkkamer rond. Op mijn koffiemok 

staat een serie afbeeldingen van John 

Cleese die samen het bekende loopje 

vormt uit de scène ‘Ministry of Silly 
Walks’ van Monty Python. Op de deur 

hangt een groot portret van Maarten 

Luther. Deze vond ik tijdens het uit-

ruimen van de woning van mijn over-

leden oom die priester was. Aan mijn 

pols zit een horloge met Kuifje erop.

Mijn oom was misschien wel een 

soort van held, hij streed voor het 

recht voor priesters om te mogen 

huwen. Hij woonde ook samen met 

zijn partner, zij en hij allebei een eigen 

voordeur maar daarachter was de 

boel wel doorbroken. Ik kende mijn 

oom helemaal niet goed genoeg om 

hem als held te zien, maar hij wilde 

wel iets bereiken. Hij wilde iets door-

breken dat in zijn ogen niet klopte. Ik 

vond het mooi dat hij als katholieke 

priester een poster van dé prominente 

protestant had. John Cleese doorbrak 

ook. In de comedy Fawlty Towers werd 

met lijken gesleept, Hitler geïmiteerd, 

gespot met doven, kortom heerlijk. 

John Cleese wist met zijn humor de 

Kees opent

De helden van Marvel en DC Comics waarvan Disney nu 

de ene na de andere film uit zijn mouw schudt, zijn niet 

de helden waar Kees Groos naar opkijkt. “Wel hebben ze 

allemaal een talent. Ze hebben ook allemaal een zwakte. En 

een mooi pakje. Wie zijn nou mijn helden, naar wie kijk ik 

op, wie heeft met zijn acties invloed op mijn denken en doen 

gehad?”

 

Feilbare helden

Kees Groos

De helden van 
de geschiedenis 

worden stuk 
voor stuk van 

hun sokkel 
gerukt

fundering onder vele heilige huisjes te 

ondermijnen.

Petersens portret onderin mijn la
Een held is geen held als zijn daden 

onbeschreven blijven. Een held heeft 

een publiek nodig dat hem verheft tot 

die status. Het publiek vereert en zet 

iemand op een voetstuk. Hoewel John 

Cleese op mijn mok staat, Luther op 

de werkkamer hangt en, o ja, Kuifje op 

mijn horloge prijkt, heeft dat meer te 

maken met herinneringen en humor 

dan met verering. Ik hang Luther niet 

aan, maar heb hem wel op mijn deur 

gespijkerd, omdat mij dat doet den-

portretten. Mensen op zo’n portret 

lijken altijd perfect. Ik heb altijd het 

idee dat ze vanuit hun portret een 

beetje hautain op je neer hangen te 

kijken. Maar dat inzicht over die held-

haftigheid blijkt wel eens te verande-

ren. De helden van de geschiedenis 

worden stuk voor stuk van hun sokkel 

gerukt omdat er een politiek correcte 

beeldenstorm heerst en het blijkt dat 

de helden van vroeger helemaal niet 

zo heldhaftig waren. Betekent dat dan 

ook dat al deze mensen niets goed 

hebben gedaan? Iemand verheffen tot 

de status van held is dus ook risicovol, 

wat als die niet onfeilbaar blijkt?

 

De mantra’s van Rik Mayall
Dan Rik Mayall, de zoveelste niet-held 

van mij die ook al een Britse komedie-

acteur was – mijn generatie kent hem 

van Bottom en daarvoor The Young 

Ones. Mayall heeft toen hij een ere-

doctoraat kreeg op de universiteit van 

Exeter de studerende jeugd daar toe-

gesproken. En zoals het hem betaamt 

gaf hij, doorspekt met scheldwoorden, 

een prachtige speech. Hij gaf die jong-

volwassene vijf mantra’s mee voor 

een gelukkig leven:

 

•  Equality: All men are equal, the-

refore no one could ever be your 

genuine superior.

•  Opportunity: It’s your future, it’s 

yours to create, your future is as 

bright as you make it.

•  Wisdom: Change is a constant in 

life, so you must never ever lose 

your wisdom.

•  Freedom: If you want to live a 

full and complete human life, you 

have to be free. Freedom is para-

mount.

• Love: Love IS the answer!

 

Je hoopt dat die groep studenten en 

mensen zoals ik, die later dat filmpje 

nog eens terugkijken, iets meenemen 

van die vijf mantra’s. Ik heb ze op een 

blaadje geschreven en op mijn werk-

kamer gehangen. Regelmatig zie ik ze 

en helpt het mij. Wanneer iemand dat 

bij je kan bereiken, dan is iemand toch 

een stukje held. Net als de humor van 

John Cleese, de progressieve houding 

van mijn oom en de avontuurlijke 

Kuifje. Voor mij allemaal kleine stukjes 

held die mij mede gevormd hebben 

tot wie ik ben. Zo moeten wij op 

school ook onze kinderen in aanra-

king laten komen met personen en 

personages die zorgen voor mantra’s. 

Allemaal stukjes helden die onze kin-

deren inspireren om op hun beurt zelf 

feilbare helden te worden.

 

Redacteur Kees Groos is stamgroeplei-

der en adjunct-directeur in Boxmeer

Illustratie: Stijn Ruijzenaars

ken aan mijn oom. Kuifje is kunst en 

jeugdsentiment, maar Hergé is geen 

held voor mij en John Cleese ook niet, 

wel baanbrekend en grappig.

Ik kreeg ooit van een welwillende 

schoolleider een gelamineerde plaat 

van Peter Petersen. Een wat gesti-

leerd portret op een achtergrond van 

gekleurde banen in statige kleuren. 

Heel lief bedoeld, kon ik hem ergens 

ophangen. Maar dat heb ik niet 

gedaan. Dagelijks werk je vanuit de 

visie waar deze man de grondlegger 

van is, maar ik hoef hem niet aan de 

muur. Petersen verdween in een la.

Ik heb moeite met dat soort staatsie-
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6 oktober 2021. Samen vieren is 

een jenaplanbasisactiviteit die Freek 

Velthausz op het lijf geschreven is. 

Ooit, tijdens een interview, mijmerde 

hij hoe opmerkelijk het is dat, van 

alle traditionele onderwijsvernieu-

wers, het Peter Petersen geweest is 

die ‘vieren’ zo nadrukkelijk opnam 

als essentiële sociale activiteit van 

het mens-zijn, en daarmee ook van 

onderwijs en opvoeding. Juist Peter-

sen, de wat stijfjes ogende hoogleraar 

pedagogiek.

Met vieren is Freek al begonnen voor-

afgaand aan de twaalfde Suus Freu-

denthal-lezing. Vanachter zijn contra-

bas speelde hij met zijn band, terwijl 

het publiek van vooral jenaplanners 

uit de noordelijke provincies de weg 

naar binnen vond in de EM2, de zaal 

op het oude Groningse Suikerunie-

terrein die qua bohemien-stijl niet 

onderdoet voor concertzalen in Berlijn 

of de Kopenhaagse vrijstaat Chris-

tiania. Gescande QR-codes. Alvast 

een paar drankmunten. Opgestoken 

handen. Breed lachende herkenning. 

Eindelijk weer eens samen.

Een half uur later, op het podium, 

viert Freek de ruimte als Reggio 

Emilia’s derde pedagoog: “Je ruikt het 

feest van afgelopen weekend nog”. Hij 

inventariseert zijn publiek, gedenkt 

de overleden Ad Boes en Kees Both 

(ook gezamenlijk rouwen behoort 

tot ‘samen vieren’) en speldt Wytse 

Bouma en Kor Posthumus een lintje 

op waarmee zij toetreden tot het 

illustere gezelschap van de Orde van 

de Jenaplan-Uil.

Ook voor de gastspreker van de Suus 

Freudenthal-lezing zijn er mooie 

woorden. Bransens boek Gevormd 
of vervormd noemt Freek essentieel 

voor de jenaplanopleiding, net als 

de publicatie Onderwijs na Covid-19, 

die Bransen vorig jaar uitbracht met 

Dolf van den Berg, Sjef Drummen en 

anderen van het Taskforce Ontwik-

kelingsgericht Onderwijs [besproken 

in MK170, red.]. “We hebben Jan 

Bransen op tv zien rondwandelen in 

een doolhof met Erik Scherder. Jan liet 

ons nadenken waarom we de dingen 

Zullen we ons 
verstand weer 

leren gebruiken?
Als een lezing als een dans is, waarvan de kwaliteit alleen bepaald kan worden 

tijdens het dansen zelf, valt er dan iets over te schrijven? Kun je de twaalfde Suus 
Freudenthal-lezing door Jan Bransen alsnog meemaken op papier? Geert Bors 
waagt een poging om sfeer en betekenis over te brengen van een lezing waarin 

gevierd, gespeeld, gesproken en geleerd werd. Waarin beeld en woord even 
bepalend waren. Waarin ontleed en weer opgebouwd werd.

 

Suus Freudenthal-lezing 2021: 
Jan Bransen

Geert Bors
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doen zoals we ze doen. Volg je zijn 

ideeën dan is onderwijs geen wereld 

van praktische voorwaarden en af 

te vinken doelen, maar een activiteit 

waarin diepe waartoe-vragen gepast 

zijn. Als je drugs op het schoolplein 

aantreft, is dat dan voor de prullenbak 

of moet het onderdeel worden van 

het onderwijs?” Freek kondigt aan dat 

Jan Bransen de oren van zijn toehoor-

ders zal openzetten en hun hersenen 

een duw zal geven. “Daarmee kun je 

morgen al één of twee of drie dingen 

anders doen.”

En daarmee is het podium voor de 

Nijmeegse filosoof en academisch 

leider van het Radboud Teaching 

and Learning Centre. “Wat filosofen 

doen is proberen om goede vragen 

te stellen”, begint Bransen. Inmiddels 

is de vraag ‘Zullen we ons verstand 

weer leren gebruiken?’ geprojec-

teerd. Vanmiddag wil de filosoof het 

hebben over deze ene zin, sterker 

nog: om de vraag werkelijk door te 

laten dringen zal hij hem afbreken 

in zijn losse elementen: woord voor 

woord deconstrueert hij de vraag om 

haar betekenis daarna opnieuw op te 

bouwen.

Zullen…
“Zullen is altijd een uitnodiging”, 

begint Bransen. “Als we willen dat we 

ons verstand weer leren gebruiken, 

heb je een setting nodig waarin dat 

kan: met zijn ‘ontvankelijk grondmo-

del’ is Jenaplan zo’n setting.” Hoewel 

hij inhoudelijk weinig zegt te weten 

over het Jenaplan, heeft Bransen zelf 

eind jaren ’60 een paar jaar op de 

allereerste Nederlandse jenaplan-

school in Utrecht gezeten. Ook zijn 

kinderen genoten jenaplanonderwijs, 

al was dat ‘per ongeluk’: het gezin 

koos voor de buurtschool. “Het maakt 

dat ik vertrouwd ben met de vier 

basisactiviteiten.”

Bransen legt uit dat de aansporing 

die spreekt uit het ‘zullen we…?’ de 

aandacht vestigt op wat hij en zijn 

toehoorders hier precies aan het 

doen zijn: zijn uitnodiging om samen 

te gaan denken houdt in dat ook het 

publiek deze gebeurtenis mee-maakt, 

in dubbele betekenis: je bent erbij, 

maar je bent ook medeschepper. En 

dat meemaken gebeurt langs alle 

vier de basisactiviteiten. Jan gaat ze 

mijmerdenkend langs: “Is een lezing 

een gesprek? Momenteel ben ik aan 

het woord, maar ik nodig jullie uit ook 

terug te praten. En is het een spel? 

Als je naar Freek kijkt, dan is er spel 

aanwezig in deze omgang met elkaar: 

het mag leuk zijn.” “Samen realiseren 

we deze voorstelling”, gaat hij verder, 

“Dat het een spel is heeft te maken 

met het spelen met de regels ervan. 

Volg je Bransens ideeën 
dan is onderwijs een 
activiteit waarin diepe 
waartoe-vragen gepast 
zijn
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Je ziet kinderen in groep 3 ook opeens 

een rol krijgen – niet meer die van 

kleuter, maar van scholier. Studenten 

op de pabo voelen hoe ze op hun 

eerste stage bekeken worden door 

een klas vol kinderen – opeens zijn er 

verwachtingen, opeens heb je je te 

schikken in een verantwoordelijke rol 

van opvoeder. Spelen is een oefenen 

in het waarmaken van rollen.”

Ook werk passeert: “Is dit werk? 

Hebben jullie vrij moeten vragen? Ziet 

werk er zo uit: zitten en luisteren? 

Toch hoort stilstaan en nadenken 

óók bij je werk als pedagoog. Als ik in 

Nijmegen zeg ‘Ik ga de Suus Freuden-

thal-lezing houden’, denken ze dan: 

hij gaat werken?”. En dan is er vieren: 

“Vieren is markeren wat de moeite 

waard is in ons bestaan.” ‘Zullen we?’ 

is een uitdrukking van een gezamen-

lijk willen, wensen, streven, zo drukt 

Bransen zijn uitnodiging aan zijn 

toehoorders uit. “Dat is mijn inter-

pretatie van het ‘streefmodel’ van het 

Jenaplan.”

…We…
“Wie zijn ‘we’?”, vraagt Bransen 

vervolgens. ‘We gaan nu naar bed’, 

zeggen ouders tegen hun kind. ‘Zullen 

we opletten?’, gebiedt een leraar 

zijn leerlingen. En nooit is die ‘we’ 

een inclusieve ‘we’: “De echo van de 

schoolbel domineert het onderwijs 

meer dan me lief is”, zegt de filosoof.

“Voor onze soort – onze dominante 

diersoort die van de aarde een uitge-

leefd hol aan het maken is – geldt dat 

oude en jonge mensen lange tijd aan 

elkaar verbonden zitten. Ze hebben 

elkaar lang nodig en zitten lang in 

elkaars vaarwater.” Maar Bransen wil 

die langdurige afhankelijkheidsrela-

tie niet vertaald horen als: ‘kleintjes 

weten zo verschrikkelijk weinig dat 

we hun aan het begin van hun leven 

heel veel onderwijs moeten geven 

voor ze een beetje mee kunnen 

komen’: “Dat vind ik misvorming. 

Dat is een vervorming van wat twee 

generaties bij elkaar brengt.”

Hij toont een illustratie van een 

kleine en een grote beer, vanaf de rug 

gezien, die een arm om elkaar heen 

slaan. “Bij de kleine zie ik loyaliteit. 

Blind vertrouwen in de grote dat die 

goed zal zorgen. Bij de oudere zie ik 

toewijding. Dat zijn twee kanten van 

onderwijs die ik niet zo aanwezig zie, 

als ik zou willen. Met spel, werk, vie-

ring en gesprek in het Jenaplan heb-

ben jullie die kant van het mensen-

bestaan wel in beeld. De kant dat we 

van elkaar houden. Dat er overgave is. 

Overgeleverd zijn aan elkaar. Vertrou-

wen. Dat de grote er is in toewijding, 

in een ‘er willen zijn’ voor de kleine.”

Met foto’s uit het boek Jenaplan – 

school waar je leert samenleven laat Jan 

zien hoe dat eruit kan zien. “Je ziet 

hier dat een stamgroepleider een 

kind helpt zijn draai te vinden met 

een ander kind. Hier gaat langzaam 

ontstaan dat de kinderen het met 

elkaar kunnen. Omarmend loslaten 

noem ik dat. Dat is iets heel anders 

dan georganiseerd wantrouwen via 

een leerlingvolgsysteem. Om los te 

laten kun je niet beginnen bij een 

zeker-willen-weten dat het goed gaat 

als je loslaat.” Lukt het je los te laten 

in vertrouwen, dan leren kinderen ook

zichzelf vertrouwen en kunnen ze de 

wereld wel aan, stelt Bransen. Het 

mogen oefenen in rollen van jongste, 

middelste en oudste in de stamgroep 

helpt daarbij. “De natuurlijke voort-

gang, het wisselen van rollen tussen 

generaties, is mooi aan ‘we’.”

…Ons verstand…
Bij ‘ons verstand’ staat de filosoof het 

langst stil. De toehoorders maken een 

staaltje mentale gymnastiek mee, 

langs hoe zonnebloemen dagelijks 

de baan van de zon volgen, langs 

het ‘weten’ dat schuilt in spieren en 

zenuwbanen waarmee je een hand-

druk als vanzelf voorbereidt wanneer 

iemand je hand wil schudden, langs 

de camouflage van het verenkleed 

van uilen en de strepen van een uit-

eenstuivende groep zebra’s, waardoor 

het leeuwen duizelt voor de ogen.

Bransen werkt toe naar hoe je ver-

stand je helpt door schijn en dub-

belzinnigheden heen te kijken en je 

daarmee leert de wereld scherper te 

zien. Dat brengt hem bij de beroemde 

grotmetafoor uit de dialogen van 

Plato. In Plato’s grot zitten mensen 

geketend naar een muur te kijken, 

terwijl achter hen een vuur brandt. 

Tussen de geketenden en het vuur 

bewegen mensen stokfiguren op 

en neer, waarvan de schaduwen op 

de grotmuur vallen. De geketenden 

kennen alleen hun leven in de grot 

en nemen de schaduwen op de muur 

aan voor de werkelijkheid. Tot het 

iemand lukt zich los te maken en niet 

alleen te zien wat er gebeurt met die 

stokfiguren en dat vuur, maar zelfs 

wat er buiten de grot gebeurt. “Die 

persoon leert zijn verstand gebruiken 

en kijkt daarmee door de schijn heen. 

Wij zitten in onze eigen grot vast, 

in onze vooroordelen. Ook wij zien 

dingen en denken dat ze zijn zoals wij 

ze zien.”

Dan gebeurt er waartoe Jan zijn 

publiek eerder uitnodigde: een 

vraag uit de zaal, die de stroom van 

vragen die Bransen afvuurt voor even 

onderbreekt. “Heeft ‘verstand’ dan te 

maken met ‘een verre stand aanne-

men’ en daardoor overzicht krijgen?” 

“Het klopt”, zegt de filosoof: “Met 

overzicht tot die stokfiguren en dat 

vuur en die geketende figuren, snap 

je opeens wat het lijkt en niet is. Je 

snapt zelfs waarom het lijkt wat het 

is en waarom het niet is wat het lijkt 

te zijn.”

Toch brengt het hem op een betoog 

over hoe je nooit los kunt staan van 

je waarneming en dat ‘je verstand 

gebruiken’ juist niet zou moeten gaan 

over een afstand nemen, waardoor je 

niet meer in de situatie geïmpliceerd 

bent: “Wat we vaak in het onderwijs 

doen, als we een onderzoekende rol 

aannemen, is afstand nemen. Dat is 

hoe we het gewend zijn en lijkt heel 

vanzelfsprekend: jezelf isoleren en 

dan observeren wat zich voordoet. 

Maar je wilt je niet isoleren van de 

wereld. Van ‘je verstand gebruiken’ 

wil je geen afstand nemen.”

Met de zang van een merel, die door 

de zaal klinkt, verduidelijkt Jan zijn 

punt: “Fascinerend aan de zang van 

een merel is dat mannetjesmerels 

iets anders horen dan vrouwtjes. 

Een mannetje hoort in de zang van 

een soortgenoot: ‘Mijn territorium. 

Vertrouwen, zorg, 
toewijding. Dat zijn 

aspecten van onderwijs 
die ik niet zo aanwezig 

zie als ik zou willen
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Wegwezen!’, terwijl een vrouwtje 

hoort: ‘Dit is mijn domein, kom hier!’ 

De manier waarop je betrokken bent 

in de situatie bepaalt wat je hoort. 

Als je afstand neemt – bijvoorbeeld 

als menselijke luisteraar – hoor je 

niet het geheel, maar mis je juist de 

essentie van wat er overgebracht 

wordt.”

Wat Bransen wil zeggen: “Als je 

afstand neemt, verlies je het zicht op 

hoe je zelf betrokken bent. Dat maakt 

‘verstand’ iets ingewikkelds: als we 

ons verstand gebruiken, moeten we 

willen samenwerken en ons leren 

verbinden aan andere mensen die ook 

hun verstand gebruiken.” Je verstand 

gebruiken in het onderwijs is als een 

jazzimprovisatie: “Je zit niet met een 

groep muzikanten die ook maar de 

bladmuziek uitvoert, maar je luistert 

naar wat er aan het gebeuren is en 

reageert erop. Niet door afstand te 

nemen, maar door je te verbinden. 

Niet door een onderscheid te maken 

tussen theorie en praktijk, maar door 

verstandig te zijn in de praktijk van 

het handelen.”

…Weer leren…
“Van leren hebben we iets beperkts 

gemaakt”, stelt Bransen: “Het is iets 

voor kinderen. Je doet het aan het 

begin van je leven, het duurt lang, is 

vermoeiend. Je doorloopt een hele-

boel toetsen en examens en op een 

dag mag de vlag uit, want gelukkig 

mag het leren dan stoppen en kan het 

echte leven beginnen.”

Dat alles vindt de filosoof een fout 

begrip van leren. “Leren is geen 

voorbereidend traject. Leren is niet 

dat alles al voor je klaarligt. Leren en 

leven zijn met elkaar verbonden. Het 

gaat om een evenwichtig in het leven 

staan. Als we met elkaar ons verstand 

leren gebruiken, betekent het dat we 

verstand integreren in ons dagelijks 

leven. Dat we proberen te begrij-

pen wat ons en de ander beweegt, 

want we verkeren in een constante 

dynamiek met anderen. Het is niet 

‘eerst leren en dan kun je het’, maar 

het leren is een integraal deel van het 

kunnen.

Als voorbeeld neemt Bransen het 

terloopse zinnetje uit Freek Velthausz’ 

inleiding, waarin die

verwees naar drugs die gevonden 

waren op het schoolplein. “Tja, wat 

moet je daar als school mee – de 

prullenbak in en niet meer over heb-

ben? Of wordt het onderdeel van een 

kringgesprek? Hoe ga je daar verstan-

dig mee om? Nou, niet oproken, lijkt 

me. Maar naar de politie brengen. En 

er met de kinderen over praten. Het 

is een permanent inschatten en afwe-

gen van wat er past. En daarvoor is 

het nodig dat je je verstand gebruikt.”

…Gebruiken?
Als meteen daarna het slotwoord uit 

Bransens gedeconstrueerde zin op 

het scherm verschijnt, gaat er een 

lach door de zaal. ‘Gebruiken’, en dan 

helemaal met een vraagteken erach-

ter heeft precies in dit moment een 

dubbele connotatie gekregen: drugs… 

je verstand… wat gingen we ook weer 

gebruiken?

Gebruiken is een ingewikkeld werk-

woord, zegt de filosoof: “We kunnen 

mensen gebruiken. We kunnen voor-

beelden gebruiken.” In veel van de 

evidence-informed onderwijskunde 

worden simpele causale verbanden 

gehanteerd: je doet interventie A en 

dan krijg je resultaat

B. “Als je in het geval van causale 

relaties niet krijgt wat je verwacht 

– je drukt op het knopje, maar het 

licht gaat niet aan – dan kun je gaan 

zoeken naar de fout in de oorzaak- 

gevolgketen. Maar dat werkt zo niet 

als je beter met je groep wilt omgaan. 

Bij mensen gaat het er om om je 

interactie te verbeteren, om beter te 

leren luisteren.”

Het gebruiken van een instrument is 

dan ook niet neutraal, laat Bransen 

zien: “Als je een leerlingvolgsys-

teem hebt en je gebruikt dat om je 

kinderen te leren kennen, dan wordt 

dat óók het instrument dat ervoor 

zorgt dat sommige aspecten van dat 

kind juist niet zichtbaar worden. Een 

instrument stuurt je blik, het stuurt 

de manier waarop je met zo’n kind 

om kunt gaan.” Daarnaast gebeurt 

er nog iets opmerkelijks: een instru-

ment gebruiken doet ook iets met de 

gebruiker. Bransen: “Stel je komt met 

een kind een situatie tegen die nader 

onderzoek vereist. Hoe vertrouwder 

jij met jouw instrument bent, hoe 

groter de kans is dat je zegt: ‘Maar 

ik heb dit instrument, toch, en ik 

gebruik het toch goed?’

“Functioneel denken werkt niet als je 

met mensen wilt omgaan. Maar we 

doen dat in het onderwijs wel. Wij 

zijn gewend geraakt om onderwijs te 

beschouwen als iets instrumenteels: 

je stopt er een kleuter in en na een 

tijdje komt er een brugpieper uit.” In 

die manier van denken wordt ‘gebrui-

ken’ geen fijn werkwoord. “Als we ons 

verstand willen leren gebruiken

– dat was mijn kernvraag – dan moe-

ten we proberen dat verstand te zien 

als een integraal onderdeel van wat 

we feitelijk aan het doen zijn, zodat 

we niet ons verstand gebruiken, maar 

verstandig zijn.”

Onderwijs: is het schilderen of 
dansen?
Bij dat laatste hoort nog een mooi 

beeld – een schilderij van een dans. 

Precies die twee kunstvormen hebben 

beide een heel andere dynamiek die 

de kwaliteit ervan bepaalt, stelt Jan 

Bransen: “Een goede schilder hoort 

het schilderij dat hij maakt als het 

ware zeggen: ‘Nu moet je stoppen, 

want ik ben af. Ga je nu nog door, dan 

verpruts je het.’ Schilderen is dus een 

activiteit die zijn einde heeft en de 

kwaliteit van de activiteit kan afge-

meten worden aan de kwaliteit van 

het eindresultaat. Of je als schilder 

je verstand hebt laten spreken, zie je 

achteraf.”

Dansen is iets heel anders: “Als je aan 

het dansen bent, is er niet op een 

gegeven moment ‘een dans’. Nee, de 

dans is er direct zodra je danst. En is 

er ook alleen zolang je danst. Als je 

de kwaliteit van het dansen probeert 

te bepalen, lukt dat alleen maar door 

het dansen te ervaren en te zien wat 

daar tijdens het dansen en in het dan-

sen gerealiseerd wordt.” De filosoof 

Aristoteles onderscheidde die twee 

activiteiten, met hun heel verschil-

lende kwaliteiten, in poiesis en praxis, 

vertelt Jan. “Als je aan poiesis doet, 

maak je iets. Als je aan praxis doet, 

doe je met elkaar iets.”

“We zijn onderwijs gaan associëren 

met schilderen: je doet in het onder-

wijs een tijdje iets en daardoor krijg 

je een resultaat: een kind dat goed 

opgeleid is en dan kan het van school 

en is het uitgeleerd. Dat is een kijk op 

onderwijs die mij niet bevalt. Ik heb 

liever dat we onderwijs zien als iets 

dat gaande is, zo lang als het gaande 

is. En dat zijn kwaliteit heeft in het 

bezig zijn zelf.”

Het geluid van de merel
Afsluitend neemt Bransen een positie 

aan boven zijn eigen lezing. Hij gaat 

na of er gevierd, gesproken, geleerd 

en gespeeld is. Hij komt terug op 

Freek die opriep om de lezing over je 

heen te laten komen en misschien 

morgen één, twee of drie dingen 

anders te gaan doen. “Wat dit was, 

lijkt niet op een schilderij dat je kunt 

meenemen. Je hoeft voor mij hele-

maal niks

mee te nemen”, zegt de filosoof nu. 

“We hebben een tijdje met elkaar 

gedanst, waarbij ik probeerde mijn 

verstand te gebruiken en om dat 

van jullie aan te spreken. Ik heb 

geprobeerd om het besef boven te 

brengen dat ‘je verstand gebruiken’ 

niet betekent dat je afstand neemt en 

niet participeert, maar dat verstan-

dig doen behelst dat je de dynamiek 

van wat er gebeurt probeert te 

volgen en deelneemt, op een goede, 

afstemmende manier met elkaar. Als 

jullie dat ervaren hebben, was dit 

misschien een geslaagde dans. Net 

zoals eerder ging over het geluid van 

de merel dat alleen te snappen is als 

je je er actief toe verhoudt, betekent 

‘je verstand gebruiken’ dat je op een 

bepaalde manier tussen mensen je 

best doet.

Meer over Jan Bransen op www.

janbransen.nl. Zijn onderwijsboek 

Gevormd of vervormd. Een pleidooi voor 

ander onderwijs is uitgegeven door 

ISVW Uitgevers, 2019. De Engelse 

vertaling is recent gepubliceerd en is 

open access verkrijgbaar via: radbou-

duniversitypress.nl/. Klik op ‘books’.

Onderwijs is een 
permanent inschatten 
en afwegen van wat er 
past. Daarvoor is het 

nodig dat je je verstand 
gebruikt
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Een openingsopmerking over 

heldendom. Dat roept meteen 

veel op in de filosofiekring van 

Maaike. Waar sommige kinderen 

de namen van superhelden met 

hun buitengewone krachten 

roepen, denken anderen aan 

Greta Thunberg – een gewoon 

meisje dat een bovenmenselijk 

groot probleem in de muil durft 

te kijken. Of dichterbij huis, aan 

Wesleys moeder. Tja, wat is nou 

precies heldenmoed? Aristoteles 

komt te hulp.

Wie zijn de 
helden?
Wat is een 
heldendaad? 

Maaike Merckens-Bekkers

mag nooit mijn kauwgom uitspugen op straat, want 

mijn moeder is eigenlijk net als Greta.”

 

Tussen lafheid en overmoed
Er zijn meer filosofisch interessante aanknopingspun-

ten langsgekomen in alles wat gezegd is. Het punt 

van Soran over of ‘held’ een mannelijk woord is en 

of het klopt dat we alleen een man een held noemen 

en een vrouw niet. Onze voetbalvrouwen noemen 

we weliswaar ‘leeuwinnen’ maar tegelijkertijd ook 

‘helden’. Het is een taal-analytisch onderzoek waard 

maar leidt te veel af van het thema van vandaag.

Ook zijn er de superhelden die net over tafel vlogen 

en de moeder van Wesley die ook een held is in de 

ogen van de klas. Het doet me denken aan Aristo-

teles en zijn deugdethische notie waarin het goede 

eruit bestaat het midden te houden tussen twee 

extremen. Bijvoorbeeld in het geval van heldendom 

speelt moed een belangrijke rol en die houdt het 

midden tussen angstig/laf zijn of overmoedig/roeke-

loos zijn.

En dan hebben we voorbeelden nodig die op uitzon-

derlijke wijze deze karaktertrek hebben ontwikkeld 

en door wie we ons kunnen laten inspireren, zoals 

hierboven onze superhelden Mega Mindy of Batman. 

“Superman!”, “Mega Mindy…”, “Batman”, “Fortnite!”, “Pocahon-

tas…” De namen buitelen over elkaar heen als ik zeg dat we het 

over helden gaan hebben. Waar geven ze nu eigenlijk antwoord 

op? Mijn opdracht was niet: noem eens wat helden, of noem eens 

beroemde stripfiguren of Disneykarakters. Verrast door de reacties 

probeer ik te achterhalen waarom ze deze namen noemen.

Lotje vindt het een domme vraag want tsja, dat zíjń toch ook 

helden? Het is heel makkelijk eigenlijk: Mega Mindy vecht met de 

slechterik en wint gelukkig wel altijd. Zij heeft blijkbaar een helder 

idee van wat een held is. Soran denkt dat meisjes helemaal geen 

helden kunnen zijn want alleen maar jongens zijn helden. Meisjes 

zijn heldínnen. Inez die meestal dromerig in zichzelf zit te mijme-

ren wordt in één keer wakker: “Ik vind Greta Thunberg wel een 

echte heldin, want zij ging niet meer naar school omdat de grote 

mensen het klimaat helemaal kapot maken. Ik zou nooit durven 

om niet meer naar school te gaan, want dan zou mijn vader heel 

boos worden.”

Er ontstaat enige opwinding na deze uitspraak want sommige 

kinderen zouden ook wel thuis willen blijven, al zouden ze niet 

precies weten waarom. Wesley brengt het gesprek weer on 

topic. Helden. Klimaat. Greta. “Er zijn nu heel veel bosbranden en 

overstromingen en dat dat allemaal komt omdat mensen huizen 

bouwen en al het plastic zomaar in het bos of in de zee gooien. 

Mensen zorgen heel slecht voor de natuur. Maar mijn moeder 

stopt al het plastic in een zak en gooit nooit iets op straat. En ik 

De moeder van Wesley is overduidelijk geen super-

held en toch vinden we haar ook een held. Waar zit 

hem het verschil dan in? Ik leg het de klas voor.

 

Worden als Greta Thunberg
“Nou, iemand zoals Batman is eigenlijk niet een echt 

mens maar Greta en de moeder van Wesley wel. Bat-

man kan allemaal dingen die een gewoon mens niet 

kan en ik zou nooit kunnen wat Batman kan, maar 

ik vind het wel heel goed van Batman dat hij altijd 

goede dingen doet.” Aylin is duidelijk fan. “Maar Bat-

man is verzonnen en eigenlijk is die alleen maar een 

held in de film, niet in het echt. Dus dat is anders dan 

Greta, want die is wel echt en zij doet dingen in het 

echt die niemand anders doet en ze is heel beroemd. 

Als ik later groot ben wil ik net zo worden als Greta. 

En misschien ook wel zoals Wesleys moeder, maar 

die ken ik niet!”

Maaike (WonderWhy) verzorgt trainingen, schrijft 

lesmateriaal, begeleidt scholen en nog veel meer om 

het filosoferen op grote schaal toegankelijk te maken 

voor het onderwijs. Meer op: www.wonderwhy.nl

De filosofiekring

Mensenkinderen



14 112021 15Mensenkinderen

ren. Ze zijn ook het uitgangspunt 

voor het hele compendium van Kees 

Both. De kinderrechten krijgen hier in 

de basisprincipes 1 - 5 een uitge-

sproken plaats, alsmede de blik op 

de politiek-maatschappelijke wereld 

(basisprincipes 6 - 11).

 

Jenaplan terug in Jena
In de decennia dat Duitsland ver-

deeld was in Bondsrepubliek en DDR 

was Jena een stad aan ‘de andere 

kant van het IJzeren Gordijn’. De 

communistische autoriteiten hadden 

Petersen al in 1950 verboden zijn 

universiteitsschool voort te zetten. 

Na de Val van de Muur was Kees 

Both – net als zijn medestrijder Kees 

Vreugdenhil – een van de eersten die 

vanuit het sterke Nederlandse jena-

plannetwerk, naar Jena reisde om 

Kees moderniseerde Jenaplan 
doortastend en overtuigend

Als hoofdredacteur van Kinderleben, Zeitschrift für Jenaplan-Pädagogik had 
ik per telefoon en via mail jarenlang goede werkcontacten met Kees Both. 
Vaak ontmoette ik hem bij Duitse Jenaplanconferenties of bij bijzondere 
gebeurtenissen in scholen. Een keer bezocht ik hem ook thuis. Bij elk van 
zijn artikelen die ik in het Duits vertaalde, groeide mijn respect voor deze 
wetenschappelijk bekwame leraar, die de meest complexe inhouden van de 
jenaplanpedagogiek diep doordringend en overtuigend wist uit te leggen. 
Tegelijkertijd bleef hij steeds bescheiden en vriendelijk.
In de rouwadvertentie van de NJPV werd Kees Both als nestor van de Neder-
landse Jenaplan betiteld en vereerd. Uit zijn inderdaad zeer beduidende 
levenswerk kan ik op deze plek slechts enkele van zijn belangrijke bijdragen 
summier benoemen:

daar het Jenaplan opnieuw bekend 

te maken. Kees legde ook contac-

ten met veel andere Oost-Europese 

Jenaplan-geïnteresseerden. Hij 

onderbouwde deze activiteiten met 

zijn groot pedagogisch artikel over 

Internationales Lernen.

 

Natuur: Kindergarten – Garten 
für Kinder
Natuuroriëntatie als deel van de 

wereldoriëntatie leefde al sterk bij 

de jonge Kees Both in zijn engage-

ment in de padvinderij en boswan-

deltochten. Later schreef hij talrijke 

publicaties over een aan de natuur 

georiënteerde/ecologische pedago-

giek, die vandaag in toenemende 

mate betekenis heeft voor de hele 

schoolwereld. Zo schreef hij naast de 

grote hoeveelheid jenaplanartikelen, 

ook meer dan honderd relevante 

stukken in Nederlandse vakbladen. 

Zijn mooie artikel ‘Kindergarten - 

Garten für Kinder’ in vakblad HJK (De 

wereld van het jonge kind) verscheen in 

2006 ook in Kinderleben. Het is voor 

ons allemaal een gemis dat hij zijn 

proefschrift ‘Pedagogiek van de zorg 

voor de natuur’ helaas niet meer kon 

afmaken.

 

De vragensteller met weten-
schappelijke precisie
Kees Both heeft heel veel ontwikke-

lingswerk van het jenaplanconcept 

gedaan. Hij was daarin heel precies 

en doelgericht. Wat hij te conser-

vatief of verouderd achtte, selec-

teerde hij uit. Hij behield het goede, 

vertaalde het naar het heden en 

vermengde het met nieuwe inzich-

ten. Voor Kees als wetenschapper 

waren zorgvuldig gestelde vragen het 

uitgangspunt voor goede inzichten. 

Ontdekkend-onderzoekend leren en 

strategisch handelen is hier beslis-

send.

 

Levensgeschiedenis en leren
Het is voor iedere stamgroepleider 

van belang dat hij of zij eigen interes-

ses en talenten mag meenemen in 

het onderwijs. Voor mijzelf bijvoor-

beeld geldt dat mensenrechtenpro-

blematiek een integraal onderdeel 

van het jenaplanonderwijs op mijn 

Berlijnse school werd. Iedere leraar 

maakt zijn of haar eigen levensreis 

door, stelde Kees. Ook voor kinderen 

hoort je levensverhaal bij je (formele) 

leren. De passende verbinding tussen 

beide vormen van wereldverkenning 

zorgt dat authentiek leren mogelijk 

wordt. In het Jenaplan van Kees paste 

daarvoor veel openheid en creatieve 

veerkracht. Daarover schreef hij in 

Jenaplan 21 (vanaf pagina 68, en zie 

ook Ad Boes’ Kind-biografie). In een 

latere fase heeft Both ook onderzoek 

gedaan naar Jenaplan als zinzoe-

kende school. Dat voelde goed voor 

de theoloog en filosoof in mij, net als 

zijn nadruk het democratisch gehalte 

van Jenaplan en het streven kinderen 

veel zelfstandigheid te geven. Die 

dimensies waren en blijven belang-

rijke tegenwichten in een maatschap-

pij die steeds meer om een prestatie-

cultus draait.

Hartmut Draeger, 
hoofdredacteur Kinderleben en oud-stamgroepleider

Kees behield het goede, 
vertaalde het naar het 
heden en vermengde het 
met nieuwe inzichten

Jenaplan 21 en de twintig basis-
principes
Vanuit zijn weidse overzichtsblik en 

zijn precieze detailkennis lukte het 

hem om met zijn compendium Jena-

plan 21 een creatieve synthese van de 

reformpedagogiek te scheppen. De 

twintig basisprincipes van Kees Both 

en Kees Vreugdenhil (1990) zijn de 

succesvolle poging om het buitenge-

woon complexe pedagogische werk 

van Peter Petersen pregnant samen 

te vatten en nieuw te systematise-

Kees Both (1942-2021)
Acht odes aan een sensitieve vernieuwer

Fotografie: Joop Luimes
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Jenaplan 21
Gerrit: “Voor mij heeft Kees de 

fundamenten van het Jenaplan 

neergezet. In zijn boek Jenaplan op 

weg naar de 21e eeuw (1997) wist hij 

theorie met praktijk te verbinden. 

Dat kwam sterk tot uitdrukking in 

wat Kees ‘doorkijkjes’ noemde en in 

zijn ‘suggesties om verder te lezen’.”

Peter: Inderdaad, hij formuleerde 

in dat boek ook voor het eerst 

de zes kwaliteitscriteria van 

het Jenaplan: ervaringsgericht, 

ontwikkelingsgericht, coöperatief, 

wereldoriënterend, kritisch en – 

voor Kees niet in de minste plaats 

– zinzoekend. Scherp onderscheiden 

criteria voor een brede, volle 

‘Bij Kees denk 
ik aan zijn 
maatschappelijke 
betrokkenheid’
Naar aanleiding van het overlijden van Kees Both 
zochten twee jenaplanners elkaar weer eens op. 
Schoolleiders-in-ruste Gerrit Fronik en Peter van Dijk 
spraken over wat Kees voor hen heeft betekend.

opvoeding van kinderen. Trouwens, 

ook voor de ‘grote mensen’ die met 

die kinderen werken. Voor mij voelde 

het als het geweten van het Jenaplan. 

Hier ging het om, hier kon ik mij aan 

spiegelen in mijn onderwijspraktijk.”

Gerrit: “Zeker. Je kon je laven aan zijn 

kennis en dat inspireerde in hoge 

mate.”

 

De nestor en de weerbarstige 
praktijk
Peter: “Kees was voor mij wel de 

nestor van het Jenaplan. Regelmatig 

dacht ik vanuit mijn weerbarstige 

onderwijspraktijk: wat zou Kees van 

deze keuze vinden?”

Gerrit: “Klopt, zijn ideeën over de 

schoolwoonkamer bijvoorbeeld, 

en daarbij dan de orde in de klas 

maar ook in de school behouden. 

Kees verbond de theorie met 

praktijkvoorbeelden, maar wij 

stonden met de voeten in de klei 

en dan liep het soms wel eens wat 

anders.”

Peter: “Zo herinner ik me het 

hele project Doedozen, allerlei 

ontdekkingsmateriaal opgeslagen 

in oude plastic ijsdozen met 

instructiekaarten erin om het 

ontdekkend leren tot leven te 

wekken. Binnen de kortste keren ging 

het gruwelijk mis met het op orde 

houden van de inhoud. Dan misten 

er knikkers, kropen de wurmen uit 

het meel dat voor een proefje nodig 

was of waren de nodige elastiekjes 

gaar. Ook een ontdekking, trouwens. 

Maar het principe, daar ging het om, 

dat was oké! Het moest alleen anders 

georganiseerd worden.”

Gerrit: “Hetzelfde bij het thema 

vieringen. Ik zat samen met hem 

in de werkgroep, maar op school 

liep een viering wel eens anders 

dan bedoeld werd. Toch waren de 

werkgroepmeetings heel goede 

bijeenkomsten.”

Altijd weer een vergezicht
Peter: “Als ik aan Kees denk, denk ik 

ook aan zijn grote maatschappelijke 

betrokkenheid. Toen wij in 1991 de 

eerste school voor vluchtelingen in 

Nederland openden, kwam hij met 

zijn vrouw Han een hele dag kijken. 

Wat een betrokkenheid! Ik heb dat zó 

gewaardeerd.”

Gerrit: “Kees was tamelijk allergisch 

voor methodegebruik in de jenap-

lanschool. Hij legde de nadruk op de 

professionaliteit van de groepsleer-

kracht. Dat is nog steeds een zeer 

actueel thema in het Nederlandse 

onderwijs.”

Peter: “Die nadruk op de zelfbewuste 

stamgroepleider was ook terecht, 

maar structurele scholing van de 

groepsleerkracht stond nog maar net 

in de steigers. Er was nog een hele 

weg te gaan en ook daar heeft hij een 

flinke bijdrage aan geleverd.”

Gerrit: “Zijn gedrevenheid ging 

soms inderdaad verder dan de 

Regelmatig dacht 
ik vanuit mijn 
weerbarstige 
onderwijspraktijk: 
wat zou Kees van 
deze keuze vinden?

Voor methodegebruik 
was Kees tamelijk aller-
gisch. Hij benadrukte de 
professionaliteit van de 
groepsleerkracht

mogelijkheden van de collegae in de 

school.”

Peter: “En dat was juist ook weer 

zo inspirerend! Hij trok je naar 

een hoger niveau. Altijd weer een 

vergezicht, een stip op de horizon.”

De schoonheid van de natuur
Gerrit: “Kees was gegrepen door de 

schoonheid van de natuur. In veel 

artikelen legde hij daar een link naar. 

Vooral bij wereldoriëntatie, een 

geliefd onderwerp van hem, kwam 

hij er vaak op terug. Uitgaan van het 

vragende kind in bijvoorbeeld de 

observatiekring. Daar had ik wel een 

klik mee. Op woensdag ging ik altijd 

met de kinderen naar buiten.”

Peter: “Die liefde deelde ik inder-

daad. Ook ik ben destijds, net als 

Kees, bij de Christelijke Jeugdbond 

voor Natuurvrienden begonnen. En 

inmiddels ben ik vrijwillige boswach-

ter voor Natuurmonumenten. Toen 

er plannen waren om een groep van 

het Franciscaans milieuproject Stou-

tenburg waarbij hij betrokken was 

naar mijn dorp te verkassen, ontving 

ik ineens weer mails van hem met 

info over het project.”

Gerrit: “Tjonge, al die aspecten. 

We stippen alleen nog maar de 

bovenlaag aan. Kees is echt wel van 

zeer grote waarde geweest voor de 

ontwikkeling van het jenaplanonder-

wijs.”

Peter: “...en – ik denk dat ik ook voor 

jou mag spreken – ook voor onze 

persoonlijke ontwikkeling!”
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Het is al heel wat jaren geleden, 

ergens eind zeventiger jaren, dat 

ik Kees voor het eerst ontmoette. 

Ik werkte op de jenaplanschool in 

Duiven en we werkten samen met 

de Donatusschool in Bemmel. Daar 

hadden we met de twee schoolteams 

een studiedag over ontdekkend en 

onderzoekend leren – een dag ver-

zorgd door Kees Both. 

Ik weet nog dat hij ons liet experi-

menteren met maïzena. En jawel, 

er ontstond verwondering over de 

bijzondere eigenschappen van dit 

maïszetmeel. Verwondering doet 

iets met je. Hé, nooit geweten, denk je. 

En die verwondering wil je natuurlijk 

meenemen naar je eigen stamgroep. 

Voor mij was Kees daarmee de initia-

tor van ontdekkend en onderzoekend 

leren.

Na die eerste ontmoeting heb ik Kees 

nog vaak getroffen. In de tijd dat de 

jenaplanvereniging nog werkte met 

het sociocratische model waren er 

veel praatgroepen waar jenaplanners 

elkaar ontmoetten. En daar was ook 

Kees veelvuldig aanwezig. Vooral om 

uit te leggen en te vertellen, want 

luisteren was niet altijd zijn sterkste 

kant. Kees legde veel nadruk op het 

jenaplanconcept: vasthouden aan de 

uitgangspunten en vooral gebruik 

maken van de nieuwsgierigheid van 

kinderen, zijn vertaling van de peda-

gogische situatie: zorg dat kinderen 

gegrepen worden door die nieuws-

gierigheid, dan begint het leren als 

vanzelf.

Initiator van 
onderzoekend leren

Toen mijn werk zich meer en meer 

ging verleggen van de dagelijkse 

praktijk naar de meer theoretische, 

beschouwende kant, heb ik heel veel 

gehad aan het prachtige boek dat 

Kees geschreven heeft en aanvanke-

lijk de titel had Jenaplanonderwijs op 

weg naar de 21e eeuw. Met vooruit-

ziende blik heeft Kees beschreven 

hoe niet alleen jenaplan-, maar alle 

scholen zich zouden moeten ontwik-

kelen richting de toekomst van onze 

samenleving.

Toen Freek en ik aan de slag gingen 

met ons jenaplanboek, hebben we 

gesprekken gevoerd met allerlei 

jenaplanbetrokkenen om te onder-

zoeken waar dat ‘nieuwe’ boek dan 

over moest gaan. Zo was er ook een 

gesprek met de oude rotten, Kees 

en Kees, Ad en Tom. Kees Both gaf 

aan dat er vooral meer aandacht zou 

moeten zijn voor zingeving in het 

onderwijs, eigenlijk een echo van wat 

ook Suus Freudenthal de jenaplan-

scholen heeft meegegeven: ‘waarom 

doe ik wat ik doe zoals ik het doe?’

Wat mij betreft zijn dergelijke vragen 

actueler dan ooit: wat willen we met 

onze wereld? En wat betekent dat 

dan voor het onderwijs? Als ik denk 

aan Kees, dan herinner ik me alles 

wat hij me gaf: veel artikelen, veel 

mails, en ook kregen we veel boeken 

van hem voor onze bieb in Echten. 

Kees, bedankt, ik heb veel van je 

geleerd en zal je boodschap blijven 

doorgeven!

Hubert Winters, JAS

In mijn werkzame jaren heb ik veel 

met Kees te maken gehad, vooral 

in zijn hoedanigheid van opleider, 

studiesecretaris en hoofdredacteur 

van Mensenkinderen. Als studiese-

cretaris stond hij aan de wieg van de 

Suus Freudenthalbibliotheek. Deze 

omvattende en uitdijende verzame-

ling was in de beginjaren gehuis-

vest in Amersfoort, bij het CPS, het 

Christelijk Pedagogisch Studiecen-

trum. Na de verhuizing nam Helmy, 

mijn vrouw zijn bibliotheekwerk over 

op de andere locaties waar we de 

bibliotheek een plek hebben kunnen 

geven: eerst in Assen, daarna Utrecht 

en Zutphen.

Kees was een groot verzamelaar. 

Daarnaast kende hij ook de meeste 

titels en slaagde hij erin om veel te 

onthouden. Voor mij was hij een 

wandelende jenaplanbron. Zijn 

kennis van Jenaplan en natuur kwam 

goed van pas in de beginjaren van de 

jenaplanopleiding, die toen modu-

lair van opzet was. Kees verzorgde 

de module wereldoriëntatie, vaak 

samen met Kees Bleijerveld.

Als een van de hoogtepunten van 

het werken met Kees, herinner ik me 

de week die we samen op confe-

rentieoord Samaya in Werkhoven 

doorbrachten. We werkten er aan 

De Rozentuin, het boekwerkje dat 

we baseerden op de praktijk van het 

Hoge Land in Epe, de school waar ik 

van 1981 tot 1997 gewerkt heb als 

stamgroepleider en directeur. Tussen 

de schrijfmomenten door maak-

Een wandelende 
jenaplanbron
Jaap Meijer, oud-directeur NJPV en oud-schoolleider ’t Hoge Land

ten we lange wandelingen, waarbij 

Kees mij regelmatig informeerde 

over de rijkdom die de natuur en de 

omgeving boden. Ik hoefde eigenlijk 

weinig vragen te stellen, de verhalen 

kwamen wel.

Tot op het laatst stuurde Kees mij 

artikelen, die ik toch zéker moest 

lezen. Hij had ze opgediept uit zijn 

archief. Helaas kon ik zijn leestempo 

niet bijbenen, zoveel kwam er op 

mijn bordje te liggen. Van Kees’ eigen 

artikelen wil ik er twee uitlichten die 

bij mij de meeste indruk achterlieten: 

het eerste heet ‘De stamgroep als 

onderzoeksgemeenschap’ (MK120, 

januari 2010) en het tweede is ‘Op 

zoek naar stilte in school’ – recent 

nog herdrukt in Mensenkinderen 

168. Zowel het zin-zoekende als de 

onderzoekende houding van kinde-

ren waren onderwerpen die Kees na 

aan het hart lagen.

Ik realiseer me hoe belangrijk de 

positie en de kwaliteiten van Kees 

voor de jenaplanbeweging zijn 

geweest: iemand die voornamelijk 

met inhoud bezig was, verbanden 

wist te leggen met maatschappelijke 

ontwikkelingen, het concept bleef 

bevragen. Hij nam daar de tijd voor, 

hoewel formeel zijn aanstellingsuren 

begrensd waren.

Gelukkig is al zijn werk bewaard 

gebleven voor de toekomst. Enerzijds 

in afleveringen van Mensenkinderen, 

anderzijds in de diverse publicaties 

die in de Suus Freudenthalbiblio-

theek en het archief terug te vinden 

zijn.

Kees’ vertaling van 
de pedagogische 

situatie: 
zorg dat kinderen 
gegrepen worden 

door nieuws-
gierigheid, dan 

begint het leren als 
vanzelf 

Tot op het 
laatst stuurde 
Kees mij 
artikelen, die 
ik toch zéker 
moest lezen
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Kees werd voor mij bekend, toen hij 

in 1982 van Enschede naar Hoeve-

laken vertrok. Hij stapte over van 

de Stichting Leerplan Ontwikkeling 

(SLO) naar het Christelijk Pedago-

gisch Studiecentrum (CPS). Hij werd 

daar inhoudelijk coördinator voor het 

jenaplanonderwijs en opvolger van 

Eelke de Jong.

Wetend dat hij een gedreven 

‘natuurman’ was, heb ik hem bij zijn 

komst een toepasselijk cadeautje 

gegeven: Schooltuindagboek, natuur-

onderwijs in de onderbouw, uit het 

schooljaar 1924-25. Het boekwerkje 

is geschreven door Hans Wolff, de 

eerste groepsleider aan de universi-

teitsschool van Jena en als zodanig 

de rechterhand van Peter Petersen 

in het in praktijk brengen van diens 

onderwijsideeën. Uit het schooltuin-

dagboek wordt nog altijd duidelijk 

hoe doordrongen ook Hans Wolff 

was van natuureducatie. Ik zag voor 

me hoe Kees zijn eigen ervaring als 

schoolmeester zou herkennen in een 

passage als deze:

Elke dag laten de kinderen elkaar of 

mij met veel plezier zien hoever hun 

erwten, bonen en tomaten zijn gegroeid. 

Voor de kleine beestjes interesseren 

ze zich allemaal. Gieten doen ze zelfs 

op of na regendagen. Al na deze paar 

weken merk ik, hoe de samenhang met 

dit kleine stukje grond, ‘mijn (bloem/

Revolutionaire artikelen
Natuurlijk had ik al veel eerder ken-

nisgemaakt met Kees als belangrijke 

grondlegger en ontwikkelaar van het 

jenaplanonderwijs in Nederland. Op 

de pabo kwam ik in aanraking met 

de twintig basisprincipes zoals hij die 

met Kees Vreugdenhil had geformu-

leerd in 1992, als uitbreiding op en 

modernisering van de acht principiële 

uitgangspunten van Suus Freudent-

hal. Daarmee startte mijn voorliefde 

voor het jenaplanconcept.

Na Pedomorfose werd Mensenkin-

deren in 1982 het lijfblad van het 

jenaplanonderwijs. Kees Both was er 

een belangrijke motor. Als Pabo-stu-

dent las ik gretig zijn vele bijdragen. 

De edities van de jaren ‘80 en ‘90 

bevatten nog steeds revolutionaire 

en nuttige artikelen. Een persoonlijke 

favoriet is jaargang 9 nr. 2 (november 

1993), dat nog altijd digitaal te lezen 

Vroeg in oktober hoorde ik dat jenaplanicoon Kees Both op 8 september op 78-jarige 
leeftijd is overleden. Uiteraard overviel me deze mededeling en daarmee de confronta-
tie met wat ons allemaal op enig moment te wachten staat.

groente)-bed’, bij velen een zorgvuldiger 

omgang met de groeiende en kiemende 

plantjes tot gevolg heeft. Door de 

voortdurende omgang ermee gaan ze 

liefdevoller met de kleine beestjes, de 

wormen en kevertjes om. (p. 59)

 

Zo dicht bij de start van Petersens 

universiteitsschool – de metafoor 

‘de proeftuin voor zijn ideeën’ is 

hier extra passend – was natuure-

ducatie al deel van de verwondering 

waarmee stamgroepleider en kind 

zich met de wereld verbonden. Een 

ruime halve eeuw later was het Kees 

Both die bij uitstek de Wolffiaanse 

component van Jenaplan als ‘groen 

onderwijs’ heeft benadrukt en extra 

gestalte gegeven – zo blijkt bijvoor-

beeld uit de basisprincipes 9 en 10.

 

09. Mensen moeten werken aan een 

samenleving die respectvol en zorgvul-

dig aarde en wereldruimte beheert.

 

10. Mensen moeten werken aan een 

samenleving die de natuurlijke en 

culturele hulpbronnen in verantwoor-

delijkheid voor toekomstige generaties 

gebruikt.

Die twee oproepen blijven actueel, 

essentieel en broodnodig. Kees’ 

natuurliefde en zijn spiritualiteit 

klinken er gebroederlijk in door. 

is via het Mensenkinderen-archief 

op de NJPV-site. Daar wordt een 

ode gebracht aan Jos Elstgeest en 

zet Kees een prachtig artikel in de 

etalage: ‘Vraag het de mierenleeuw 

zelf maar’, waarin een houding tot 

uitdrukking wordt gebracht die fun-

damenteel is voor wereldoriëntatie/

stamgroepwerk.

 

Groene Pedagogiek
In de vorige Mensenkinderen schreef 

ik over ‘mijn onderwijsvader’, Ad 

Boes. Kees en Ad waren goed 

bevriend en beiden belangrijke jena-

planpioniers. Met Ad belandde ik in 

de redactie van Mensenkinderen en 

hij was het die me in contact bracht 

met Kees, die dankzij een gehoor-

implantaat weer terug was onder de 

mensen.

We vonden elkaar al gauw in de 

Groene Pedagogiek. Kees onderwees 

Wat heeft Kees decennialang een 

geweldige inzet getoond, sprekend, 

schrijvend, overtuigend. Zo komt 

ineens zijn bijzondere (herplaatste) 

bijdrage in Mensenkinderen 168 in 

me op: ‘Op zoek naar de stilte in de 

school’. Bij zijn afscheid in 2006, in 

Arnhem, sprak Kees het voornemen 

uit om te gaan promoveren, op een 

onderwerp waar zijn groene hart 

en zijn spiritualiteit elkaar opnieuw 

zouden vinden. Dat dat er niet van 

gekomen is, was voor hemzelf spijtig 

en ook voor ons als gemeenschap. In 

mijn herinnering blijft hij een voor-

beeld van een gedreven natuurman 

en jenaplanvoorvechter.

me hoe natuur een belangrijke rol 

speelt in de ontwikkeling van de 

mens, al in de kindertijd. En dat die 

plek van de natuur in de ontwikkeling 

van het kind zwaar onder druk staat. 

Daarom zetten we met verschillende 

anderen de schouders onder de 

Stichting Groene Pedagogiek.

Ik leerde Kees steeds beter kennen 

en raakte meer en meer onder de 

indruk van de encyclopedische kennis 

op allerlei terrein. Hij leidde me rond 

in zijn imposante thuisbibliotheek en 

wees me op belangrijke bronnen om 

mijn expertise op te vijzelen.

Tijdens een opleidingstweedaagse in 

2017 mocht ik vertegenwoordigers 

van ‘drie generaties Jenaplan’ inter-

viewen – Nanouk Teensma, Freek 

Velthausz… en Kees. Samen spraken 

we over het jenaplanconcept voor 

de toekomst (zie MK157 jaargang 32, 

nr. 5). Helaas hebben we afscheid 

moeten nemen van Kees. Maar wat 

laat hij een mooie erfenis achter: 

geen boekenplank, maar een hele 

boekenkast schreef hij. Terugkijkend 

krijg ik alleen maar meer waardering 

voor mijn jenaplangrootmeester. Zijn 

levenswerk zet ik graag voort, als 

jenaplanopleider en inspirator in het 

onderwijs met de groene pedago-

Een wetenschappelijk en 
spiritueel groen hart

Mijn jenaplangrootmeester

Dick Schermer, oud-schoolleider en schoolbegeleider

Peter te Riele, jenaplanopleider

In de basisprincipes 
klinken Kees’ 
natuurliefde 
en spiritualiteit 
gebroederlijk door 

Tijdens een NJPV-conferenties zo’n 15 jaar geleden ontmoette ik Kees Both 
voor het eerst in levenden lijve. Ik had me opgegeven voor zijn workshop 
en liet me meevoeren in zijn verdieping van het jenaplanconcept. Vanwege 
gehoorproblemen maakte hij een wat wankele indruk, maar zijn woorden 
en ideeën waren stuk voor stuk raak. Het werd het begin van een samen 
opwandelen in het jenaplanonderwijs en daarbuiten. 

Kees heeft geen 
boekenplank, maar 
een hele boekenkast 
geschreven.
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Kees heeft mij beter leren kijken
Tom de Boer, oud-schoolleider en onderwijsbegeleider

Kees Both was veertien dagen ouder 

dan ik – hij geboren op 11 december; 

ik op Eerste Kerstdag. We hadden het 

daar nooit over, want we waren één 

in onze ideeën over hoe een school 

zou moeten zijn: de Jenaplanschool. 

Slechts veertien dagen ouder en toch 

schroom ik niet Kees mijn leermees-

ter te noemen. Jenaplan was in de 

tijd een nieuwe en nog onbekende 

stroming in het Nederlandse onder-

wijs. Kees deinsde niet terug voor 

de wrijving en de tegenwind die dat 

opleverde, want hij kon schrijven. 

Denk aan al die artikelen en boeken, 

waarin hij zichzelf en ons dieper en 

breder leerde kijken naar ons onder-

wijs. Naast schrijver was hij een lezer. 

Bij ieder onderwerp had hij altijd nog 

wel een extra bron, wist hij nog een 

auteur die daarover iets belangwek-

kends gezegd had.

Kees was maar 
veertien dagen 

ouder dan ik en toch 
schroom ik niet hem 

mijn leermeester te 
noemen

mens: “Zoals jij ze noemt, zo zullen 

ze heten.”

Adam moet al snel gemerkt heb-

ben dat namen geven een diepere 

opdracht is dan je in eerste instantie 

zou denken. Wij geven onze kinderen 

een naam. Onze jongste zoon was 

een jaar of vier toen hij me op een 

dag vroeg: “Hoe wisten jullie eigenlijk 

dat ik Auke heet?” Dat is precies wat 

er gebeurt in Adams verhaal: iets 

krijgt pas een naam als het genoemd 

wordt. Een naam geven aan een 

levend wezen is je eraan verbonden 

weten. Een naam uitspreken is erken-

nen, zien, ontmoeten. Voor wie ik lief 

heb wil ik heten, dichtte Neeltje Maria 

Min. Het omgekeerde klopt ook: voor 

wie mij lief heeft, mag ik heten. Over 

de vraag van mijn jonge zoon peins 

ik nu, 75 jaar later, nog regelmatig. 

En eerlijk gezegd komen er alleen 

nog maar meer vragen bij. Hoe zou 

dat met Adam in het paradijs gegaan 

zijn?

 

De laatste tijd denk ik: Adam had ook 

Linnaeus kunnen heten. Of Darwin. 

Of Kees. Dat waren mensen die in 

de schepping – we spreken tegen-

woordig vaker over natuur of milieu – 

goed om zich heen hebben gekeken. 

Die kennis hebben gemaakt. Die 

een wezenlijke ontmoeting hebben 

gehad. Die niet de confrontatie heb-

ben opgezocht, maar in gesprek zijn 

gegaan. Die namen hebben uitgewis-

seld.

Het is mij duidelijk dat Kees dit 

verhaal ten diepste begrepen heeft. 

Lyrisch vertelde hij me eens over zijn 

ontmoeting met de Amerikaanse 

botanica Barbara McClintock (1902-

1992). McClintock was een onder-

zoekster die in de vroege jaren ’50 

bijzondere eigenschappen vond in 

de genetische overerving van maïs. 

Op basis van zorgvuldige observaties 

van afwijkingen in pigmentatie van 

maïskorrels, concludeerde ze dat er 

genen moesten zijn die zich kunnen 

verplaatsen op de maïschromoso-

men en zo bepaalde fysieke kenmer-

ken kunnen activeren. Haar conclu-

sies over ‘springende genen’ werden 

met scepsis ontvangen, tot ze twintig 

jaar later wel de aandacht kregen die 

ze verdienden, wat haar in 1983 zelfs 

de Nobelprijs voor Geneeskunde 

opleverde.

Kees was enorm gefascineerd door 

McClintocks opmerkingsgave. “Hoe 

zag u dat? Hoe kwam u tot uw 

observaties en conclusies?”, vroeg 

hij haar. “Het is misschien wat lastig 

te begrijpen”, antwoordde ze, “Maar 

je moet kijken met het gevoel dat je 

zelf maïs bent. Dan ga je zien hoe het 

werkt.” Dat moet Kees onthouden 

hebben: dat diepe schouwen geldt 

ook voor school en kind. Een school 

moet zichzelf uitvinden, een kind 

moet zichzelf ontdekken. Begint een 

kind zijn autobiografie te schrijven, 

dan komt de rest vanzelf. Vanuit die 

notie, aangevuld met vele andere 

inzichten, heeft Kees het Jenaplan 

gemaakt. Zo heeft Kees mij – en vele 

anderen – beter leren kijken.

 Het Jenaplan is door Kees niet 

alleen in Nederland groot geworden, 

maar ook in Duitsland waar het ooit 

ontstaan is, in Jena in Thüringen. 

Waar Jenaplan was, dook Kees op 

en andersom. In de jaren ’90 reisde 

ik met Kees naar Wenen om er te 

helpen met het opzetten van de Oos-

tenrijke Jenaplanvereniging. Na een 

prachtweek, waarvan nog bijna elke 

dag me helder voor de geest staat, 

gingen we huiswaarts. Maar we 

raakten verdwaald op het Weense 

vliegveld. We werden omgeroepen, 

bleken helemaal aan de andere 

kant te staan dan waar ons vlieg-

tuig wachtte en zetten het op een 

rennen. Ergens in die lange gangen 

struikelde Kees. “Ga jij maar verder”, 

riep hij. “Ik neem wel een vliegtuig 

later.” Dat ging natuurlijk niet door – 

samen uit, samen thuis. Daar lag hij, 

maar stond weer op. En hier lig je nu, 

Kees. En blijf maar liggen. Ik kom een 

vlucht later.

 

Deze bijdrage is een bewerking van 

Tom de Boers toespraak tijdens Kees’ 

uitvaartdienst, in combinatie met zijn 

aantekeningen voor die gelegenheid.

Toen God de schepping 
had voltooid

Plantte hij het paradijs
En zei tegen Adam, 

de mens Die hij uit de klei 
had opgetrokken:

Dit is een tuin voor jou.
Kijk om je heen

Geef al wat leeft een naam
Zoals jij het noemt 

zo zal het heten.

Begint een kind zijn 
autobiografie te 
schrijven, dan komt 
de rest vanzelf.

 Zo was ook de bijbel een bron voor 

Kees. Het eerste bijbelboek, Genesis, 

vertelt hoe God de aarde schiep. Op 

een van die vroege dagen maakte 

Hij ook een tuin, een aards paradijs 

vol bomen, planten en dieren. Na al 

die scheppingsarbeid vond Hij het 

niet aan Hemzelf om al die nieuw 

gemaakte levensvormen namen 

te geven, maar schonk Hij die taak 

aan Adam, de net-geschapen eerste 
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Judith mijmert

Judith Knapp

Mijn wisselhelden
Wat is een held? Nirvana-voorman Kurt Cobain was er een, voor Judith als 

vijftienjarige. Verdwaasd, verdoold, verweesd liep ze in 1994 rond op een 
herdenkingsbijeenkomst voor hem. Op bloemetjes-Dr. Martens. Maar de 

zanger maakte plaats voor nieuwe helden. Blijmoediger helden. De-toekomst-
in-kijkers. Helden in haar directe nabijheid.

April 1994. Ik bekeek het wensen-

lijstje in mijn agenda en streepte 

‘optreden van Nirvana’ met trillende 

pen door. Ik was 15 jaar en voor mijn 

gevoel te laat geboren. Liedjesschrij-

ver-voor-een-generatie Kurt Cobain 

was niet langer onder ons. Samen 

met twee vriendinnen woonde ik de 

herdenkingsbijeenkomst bij waar zijn 

rauwe stem, ondersteund door die 

groezelige akkoorden, de ruimte zou 

gaan vullen. Met warrige haren, wijde 

broekspijpen en een patchworkvest 

over mijn Pink Floyd-shirt, slenterde ik 

op mijn bloemetjes-Dr. Martens door 

de zaal, wachtend op die stem.

Nirvana speelde een onmiskenbare 

rol in die fase van mijn leven. Zelf 

koortsig op zoek naar de balans 

tussen goed en kwaad, tussen volg-

zaam zijn of juist recalcitrant, tussen 

acceptatie en weerstand. Muziek 

raakt de ziel, zeggen ze, en deze band 

was waar ik in puberale disbalans 

naar hunkerde. Waar de ziel zit weet 

ik niet precies, maar behalve in mijn 

oren voelde ik de bastonen door mijn 

hele lijf. Zijn stem klonk. Een stem 

afkomstig van een draaiend hardplas-

tic cd-schijfje. Al vastgelegd. Nooit 

meer live en nieuw en rechtstreeks te 

horen.

 

Tastbare helden
Het is een gebeurtenis die weer 

dichtbij me is, als ik denk over en aan 

‘helden’. Wanneer ik overtuigd raak 

van goede intenties van een persoon 

of gefascineerd door een levenswijze, 

kan ik – ook nu nog – idolaat raken 

van zo’n persoon. Dat maakt dat 

er nogal wat helden mijn bestaan 

verrijken.

Mijn kijk op helden is echter veran-

derd gedurende de jaren. Waarschijn-

lijk is het, wat dat betreft, toch fijn 

om een volwassen mens te worden. 

Mijn helden wisselen niet langer 

doordat ik in een bepaalde levensfase 

verkeer. Het is eerder dat mijn helden 

nu mijn leven mede vormgeven en ik 

de elementen koester die, voor mijn 

leven, waardevol zijn. Mijn helden zijn 

tastbaarder geworden. Ik word zelfs 

dagelijks door hen omringd.

Na de zomervakantie maakte ik een 

sprong in het diepe. Ik startte op 

een, voor mij, onbekende school. 

Nieuwe collega’s, een nieuwe visie en 

werkwijze. Alles wat bekend was liet 

ik achter en ik omarmde een nieuw 

avontuur. Ik keek, ik luisterde en al 

snel ontdekte ik een wereld vol hel-

den. Ware helden die we, zo nu en 

dan, voor lief nemen. Helden zonder 

sterallures, helden die hun leven 

vorm geven op een onbevangen, 

maar gepassioneerde wijze.

 

Ze willen ontdekken, grijpen, 
proeven
En elke dag weer, mag ik mij men-

gen onder deze bijzondere men-

sen. Ze zitten vol energie, bekijken 

gebeurtenissen op een positieve 

manier, hebben geen oordelen, geen 

wrede meningen. Ze leven in het 

hier en nu en verheugen zich op 

dat wat komen gaat. Ze kijken niet 

onnodig lang terug, maar genieten 

van elk moment. Ze omarmen het 

leven. Ze helpen anderen wanneer 

ze zien dat hulp nodig is, schromen 

zelf niet wanneer zij hulp behoeven. 

Deze helden zijn oprecht en kijken 

met nieuwsgierige, vragende ogen 

naar de wereld om hen heen. Ze 

willen ontdekken, weten, leren. Ze 

willen proeven aan de vele moge-

lijkheden van hun fascinerende 

omgeving. Ze grijpen alles aan om 

de essentie van het bestaan beter 

te begrijpen of accepteren dat het 

begrijpen van alles geen zin heeft.

Het zijn deze kinderen, die ik ‘mijn 

leerlingen’ mag noemen, die ik 

beschouw als de ware helden van 

onze maatschappij. Zij leren mij elke 

dag opnieuw wat het leven behelst 

en wat er daadwerkelijk toe doet. 

Met een deemoedig gevoel bekijk 

ik al die verschillende kinderen. Ik 

kijk. Niet meer dan dat. En voel dan 

een diep, liefdevol respect voor deze 

wondermooie, kleurrijke indivi-

duen. Luisterend, pratend, lachend, 

spelend, dansend, lachend, volop 

levend! Mijn ware helden.

Foto: Judith Knapp
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zijn. Niet alles is in hapklare brokken  

op te dienen. (ibid., p. 3)

 

En daarmee, met het graafwerk en 

de weidse uitzichten, met ‘moeilijk 

durven zijn’ omdat iemand het insti-

tutioneel geheugen en pedagogisch 

geweten moest vertegenwoordigen, 

liet hij Mensenkinderen over aan zijn 

opvolgers. Kees had het Jenaplan 

met liefde en doortastendheid het 

eerste lustrum van de nieuwe eeuw 

doorgeloodst.

 

Zinzoeken
In 1997 was van Kees’ hand het over-

zichtswerk Jenaplan op weg naar de 21e 

eeuw verschenen, in latere drukken 

afgekort tot Jenaplan 21. Het is een 

titel met elan en voelbaar gewicht. 

Peter Petersens universiteitsschool, 

ergens rond 1923 opgezet, paste in 

de reformspirit van de jaren na de 

Eerste Wereldoorlog en Jenaplan werd 

onderdeel van het vredestichtende 

ideaal waarmee de New Education 

Fellowship bijeenkwam om de Euro-

pese democratieën vanuit de jeugd 

weer op te gaan bouwen. En nu, 

tweede helft jaren ‘90, ging datzelfde 

Jenaplan de oude eeuw achter zich 

laten en moet Kees niet alleen een 

levensbekrachtigende impuls hebben 

willen geven aan komende generaties, 

maar ook in zijn eigen achteruitkijk-

spiegel hebben gekeken.

Het doet me deugd dat hij in zijn laat-

ste hoofdredactioneel commentaar 

ook memoreerde dat hij onverwacht 

veel positieve respons gekregen had 

op zijn thema ‘stilte in de school’. 

Naast de twintig basisprincipes en de 

nadruk op natuureducatie, is wat mij 

betreft Kees’ grote bijdrage namelijk 

Pedagogisch geweten
In zijn laatste hoofdredactionele 

commentaar, twee maanden eerder, 

had Kees omgezien naar zijn eigen 

start in het Jenaplan en naar de 

invulling ervan vanaf het moment dat 

Suus Freudenthal zich in de jaren ’80 

terugtrok. Vooral ook bezag hij de tot-

standkoming van Mensenkinderen als 

opvolger van Pedomorfose. Ter verkla-

ring van de door hem bedachte naam 

voor het nieuwe tijdschrift, haalde hij 

de toelichting uit 1986 aan:

 

Het gaat om mens-zijn, mens-worden; 

kinderen zijn mensen; kinderen mogen 

nog kind zijn; de hele mensheid, in 

al zijn verscheidenheid komt in zicht 

als horizon (‘the family of men’). De 

naam is vooral ook programmatisch in 

onze tijd, waar mensen ondergeschikt 

gemaakt worden aan “de techniek”, “de 

economie” , etc. en er anderzijds tekenen 

zijn van bewustwording van deze situ-

atie en het dóórbreken naar een andere 

samenleving. (jrg. 15, nr. 1, p. 3)

Hij beschreef ook het plezier van het 

werken met de redactie, het taalspel, 

de dialogen over hoe ‘Jenaplan-speci-

fiek’ een artikel was. Dat een tijd-

schriftredactie meestal weinig hoort 

van zijn lezers was een lot waarmee 

hij zich verzoend had, al vervulde het 

hem soms met twijfel: werd het blad 

wel gelezen? Kritiek raakte hem, maar 

bracht hem niet uit koers:

Indirect hoorde je soms kritiek: ‘te 

weinig praktisch’, ‘te moeilijk’ en ‘te filo-

sofisch’. Dat trok ik me wel aan, maar ik 

vond het belangrijk van tijd tot tijd ook 

‘moeilijke’ artikelen te plaatsen. Niet om 

‘moeilijk te doen’, maar omdat sommige 

zaken nu eenmaal niet zo eenvoudig 

je thuis voelt. Dat gaat verder dan het 

cognitieve, kinderen ontwikkelen ook 

een oordeel over dingen, mensen, plek-

ken, gebeurtenissen: mooi of lelijk, fijn 

of vervelend, eerlijk en rechtvaardig of 

gemeen. (ibid., p. 6)

Nog eenmaal reikte hoofdredacteur 

Both zijn lezers existentiële diepte 

en pedagogische vergezichten aan 

en plaatste hij de jenaplanschool, 

waaraan hij zoveel gegeven had, tege-

lijkertijd op een bijzondere positie én 

midden in de samenleving.

het weinig ‘schoolse’ karakter van de 

school, wat alles te maken heeft met 

de openheid naar de wereld.” (jrg. 

15, nr. 2, p. 5) Aandacht dus, voor de 

verbinding met het buitenschoolse 

leven – in de directe omgeving en de 

grotere wereld. En dat het liefst zo 

ervaringsgericht mogelijk:

De schoolomgeving is niet alleen een 

belangrijke bron voor leren, maar hoort 

ook bij het doel van WO, namelijk het 

ontwikkelen van betrokkenheid bij en 

verbondenheid met een plek waar je 

Kees Both 
   en de zinzoekende 
school

In januari 2006, met een destijds 

ongewone full-color uitgave, werd 

Kees Both uitgezwaaid als hoofdre-

dacteur van Mensenkinderen. Het 

was jubileumeditie 100 en Felix Meijer 

schreef zijn eerste voorwoord, een 

dankbetuiging aan Kees. Daarmee 

nam hij de fakkel over.

Wereldoriëntatie was het passende 

thema en Kees vulde dat in door het 

te hebben over het Jenaplan als ‘ont-

schoolde school’, aangezien het jena-

planconcept “gekenmerkt wordt door 

Hoofdredacteur Geert Bors kwam te 
laat in de wereld van het Jenaplan om 
Kees Both in zijn actiefste jaren mee te 
maken. Maar uit de paar gesprekken 
die ze samen hadden, herinnert hij 
zich het gewicht dat Kees gaf aan 
het ‘zinzoekende’ van het Jenaplan. 
Voor Geert is de verdiepende en 
samenbindende kracht die daaruit 
spreekt misschien wel Kees’ grootste 
geschenk aan ons concept.

Verantwoording bij een themanummer

Geert Bors

geweest dat hij het Jenaplan op het 

spoor heeft gezet van het zinzoe-

kende. Opnieuw op het spoor, beter 

gezegd, want Petersen had met zijn 

drie levenssferen ‘God, natuur en 

mensenwereld’ al nadrukkelijk aan-

dacht voor zowel de wetenschappe-

lijke blik als voor ons filosofische, ethi-

sche, spirituele in-de-wereld-zijn. In 

Jenaplan 21 deed Kees Both dat door 

‘het zinzoekende’ te benoemen tot 

kwaliteitskenmerk van ons concept.

 

Geaard leven
De zinzoekende impuls zie je in die 

jaren vaak langskomen in Kees Boths 

werk. De bijdrage aan het slotnum-

mer van 1999 – op de drempel van de 

21e eeuw – heet ‘Spiritualiteit in de 

Rozentuin’ en beschrijft een work-

shop op een NJPV-conferentie, waarin 

Kees zijn deelnemers via dichtre-

gels uitnodigt tot bezinning. Om de 

zinzoekende kwaliteitsdimensie vorm 

te geven wil Kees niet dat ‘je twin-

tig centimeter boven de grond gaat 

zweven’, maar dat je ‘met je handen 

in de grond en je neus in de bloemen 

zit’. Kees verbindt hier naadloos het 

materiële aan het ontastbare: “Het 

gaat om een ‘geaarde spiritualiteit’, 

oftewel ‘geaard leven’.” (jrg 15, nr. 2, 

p. 11).

Om zich te verhouden tot de aan-

slagen van 9/11 wendt hij zich in de 

herfst van 2001 tot het werk van de 

cultuurfilosoof Feitse Boerwinkel 

en zijn notie van ‘inclusief denken’ 

(jrg. 17, nr 2, p. 3). Tot in zijn laatste 

interviews blijft hij het zinzoekende 

benoemen: in het driegeneratiege-

sprek met Freek Velthausz en Nanouk 

Teensma (MK157, mei 2017), en 

ook in het themanummer ‘Natuur’ 
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Vier de 
verbeelding 
met nieuwe 
helden
In de zomervakantie had Berna van der Linden de tijd om 
over haar eigen boekenhelden na te denken. Een reeks die 
ooit begon bij Remi en zal eindigen bij...tja bij wie? “Zolang 
als ik boeken verslinden kan, zullen er weer nieuwe helden 
bijkomen”, schrijft Berna. “Dat is precies de reden, waarom ik 
heb besloten om hier geen oude helden af te stoffen, maar om 
nieuwe helden op het voetstuk te hijsen.”

Berna’s boeken

Berna van der Linden

29Mensenkinderen

Ik ben een gezegend mens. Nieuwe 

helden bevolken mijn boekenkast, 

omdat ze op mijn aanvraag door de 

brievenbus glijden en me een dag 

of wat laten wandelen door hun 

verhalen. Dat niet iedereen ze direct 

herkent, komt omdat het lezen 

van jeugdboeken op een laag pitje 

komt te staan als we ouder worden 

of stokt bij dat enkele boek dat we 

voorlezen in de groep. Mijn wereld 

is verrijkt met boeken, die bij onze 

Mensenkinderenthema’s passen en 

die nieuwe werelden doen ontslui-

ten.

De echte helden zijn de schrijvers 

die de lezer al na een paar bladzijden 

meenemen, het verhaal in, en voor 

een tijdje een eigen werkelijkheid 

weten te creëren aan de hand van 

hun zelf-ontworpen hoofdpersoon, 

held van het eerste uur. Dus word ik 

Lampje en ben ik Melle, beleef ik de 

avonturen met Jongen, met Zeb, Met 

Janis, met Wieke... nadat ik ooit Remi 

was en Sophie, de kleine kapitein, 

Bastiaan, Krabat, Stach, Matilda, 

Daantje de wereldkampioen, krekel 

of mier en nog vele anderen, die in 

de stoffige kasten van mijn hoofd 

mijn hart van zuurstof voorzien. Er 

is nog plek, dus doe ik wat mij het 

liefste is: ik lees me rijk. Lees met mij 

mee en ontdek nieuwe helden van 

nu en helden van straks, die er voor 

zorgen dat de verbeelding er altijd zal 

blijven.

Kees zou Sanders’ ‘eigentijdse expe-

ditie op zoek naar God’ ongetwijfeld 

geannoteerd en tot bronmateriaal 

gemaakt hebben voor een artikel.

 

Wat houdt ons gaande?
Wil ik daarmee terug naar een 

omlijnde religie? Nee, al helemaal niet 

als iets opgelegds aan anderen. Maar 

dat is ook niet wat beschreven wordt 

met ‘zinzoekend’. Kees’ zorgvuldige 

woordkeus brengt een intentionaliteit 

tot uitdrukking, een richting van het 

denken, voelen, willen, handelen: 

laat de schoolgemeenschap en haar 

individuele leden – kind en groot 

mens – naast wereldoriënterend, 

kritisch, ontwikkelings- en ervarings-

gericht niet vergeten ook gericht te 

zijn op het zoeken naar betekenis. In 

Jenaplan 21 schrijft hij;

 

We kunnen niet meer terug naar één 

grote, overkoepelende waarheid, een 

‘theemuts’ waaronder we kunnen schui-

len. Het is wel belangrijk de kinderen te 

helpen bij het zoeken naar zin en ook 

dat teams ruimte vinden voor bezinning 

op de vraag: ‘wat houdt ons, wat houdt 

mij, gaande?’ (p.29)

 

Niet voor niets maakte Kees van 

zinzoekend onderwijs zijn afsluitende, 

samenballende kwaliteitscriterium: 

“Dit kwaliteitskenmerk heeft een 

samenbindende en verdiepende 

functie ten aanzien van het totaal van 

jenaplanonderwijs, mede als reactie 

op fragmentarisering en zingevings-

crises.” (ibid., p. 57) Ik kwam te laat  

bij het Jenaplan om Kees’ actieve 

jaren mee te maken. Maar ik voor-

voel dat ik dit jaar vaker naar hem zal 

verwijzen.

(MK160, maart 2018, p. 19). Als hij het 

in relatie tot klimaatverandering en 

andere bedreigingen heeft over ‘een 

pedagogie van de hoop’, zegt hij: “Het 

is aan [opvoeders] om voor te leven 

dat het leven zin heeft en de wereld 

de moeite waard is. Je neemt kind én 

wereld serieus en ja, als opvoeder wil 

je toch ook in de wereld geloven?”

 

Oude, hyperactuele vragen
Kees behoort tot een generatie voor 

wie geloof en spiritualiteit anders 

verankerd zijn dan voor de naoorlogse 

babyboomers die midden in hun 

vormende jaren de Verzuilde Samen-

leving – en zeker de kerken – met 

donderend geraas zagen instorten. 

Kinderleben-voorman Hartmut Drae-

ger vertelde hoe mooi hij de oecume-

nische sfeer van Kees’ uitvaartdienst 

vond.

Inderdaad ervoer ik ook hoe com-

pleet het wereldbeeld is wat eruit 

sprak. Als kind uit 1973 kan ik daar 

met bewondering naar kijken. 

Aandacht voor het zinzoekende zou 

zo’n vanzelfsprekende onderstroom 

kunnen zijn in onze scholen. Het zou 

zo natuurlijk het opgroeiende kind 

aan de zorgende volwassene kunnen 

verbinden, zoals Jan Bransen in dit 

nummer bepleit.

Al jaren meen ik ‘levensbeschouwing’ 

gedekt te hebben met een huma-

nisme dat me gegeven wordt door 

de romans en wijsgerige teksten die 

ik lees. Maar sinds 1997 lijkt onze 

samenleving nog gefragmenteerder 

geworden, door digitale filterbubbels 

en neoliberaal hyperkapitalisme. Mag 

iets ons binden? Mag iets mij besten-

diging bieden? Via Kees’ aansporingen 

wordt mijn oog dezer dagen getrok-

ken naar mensen dichter bij mijn 

eigen generatie, die terugkomen van 

hun postmoderne intellectualisme. 

Die terugkeren naar een moeilijker 

te omschrijven, omhullender iets. 

Neem journalist Arjan Broers (52) die 

schoorvoetend ook pastor werd. Of 

essayist Stephan Sanders (61), die het 

katholicisme van zijn adoptieouders 

recent leerde omarmen:

 

...dit voortsnellende idee, dat religie toch 

‘niet meer van deze tijd is’, alsof je het 

hebt over je eerste Nokia-mobieltje dat 

je bent kwijtgeraakt; ik hoor er altijd 

weer van op. Hoeveel vooruitgang is er 

de laatste tijd eigenlijk geboekt met de 

liefde, de vergeving, met broederschap, 

kunst in het algemeen en de dood in het 

bijzonder? We mogen dan steeds sneller 

gaan en harder, maar waarnaartoe? 

Of zelfs: waartoe? Zeer oude vragen, 

en toch altijd hyperactueel. (Sanders in 

Godschaamte)

Fotografie: Larissa Rand
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Je hebt stukmakers en je 
hebt heelmakers
Het eerste boek dat ik binnenkreeg 

was Lepelsnijder van Marjolijn Hof, als 

e-book. Het was de eerste keer dat ik 

een e-book las, omdat ik hou van de 

kloeke kaft, de mooie illustraties, de 

bladzijden die droog of knisperend 

kunnen worden omgeslagen, maar 

dankzij het verhaal vergat ik dat en 

wandelde met Janis diens wereld in.

De jonge Janis woont al zijn hele 

leven met de oude Frid op een berg, 

ver weg van de bewoonde wereld, 

vrijwel afgesloten door een smalle 

rotsbrug over een diep ravijn. Hij 

maakt houten lepels en vormt de 

bovenkant van de steel om tot de 

mooiste dieren. Frid gaat zo nu en 

dan op ruiltocht met een nieuwe 

voorraad gesneden lepels en komt 

dan terug met allerhande lekkernijen, 

gerst, reuzel en zout en een aantal 

bungelende konijnen.

Het verhaal begint als Frid weer op 

weg gaat. Tijdens die ruiltochten 

is Janis een paar dagen alleen in de 

hut en dat is altijd goed gegaan. Frid 

heeft hem leren lezen en schrijven, 

maar heeft hem ook ingeprent dat ze 

zo afgezonderd wonen om ‘de grote 

ziekte’ te vermijden, die ‘slimmer 

is dan je denkt, je neus opvreet en 

je vingers en de rest’. Janis is nooit 

bang in het huisje. Frid heeft een 

warme konijnendeken voor hem 

gemaakt en de hond Luki zal op hem 

letten, als hij de luiken maar gesloten 

houdt. Frid heeft hem ooit verteld 

dat hijzelf een ‘stukmaker’ is en Janis 

een ‘heelmaker’ omdat hij weet hoe 

je mooie lepels uit hout kan snijden. 

Heelmakers verliezen hun gave als ze 

ooit iets doodmaken, is een van de 

wijsheden van Frid.

Dit keer blijft Frid langer weg dan 

gewoonlijk. Janis wacht en wacht, 

tot er op een nacht op de deur 

gebonsd wordt. Het blijkt een zekere 

Schenkelman, met twee ezels, die 

wil komen vertellen wat er met Frid 

gebeurd is. Met wat Schenkelman 

aan Janis vertelt, komt alles wat 

de jongen over de wereld dacht te 

weten op losse schroeven te staan. 

Hij wil het eerst niet horen – dat ‘de 

grote ziekte’ niet bestaat en dat grote 

mensen kunnen liegen als de beste.

Janis de lepelsnijder loopt vervol-

gens het bergpad af, de wereld in, en 

neemt je mee op zijn avontuur, waar-

bij hij gaandeweg uitgroeit van een 

naïeve, wereldvreemde jongen tot 

iemand die tot daadkracht in staat 

is in de harde wereld van overleven. 

De spanning zit in de ontmoetingen 

met al het onbekende dat hij zich 

eigen moet zien te maken. Halve 

waarheden die hij heel moet zien te 

maken. Als een rode draad loopt de 

hunkering naar liefde er doorheen. 

Marjolijn Hof weet het beeldend te 

brengen, en haar inspiratiebron, het 

schilderij ‘Teich im Riesengebirge’ 

van Ludwig Richter uit 1839 vangt 

de sfeer uit het boek: een kleine 

jongen, een oude man en een hond 

Oskar Kroon

Wachten op de wind
(Lannoo 2021, 200 pagina’s, € 16,99, 

bovenbouw)

 

Yvonne Jagtenberg

Wandert, de laatste jongen die naar 
zijn ouders luisterde
(Querido 2021, 176 pagina’s, € 15,99, 

vanaf 9 jaar)

 Opeens komt alles wat 
Janis over de wereld 
dacht te weten op losse 
schroeven te staan.

Prachtbeschrijvingen 
van een meisje tussen 
tafellaken en servet
De grote held van Wieke is haar 

opa, een oude zeeman die op een 

eiland woont en geen grote prater is, 

maar wijze woorden spreekt. In een 

vakantie gaat Wieke bij hem logeren. 

Ze kleedt zich uiterst kleurrijk en wil 

tegelijkertijd het liefst niet gezien 

worden. Op het vasteland wonen 

haar gescheiden ouders – haar moe-

der die haar ‘lieffie’ noemt en haar 

vader in een ander huis, met zijn 

vriendin en Wieke’s halfzus. Wieke 

heeft opa en zijn zwijgzaamheid, zijn 

nuchtere kijk op alles, hard nodig. 

Ze krijgt een oude zeilboot om op te 

knappen. Eerst samen met opa, die 

haar de kneepjes leert en later alleen.

Als er op een dag een meisje langs 

komt – dun en schimmig, met zwarte 

piekharen en in het zwart gekleed 

– voelt Wieke zich verward. Het 

meisje heet Rut en wil, ondanks haar 

kleding, juist opvallen. Ze haat de zee 

en het eiland en is daarmee volledig 

tegengesteld aan Wieke, die zich 

hier volkomen op haar gemak voelt. 

Wieke, die doorgaans net zo zwijg-

zaam is als haar grote voorbeeld, 

voelt bij de ontmoeting ineens de 

woordenstroom komen. Een misver-

stand met een aangespoelde bruinvis 

zet de vriendschap op scherp. De 

vlinders in haar buik blijven.

Liefde gaat om gevoelens voor 

iemand ongeacht wie dat is. Zo kan 

je van je opa houden, een meisje 

dat op je pad komt, een jongen die 

je wegen kruist. Verliefdheid zijn 

vlinders in je buik, het gonzen in je 

hoofd, je verlangen, de hoop. 

Opa en Rut vormen twee belangrijke 

pijlers. Oskar Kroon is een meester 

die prachtige woorden en denkbeel-

den vindt om te omschrijven wat 

er omgaat in het hoofd en het hart 

van een meisje tussen tafellaken en 

servet, bij het ontdekken van een 

ontluikende liefde. Het verzacht haar 

verbitterdheid naar haar ouders. In 

het verhaal groeien de twee meiden 

mee en weten zich veel bestendiger 

en standvastiger als het leven een 

grote wending neemt. 

Wandert wil maar één 
ding: artiest worden
Wandert, met de ondertitel ‘de 

laatste jongen die naar zijn ouders 

luisterde’ is een heel persoonlijk  

verhaal over de vader van de schrijf-

ster, hoewel ze aangeeft dat feit en 

fictie door elkaar lopen. Het is met 

verve en humor geschreven. Het 

speelt zich af in de jaren vijftig, een 

tijd die ik zelf heb meegemaakt en 

waardoor het mij nieuwsgierig maakt 

hoe het ontvangen zal worden door 

Wieke, in kleurrijke kleren, 
wil niet gezien worden; 
Rut, in het zwart, wil 
opvallen.

Marjolijn Hof

Lepelsnijder
Illustraties: Annette Fienieg

(Querido 2018, 294 pagina’s, € 16,99, 

vanaf ca. 10 jaar)
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Sjoerd Kuyper

Bizar
(Hoogland van Klaveren 2018, 224 

pagina’s, € 15,95, 13-15 jaar)

 

Meisje van 13 krijgt een 
verbod op lezen
Bizar van Sjoerd Kuyper behoort 

vanaf nu definitief tot mijn puber-

bijbels of voor als je er aan toe bent. 

Menig volwassene zelfs nog niet, 

waag ik te geloven. Met Hamlet in 

haar rugzak en een verbod om te 

lezen wordt een meisje van dertien 

de wereld in gestuurd met de bood-

schap zichtbaar te worden.

Bizar behoort vanaf 
nu definitief tot mijn 
puberbijbels.

Wie niet lezen kan, gaat schrijven. 

Wie schrijft, mag elke waarheid 

zelf verzinnen. Dat is precies wat er 

gebeurt. Het levert een diep respect 

voor deze schrijver op, die alles, maar 

dan ook alles bespreekbaar durft te 

maken en waarheden ontrafelt en 

nieuwe waarheden leert. ‘Te zijn of 

niet te zijn’ van Shakespeare met 

Schopenhauer als tegenheld.

Om de paar bladzijden staan over-

peinzingen in mooie wijze zinnen die 

er voor zorgen dat het boek even aan 

de kant gaat om erover te kunnen 

peinzen. Als ik iets voor mijn lijst zou 

moeten lezen, zou ik dit willen lezen. 

Het boek dat je lezen en schrijven 

leert, eigenwaarde schept, ingewik-

kelde existentiële vragen ontleedt en 

de wereld zichtbaar maakt.

Zoals de schrijver zich heeft kunnen 

verdiepen in die schijnbaar volstrekt 

onnavolgbare en toch zo volgbare 

gedachtegang van het beeldend ver-

mogen van een hoogbegaafd meisje, 

terwijl er allerlei maatschappelijke 

en filosofische dilemma’s aan bod 

komen, wekt grote bewondering. 

Om in te verdwijnen, dit verhaal. Het 

avontuur dat de kinderen beleven 

Thomas Taylor

Vert. Aleid van Eekelen-Benders

Het geheim van De Malamander
Illustraties: Thomas Taylor/George 

Ermos

(Lannoo 2020, 304 pagina’s, € 15,99, 

vanaf 8 jaar)

 

Superspannend is de 
ontknoping, die uit een 
totaal onvoorziene hoek 
komt.

Wie niet in de Mala-
mander gelooft, gaat 
toch lekker ijsjes eten?
In de eerste bladzijdes van Het 

geheim van de Malamander word je 

gewaarschuwd om vooral niet verder 

te lezen als je niet in de Malamander 

gelooft. Je bent vast zo’n zomerbe-

zoeker aan het strandstadje Owee 

aan Zee, die allang weer weg is als 

het er in de herfst begint te stormen 

en te spoken. Nee, hou jij het maar 

bij een ijsje en de ligstoelen. Onge-

lovige lezers krijgen het advies het 

boek in een kist te leggen met een 

dikke ketting erom en het bij zomer 

in Owee aan Zee te houden en lekker 

schelpjes te gaan zoeken. Een beetje 

lezer is onmiddellijk geprikkeld. Kom 

maar op met dat verhaal.

Wie van het ongewisse houdt en van 

het grote avontuur, wordt volledig 

op de wenken bediend. Het kloeke 

boek met z’n 300 bladzijden sleept 

ons de wereld in van Herbert Citroen 

en het Grand Hotel Nautilus. Herbert 

werkt in de kelder van het hotel als 

gevonden-voorwerper: “Ik heb wel 

eens van iemand gehoord dat de 

meeste hotels geen gevonden-voor-

werper hebben, maar dat kan niet 

kloppen. Wat doen ze daar dan met 

alle gevonden spullen?”

Als op een dag Violet Purperwier 

door het raam klimt, die verstopt wil 

worden omdat ze wordt achtervolgd 

en zichzelf een gevonden voorwerp 

noemt dat verloren is door haar 

ouders, begint het grote avontuur. 

Alle zekerheden komen op de helling 

te staan. Wanneer de Malamander, 

een verschrikkelijk zeemonster, zich 

met het meisje en haar achtervolger 

gaat bemoeien, wordt het voor Her-

bie steeds ingewikkelder. Is iedereen 

wel, wie hij denkt dat ze zijn en zijn 

ze dan te vertrouwen?

De raadselachtige gebeurtenissen 

volgen snel elkaar op. De wonderlijke 

winkels en hun bewoners krijgen 

steeds vaker een gezicht en drukken 

een eigen stempel op het avontuur. 

Er zijn raadselachtige aanwijzingen, 

een oude legende en dan is er nog 

die vreemde verdwijning van de 

ouders van Violet. Ergens neemt het 

verhaal een wending waardoor het 

me niet meer lukte het boek weg te 

leggen. Superspannend is de ontkno-

ping, die uit een totaal onvoorziene 

hoek komt.

Thomas Taylor heeft de prachtige 

tekeningetjes gemaakt in het boek. 

Een angstaanjagende vis sluit ieder 

hoofdstuk af. Voorin staat een uitge-

breide plattegrond en achterin een 

hoofdstuk over de schrijver van dit 

boek, zijn werk als illustrator en de 

inspiratiebron voor het verhaal: zijn 

thuishaven Hastings aan de zuidkust 

van Engeland, waar hij naar hartelust 

dinobotten en zeeglas kan strand-

jutten. De omslag van het boek is 

geïllustreerd door George Ermos.

de kinderen van nu.

Wandert heeft een grote held: zijn 

vader Ladinie, die pianist en accorde-

onnist is en regelmatig optreedt en 

aan huis muzieklessen geeft. Hij wil 

net als hij artiest worden, maar dat 

vindt zijn vader geen goed idee en 

zijn moeder evenmin. Zijn flamboy-

ante moeder zorgt voor de nodige 

reuring in het gezin. Soms ziet ze 

groen van jaloezie als haar bon vivant 

moet optreden en ze een overdosis 

vrouwelijke aandacht verwacht. Dan 

gaat ze hem halen, ‘s avonds laat 

in Amsterdam na het optreden en 

Wandert moet mee.

Wandert krijgt een hond en oefent 

met hem, zodat ze samen tussen de 

schuifdeuren kunnen optreden. Het 

publiek is enthousiast en het succes 

vraagt om meer. Als er een circus 

in de stad komt en de directeur een 

vriend van zijn vader blijkt te zijn, 

ruikt Wandert zijn kans. 

Moeder blijkt eigenlijk zijn grootste 

fan en heeft zelf de nodige humor in 

huis. Jaapleest schrijft: ‘Een moeders-

kind in een vadersjas’, wat een rake 

omschrijving is. Wandert is een door-

zetter en denkt in oplossingen. Hij 

gaat ook ver. Een verliefdheid op 

een van de vrienden en een stiekem 

observeren levert allerlei onver-

wachte wendingen op. Als een van 

de broers zijn autoriteit wil laten 

gelden, neemt het plot een onver-

wachte en pijnlijke wending.

Mijn advies is eerst zelf lezen en 

bedenken of je kinderen er aan toe 

zijn. Het levert veel onderwerpen op 

om tot gesprek te komen, om over 

te filosoferen, om over te schrijven, 

om een eigen afloop te verzinnen, 

je eigen helden te creëren of beter 

nog, je eigen waarheid op schrift te 

zetten. Niets, maar dan ook werkelijk 

niets, is taboe. Lezen dus en gelou-

terd weerom komen.

Wandert is een 
persoonlijk verhaal 
over de vader van de 
schrijfster, hoewel feit en 
fictie door elkaar lopen.

weet heel goed wat hij wil en er dient 

zich iedere keer een nieuwe uitweg 

aan. Waar een wil is, is een weg. 
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je de partij die je het meest ‘gelooft’ 

of ‘vertrouwt’. Als pedagoog wil je dat 

iedereen minimaal éven heeft nage-

dacht over zijn eigen overtuigingen en 

pas dan dat vakje rood kleurt.”

 

Ethiek, levensbeschouwing, werel-

doriëntatie – ze vinden elkaar, dus?

“Precies. Bij filosofieles leer je bewust 

denken en kiezen, maar de religieuze 

tradities hebben datzelfde met 

mensen voor. De profeet Moham-

med zegt: ‘Wij willen geen makke 

schaapjes, wij willen mensen die 

zelfbewust met ons op pad willen’. 

En: hoe meer invalshoeken, hoe meer 

visies er in je kring samenkomen, hoe 

mooier het gesprek.”

verdergegaan. Het is interessant hoe 

je als kind verhalen opneemt: als 

er ruimte wordt gemaakt voor een 

godsbeleving, gaat die deel uitmak-

en van je wereldbeeld. Wanneer die 

ruimte niet gecreëerd wordt, is het 

vrijwel onmogelijk dat later nog toe te 

laten. Dat kan een gevoel van gemis 

brengen, terwijl mensen die de god 

van hun jeugd verlaten dat vaak met 

schuldgevoel doen. In beide gevallen 

geldt: ieder mens komt de grote vra-

gen naar zin en betekenis tegen.”

 

Gaat dit boek daarmee verder dan 

jouw eerdere kinderfilosofieproject-

en?

“Er is alleen dat ene hoofdstuk over 

die mystieke ervaring. Maar eigenlijk 

kan elke filosofische vraag ook ‘spi-

ritueel’ worden opgevat. Een simpele 

ethische vraag als ‘mag je scheiden?’ 

kan al een hele denkwereld openbrek-

en en zicht geven op een wonderlijke 

dimensie waar je het niet redt met 

ratio alleen. Weet je, met de grote 

waartoe-vragen hebben we onze 

kinderen sowieso al opgezadeld door 

hen geboren te laten worden. Dit 

boek is een voorzet om het beestje bij 

de naam noemen.”

 

Dat zou Kees Both gewaardeerd heb-

ben.

“Ik krijg wel eens de vraag of dit on-

derwerp niet gevaarlijk is. Of we niet 

de stoelpoten onder iemands denk-

wereld vandaan zagen. Religieuze 

scholen zijn bang dat filosofische 

vragen twijfel zaaien en atheïstische 

scholen hebben liever niet dat je met 

geloof komt aanzetten. Maar je wilt 

als school toch kinderen tot bewuste 

burgers opvoeden? Daar hoort reflex-

iviteit bij. Ook in het stemhokje kies 

Met promovendus vergelijkende reli-

giewetenschappen, Kamel Assebane, 

heb jij een vertelling van de twaalf-

de-eeuwse Islamitische filosoof Ibn 

Tufayl bewerkt voor een publiek van 

kinderen – en hun leraren en ouders. 

Spannend project!

“Zeker. Tufayl was in zijn tijd een 

bekende theoloog, filosoof, alleskun-

ner eigenlijk. Over de grenzen van 

tijd en cultuur heen hebben we zijn 

vertelling naar nu gebracht. Het zijn 

negentien hoofdstukjes geworden, 

die telkens eindigen met doorden-

kvragen. Ook hebben we figuren 

toegevoegd, dieren als een schildpad 

en aapjes, die het verhaal vriendeli-

jker maken, want anders was het zo 

eenzaam voor Hayy op het eiland. 

Natuurlijk is het ook ‘politiek gezien’ 

welkom, want heel positief wordt 

er niet over de islam gedacht in 

Nederland. Een verhaal als dit laat 

zien hoe universeel onze menselijke 

vragen zijn. We hopen bij te dragen 

aan een positievere beeldvorming. 

Uiteraard zijn we niet levensbeschou-

welijk-voorschrijvend, maar maakt de 

filosofische invalshoek dat je bij open 

verwonderingsvragen komt.”

 

We gedenken in dit nummer Kees 

Both en zijn ‘zinzoekende school’. Hij 

pleitte voor een ‘geaarde spiritualite-

it’. Bedoel je zoiets?

“Kinderen zijn heel ontvankelijk voor 

nieuwe verhalen. Als kleuter zat ik 

op een katholieke school. Ik leerde er 

bidden en hoorde bijbelverhalen. Dat 

resoneerde en ik nam het concept 

‘God’ mee naar huis. ‘Even God vra-

gen wat we gaan eten’, zei ik dan te-

gen mijn ouders – atheïsten, die daar 

helemaal niet op zaten te wachten. 

Ik ben dan ook op een Daltonschool 

 

Baby’s die via een drijvend mandje stranden op 
vreemde oevers zijn een universeel verhaalmotief. 
Denk aan Mozes, Mowgli of Romulus en Remus. De 

Zoon van de Gazelle is een markante aanvulling 
daarop: je groeit mee met Hayy, een jongen zonder 
taal en zonder voorgeschiedenis die vat wil krijgen 

op zijn wereld. Filosofe Sabine Wassenberg is 
medeauteur van de vertaling.

 

Zo wordt de wereld en het zelf ontdekt door een jongen, die als baby ge-

strand is op een onbewoond eiland. Beter gezegd: een niet-door-ande-

re-mensen-bewoond eiland. Het jochie wordt namelijk gezoogd en opgevoed 

door een gazelle. Een taal leert hij niet spreken, maar hij leert te overleven – 

vooral door de dieren na te doen. Daarnaast maakt hij de menselijke evolutie 

in een notendop door: zo vindt hij een wapen uit en ontdekt hij, aan de hand 

van inslaande bliksem, hoe hij vuur kan gebruiken.

We leven mee vanuit Hayys hoofd, zijn overwegingen, zijn vragen. Hoe 

komen de dingen aan hun vorm? Waar komt leven vandaan? Is het niet raar 

dat iets tot leven komt? Als zijn ‘moeder’, de gazelle, sterft, verwondert hij 

zich over rouw bij dieren. Ook de nachtelijke sterrenhemel vervult hem met 

vragen, over wat hij precies ziet en of hij een oneindigheid inkijkt.

Na verloop van tijd richt Hayy de blik op zichzelf. Hij heeft het eten van die-

ren afgezworen, gaat mediteren en komt zijn levensangsten onder ogen als 

hij verdwaalt in een grot. Daar maakt hij een mystieke ervaring door. Als er 

een bezoeker op het eiland komt, die hem taal leert en naar de bewoonde 

wereld brengt, nemen we via Hayy de ons bekende wereld met nieuwe ogen 

waar: waar komt bijvoorbeeld het idee van bezit vandaan, waardoor er zoveel 

ongelijkheid is? Om de levenslessen die Hayy brengt wordt hij uitgelachen. 

Samen met zijn nieuwe vriend neemt hij een besluit.

Ieder mens komt 
de grote waar-

toe-vragen tegen

Geert Bors

Interview: Sabine Wassenberg

Mijn naam is Hayy. Dat 

betekent ‘de levende’. Die naam 

heb ik mezelf gegeven, in mijn 

hoofd, toen ik ontdekte dat ik 

iemand was die leefde. Ik had 

geen spiegel, maar keek wel 

in de reflectie van het meer 

wanneer ik water dronk. En 

toen ik ontdekte dat ik dat 

was, was het enige dat ik over 

mezelf kon vertellen: ‘dat ik 

leefde’. Vandaar dat ik mezelf 

Hayy ben gaan noemen.

Training Filosoferen over 
Levensvragen

In de eerste maanden van het 

nieuwe jaar verzorgen Sabine en 

Kamel de training ‘Filosoferen 

over Levensvragen’ en introduc-

eren je tot de belangrijkste vaar-

digheden van het begeleiden 

van een filosofisch gesprek. ‘De 

zoon van de gazelle’ krijg je daa-

rbij en zal de leidraad zijn. Data:

•  Woensdag 26 januari 2022 

(20:00 tot 22:00) ONLINE 

•  Woensdag 16 februari 2022 

(20:00 tot 22:00) ONLINE 

•  Zaterdag 20 maart (10:00 tot 

15:00) OFFLINE (Rotterdam)

Het boek ‘De zoon van de ga-

zelle’, met prachtillustraties van 

Karuna Wirjosemito, is ook los te 

bestellen. Alles en meer: 

www.sabinewassenberg.com.
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Uitdagingen bij een 
klassengesprek
We gaan in op klassengesprekken 

die de zeven leerkrachten hebben 

gehouden nadat de kinderen aan een 

Welk-Woord-Weg opdracht hebben 

gewerkt (zie MK 173). De leerkracht 

heeft de complexe taak om te 

beginnen bij de voorkennis (kennis 

& vaardigheden) van de kinderen en 

dat niveau te begeleiden naar dieper 

of genuanceerder denken en begrip. 

Bij het leiden van zo’n klassengesprek 

word je als stamgroepleider gecon-

fronteerd met drie uitdagingen:

• het onderzoeken van meerdere 

antwoorden;

• het leren van (vak)taal;

• het nadenken over de kwaliteit van 

de ingebrachte antwoorden.

 

Uitdaging 1: voorbij ‘dat ene 
goede antwoord’ denken
De eerste uitdaging heeft te maken 

met een sterke neiging in het onder-

wijs om uit te gaan van ‘het goede 

antwoord’. Met name bij de zoge-

naamde kernvakken speelt dat een rol 

en de toetscultuur versterkt dit nog 

eens. Veel kinderen hebben daarom 

de neiging om te zoeken naar dat ene 

correcte antwoord. En in veel situaties 

is dat ook prima. Bepaalde spellings-

regels of rekenuitkomsten liggen 

vast en kunnen dus door een bolletje 

op een meerkeuzeformulier worden 

aangekruist en door een machine 

gecorrigeerd worden.

Bij complexere denkvaardigheden, 

zoals bij burgerschap, geschiedenis 

of filosofie gaat dat niet op. Mogelijke 

antwoorden of redeneringen gaan het 

debat met elkaar aan en de kwaliteit 

van de antwoorden wordt bepaald 

door de onderbouwing ervan. Dit 

vraagt een ander soort denken en 

redeneren. Klassengesprekken kun-

nen hier in hoge mate aan bijdragen, 

door als stamgroep samen meer-

dere antwoorden te onderzoeken 

en zodoende antwoorden dieper en 

breder te onderbouwen.

 

Uitdaging 2: (vak)taal bijbrengen
Een tweede uitdaging in een klassen-

gesprek is het vergroten van de (vak)

taal/begrippen van kinderen. Door 

taal kunnen we met elkaar commu-

niceren en vaktaal helpt om elkaar 

beter te begrijpen. Wanneer bijvoor-

beeld pubers met elkaar praten over 

een game, gebruiken ze allerlei (vak)

begrippen die voor hen duidelijk zijn 

en hen helpen om zo precies moge-

lijk hun gedachten te uiten, maar die 

voor een leek volstrekt onbegrijpelijk 

zijn. Taal en zeker vaktaal beklijft 

door het regelmatig te gebruiken in 

verschillende contexten. In een klas-

sengesprek moet de leerkracht dus 

expliciet aandacht besteden aan het 

vergroten en laten beklijven van (vak)

begrippen.

 

Uitdaging 3: de kwaliteit van inge-
brachte antwoorden wegen
Een derde uitdaging ligt bij de 

beoordeling van de antwoorden. 

Kinderen hebben vaak heel duidelijke 

opvattingen over goede en foute 

antwoorden. Dat de kwaliteit van een 

antwoord vaak veel genuanceerder 

ligt, herkent elke leerkracht die ooit 

een stelopdracht heeft nagekeken of 

gepoogd heeft om feedback te geven 

op presentaties of werkstukken: er 

zijn meerdere goede antwoorden 

mogelijk.

Dat leidt bij sommigen ertoe dat ze 

denken dat élk antwoord kan, mits 

het maar een beetje aardig onder-

bouwd is. Dat is echter ook niet het 

geval. De kwaliteit van denken en 

redeneren wordt bepaald en beperkt 

door hoe er met feitelijke kennis 

wordt omgegaan en of de redene-

ring consistent en coherent is. In 

een klassengesprek speelt dit ook, 

maar verwachten de kinderen van 

de stamgroepleider dat hij/zij, vanuit 

zijn/haar kennis, snel kan komen tot 

heldere oordelen over de kwaliteit van 

antwoorden.

 

Onderzoeksresultaten: 
zeven leraren en hun 
klassen
Er is veel onderzoek gedaan naar de 

interactie tussen leerkrachten en kin-

deren om denken te stimuleren. Uit 

die onderzoeken blijkt dat leerkrach-

ten verschillende middelen inzetten 

om dat denken te begeleiden. Het 

problematiseren van antwoorden kan 

het redeneren en denken stimuleren. 

Vragen naar alternatieve antwoorden kan 

een manier zijn om het denken over 

meerdere perspectieven te bevor-

deren. Om (vak)begrippen te laten 

gebruiken kunnen leerkrachten het 

dagelijks taalgebruik van de kinde-

ren ‘vertalen’ naar de complexere 

begrippen. Om verbanden te laten 

leggen kan er doorgevraagd worden 

naar aanvullende feiten of begrippen. 

Bij het beoordelen van de kwaliteit van 

de antwoorden kan de leerkracht de 

criteria als feitelijk juist en logisch op 

elkaar volgend, expliciet maken.

Voor dit artikel zijn klassengesprekken 

van zeven leerkrachten op vijf ver-

schillende scholen geanalyseerd. Van 

elke leerkracht zijn twee klassenge-

sprekken opgenomen die ze voerden 

nadat de kinderen een welk-woord-

weg opdracht hadden gemaakt over 

de periode rond 1500 (zie MK173). Elk 

klassengesprek duurde ongeveer 15 

minuten.

Voorbij 
dat ene 
goede antwoord
 

Harry Havekes

ONDERZOEK (2): De Boxmeerse schoolleider Harry Havekes is gepromoveerd op een 
onderzoek naar hoe kinderen samen werken en spreken. Met Jenaplan als onderwijs 
waarin die basisactiviteiten centraal staan, is het goed stil te staan bij zijn onderzoek, 
vooral ook omdat niet ieder gesprek dezelfde kwaliteit heeft. In ons zomernummer legde 
Harry uit hoe kinderen samenwerken bij het oplossen van een (historisch) probleem. In 
dit tweede deel gaat hij in op de rol van de stamgroepleider.

Welk-woord-weg? Dit is er eerder gezegd

“Gedenk te sterven. Pluk de dag. De universele mens. Klassiek erfgoed. Welk van de vier past er niet in het 
rijtje? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.” Met die prikkelende Welk-Woord-Weg-opdracht werden 
kinderen bij het middelbare schoolvak geschiedenis aan het werk gezet in Harry Havekes’ artikel in ons 
vorige nummer (MK173, juli 2021, pp. 30-34). Hij onderzocht hoe kinderen tot hun antwoorden kwamen en 
vooral: welke gespreksvorm ze daarvoor gebruikten. Dat kon gaan van eenrichtingsgesprekken (één kind 
spreekt, één perspectief komt aan bod), via twistgesprekken (meerdere perspectieven, maar ieder kind 
blijft gericht op het eigen antwoord) en cumulatieve gesprekken (samen bezig zijn met één perspectief) tot 
transformatieve gesprekken (samen meerdere perspectieven bekijken en samen een redenering opzetten). 
Zeker als er expliciet gevraagd werd met meerdere – onderbouwde – antwoorden te komen, lukte het 
kinderen steeds beter om weg te blijven uit de eenvoudigere gespreksvormen en toe te bewegen naar 
vruchtbare transformatieve gesprekken. Aansluiten bij voorkennis en het aanspreken van de verwondering 
hielpen daarbij.

 

Lessen om de kwaliteit 
van een klassengesprek 

op te tillen
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het denken stopt: ‘ik heb het immers 

goed gedaan’. Ook bestaat de kans 

dat andere kinderen denken dat het 

gesprek daarmee afgerond is: we heb-

ben immers dat ene goede/correcte 

antwoord boven tafel.

Het niet geven van het compliment 

kan er echter toe leiden dat een kind 

zich niet gehoord voelt en om die 

reden afhaakt. Het onderzoek heeft 

laten zien dat een leerkracht die op 

het einde van een gesprek de regie in 

handen neemt, expliciet de inbreng 

van de kinderen benoemt, expliciet 

de antwoorden op hun kwaliteit van 

feedback voorziet, bijdraagt aan de 

optimale ontwikkeling van zowel het 

leer- als leefklimaat.

 

Conclusie
Het voeren van een klassengesprek, 
waarin het denken, redeneren 
en gebruik van (vak)begrippen 
gestimuleerd worden, is een 
complexe vaardigheid en vraagt veel 
van de leerkracht. Het onderzoek laat 
zien dat alle leerkrachten in staat zijn 
om meerdere mogelijke antwoorden 
met elkaar te bespreken en dat ze 
allemaal in staat zijn om het denken 
van de kinderen te stimuleren door 
hun antwoorden beter te laten 
onderbouwen. Lastiger is het om in 
zo’n gesprek aandacht te hebben voor 
de ontwikkeling van taal en om de 
kwaliteit van antwoorden met elkaar 
te bespreken.

De meervoudige rol die een leerkracht 

dan heeft (pedagoog, gesprekslei-

der, organisator, inhoudelijk expert) 

maken het complex om aan al die 

aspecten op een afgewogen manier 

aandacht te geven. Tegelijk laat het 

onderzoek zien dat bij het structureel 

stimuleren van het denken en redene-

ren door kinderen, de leerkracht een 

centrale rol speelt.

De leerkracht heeft achtereenvolgens 

verschillende rollen in zo’n klassen-

gesprek:

•  Hij/zij moet het gesprek openen en 

de kinderen bij het gesprek betrek-

ken (bv. door cognitieve wrijving te 

creëren).

•  Daarna moet de aandacht gaan 

naar de leerlingen, waarbij de 

leerkracht alle kinderen de moge-

lijkheid moet geven om inbreng te 

hebben, zonder dat een van hen 

dominant wordt. Inhoudelijk moet 

de leerkracht hier op de achtergrond 

blijven.

•  Ten slotte moet de leerkracht het 

gesprek samenvatten, waarbij de 

inbreng van alle kinderen inhou-

delijk gewaardeerd wordt, maar 

waarin ook feedback gegeven wordt 

op de kwaliteit van die inbreng en, 

indien mogelijk, het denken en het 

gebruik van taal/begrippen naar een 

hoger plan getrokken worden.

 

Eerder is al aangegeven welke mid-

delen een leerkracht hiertoe tot zijn 

beschikking heeft. Het is voortdurend 

kiezen welk middel op welk moment 

ingezet moet worden. Dat manifes-

teert zich elk gesprek opnieuw. Als 

de leerkracht voortdurend zijn/haar 

eigen oordeel op de achtergrond 

houdt, heeft het kind geen enkele 

aanwijzing of de redenering enige 

kwaliteit heeft.

Het dilemma manifesteert zich in het 

bepalen van het moment waarop een 

kind een compliment moet krijgen 

(‘dat is een mooi antwoord’ of ‘goed 

gedaan’). Pedagogisch zeer belang-

rijk en zelfs cruciaal, maar soms 

ook dodelijk voor het denken en de 

voortgang van het gesprek. De kans 

bestaat dat een kind die zo’n com-

pliment gekregen heeft, tevreden zal 

zijn en er bestaat zelfs de kans dat 

leerkracht geeft, nadat verschillende 

kinderen mogelijke antwoorden heb-

ben gegeven, uitgebreide feedback, 

waarbij hij de verschillende antwoor-

den parafraseert, met elkaar verge-

lijkt en ten slotte expliciet benoemt 

waarom een antwoord meer of min-

der kwaliteit heeft. Opgemerkt dient 

te worden dat dit dezelfde leerkracht 

is, die ook als enige systematisch aan-

dacht heeft voor taal en begrippen.

 

Transformatief 
klassengesprek: nog lang 
niet makkelijk!
In het artikel over leerlingengesprek-

ken (zie MK173) zijn vier vormen van 

gesprek besproken. Deze vier vormen 

kunnen ook terugkomen in een klas-

sengesprek dat geleid wordt door een 

leerkracht. Het zal duidelijk zijn dat 

ook hier de transformatieve dialoog 

de voorkeur heeft. Dit onderzoek laat 

zien dat dit voor veel leerkrachten erg 

complex is. De zeven onderzochte 

leerkrachten zijn allemaal ervaren 

leraren, die met grote regelmaat klas-

sengesprekken voeren. Slechts twee 

van hen zijn in staat om structureel 

een transformatief klassengesprek te 

voeren. De anderen doen dat op som-

mige momenten, maar voeren vooral 

cumulatieve gesprekken.

Een goed transformatief klassen-

gesprek voeren vraagt dan ook veel 

van de leerkracht. Het vraagt om de 

kinderen centraal te stellen, hen aan 

het woord te laten, hen met elkaar in 

gesprek te laten gaan en zelf als leer-

kracht op de achtergrond te blijven, 

maar tegelijk wel leiding te geven aan 

dat gesprek, zowel organisatorisch 

als inhoudelijk. Dat vraagt dus om 

goede organisatorische en pedagogi-

sche vaardigheden, en om voldoende 

inhoudelijke kennis.

 

Resultaat 1: antwoorden proble-
matiseren: ‘Oké, ga verder!’
Alle zeven leerkrachten hebben 

aandacht voor het problematiseren 

van de antwoorden van de kinderen. 

Ze maken opmerkingen als: ‘licht toe’, 

‘vertel’, ‘dat is boeiend, ga verder’. 

Ook parafraseren alle leerkrachten de 

antwoorden van kinderen. Door dicht 

bij de antwoorden van de kinderen te 

blijven, worden zij gestimuleerd om 

hun initiële antwoorden verder uit te 

werken. Ook zorgen alle leerkrachten 

ervoor dat meerdere mogelijke ant-

woorden besproken worden.

 

Resultaat 2: vaktaal stimuleren: 
Voorkom stroperige gesprekken
Het stimuleren van (vak)taal gebeurt 

minder systematisch door de 

leerkrachten. Slechts één van de 

zeven leerkrachten doet dit structu-

reel, anderen doen het incidenteel. 

Geconstateerd kan worden dat de 

leerkrachten die hier incidenteel aan 

werken, proberen om de kinderen zelf 

een begrip te laten noemen. Ze geven 

hints en aanwijzingen, waardoor 

de kinderen zelf met een vakterm 

moeten komen. Het was opmerkelijk 

om te zien dat deze gesprekken op 

die momenten stroperig werden. 

Bovendien bleef de diepgang van het 

denken beperkt tot het noemen van 

het begrip.

De uitzondering hierop is de leer-

kracht die systematisch bezig is 

met taal. Hij geeft zelf het begrip 

en vraagt vervolgens aan kinderen 

om het begrip uit te leggen en om 

het in verband te brengen met het 

onderwerp van het gesprek. Deze 

gesprekken werden niet stroperig en 

hadden meer diepgang doordat de 

kinderen direct met het begrip aan de 

slag gingen.

 

Resultaat 3: kwaliteit wegen: 
parafraseren, vergelijken, beoor-
delen
Het bespreken van de kwaliteit van 

de antwoorden, waarbij het gaat om 

betekenis te geven aan het denken 

en redeneren gebeurt door twee 

leerkrachten, waarvan slechts één 

leerkracht dit structureel doet. Deze 
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Tijdschrift voor en over jenaplanonderwijs

Over helden, goden 
en muzen

Arjen 
Achterop

Arjen Tabak

en een beetje van Maggi en … nee nooit een beetje van 

jouzelf.

 

… maar je zou als club van muzen een verzameling kun-

nen aan leggen: de een verzamelt verhalen, een ander 

liederen of tekenlessen, of … Ieder zijn specialisme. Elke 

keer een verhaal bij de verzameling, een lied extra een 

klei-les erbij, een gitaar krijgen van een oudoom die 

gehoord heeft dat jij zo mooi muziekles geeft. Een per-

soonsbewijs krijgen omdat jij de Tweede Wereldoorlog 

levend houdt.

Een moeder die een week lang een compleet harnas 

papier-machéet omdat jouw themakampen zo bijzonder 

zijn; een reünist die toch nog eens komt praten omdat 

hij bij jou in de kring alles mocht vinden en zeggen. Een 

opmerking heeft hem door een crisis heen geholpen.

 

Deze wondertjes wens ik ons allemaal toe. Ze zijn dich-

terbij dan je denkt. Daarvoor hoeft niemand op de Olym-

pus geboren te worden. Je hoeft slechts af en toe een 

fluistering te vermoeden.

 

Arjen Tabak is leerkracht, 

onderwijskundige en eigenaar 

van Onderwijs doe je samen

Als op de berg Olympus de eerste wereldregering 

woonde, dan valt op dat er geen minister of god voor het 

onderwijs was. Wat het meest in de buurt komt waren 

de muzen. Hun speciale tempel valt in elke wat grotere 

stad te vinden: de musea.

 

In het onderwijs barst het van de helden. De juffen en 

meesters die ongezellige dames en heren uit hun pant-

ser weten te pellen. Leerkrachten die onvermoeibaar 

de puntjes op de i weten te zetten. Collega’s die het lef 

hebben om te vertellen dat het vandaag even niet wilde, 

en zo het gesprek in de teamkamer mogelijk maken. 

Directeuren die met juiste kwinkslag en druk de hele 

school, team en kinderen, in de leermodus weten te 

zetten. Juffen en meesters die met tact ouders weten 

aan te spreken.

 

Geen Marvelfilms met Ironman, Spiderman, Thor en 

Loki, maar de fluistering die je in musea kunt horen. Of 

komt de inspiratie in vleugjes, of als het buitelen van 

een zwaluw daar voorbij? Meesters en juffen als muzen. 

Meesters bij wie je echt leerde tekenen. Juffen die je naar 

het geluk toe lieten zingen, waar je verhalen hoorde, de 

verhalen hoorde, die het je toevertrouwde om het pla-

fond van de gymzaal aan te tikken. Leraren die een leven 

lang herinnerd worden (zijn er grotere eerbetonen?)

 

We staan allemaal onder hoge druk, we worden gere-

geerd door de kleine brandjes, de grotere branden, de 

cursussen, de feesten, de contacten. Ook ik los sommige 

dingen op met een fijne download van Pinterest, maar 

het zijn natuurlijk instant lessen: een beetje water erbij 


