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Colofon

Ridder Arnoud liep al dwalend door het bos
Echter, plotseling zag hij daar een strik op het mos

O, ach en wee, wat is hier gebeurd?
Is hier een jonkvrouwe meegesleurd?

Als zijn taak zag deze jonge ridder de jonkvrouw te bevrijden
En dit vreselijke kwaad te bestrijden

Zo besteeg de ridder zijn edele paard
Nadat hij deze jonkvrouw zijn trouw had verklaard

Hij zou vinden deze schurk, en de jonge dame bevrijden
En zo haar edele hart verblijden

Een paar passen verderop zag hij karrensporen lopen
Zou het van de schurk zijn, hij durfde het haast niet te hopen

Maar het begon te regenen, helaas,
En de sporen werden waas

Zo is ook dit verhaal weer afgelopen. En de jonkvrouw?
Daar kunnen we alleen maar voor hopen....

Het gedicht is geschreven voor een van de lessen Nederlands over epische genres, 

in dit geval de ballade.

Ballade

TEKST & BEELD YMKE SLOB (KLAS 9.1)
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Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal vrijeschoolleerlingen
nu voor het vijfde jaar op rij aanzienlijk is gestegen: een groei
van circa 5% per jaar. In het voortgezet onderwijs (8,2%) iets
meer dan in het primair onderwijs (4,6%). 
De laatste vijf jaar is het aantal leerlingen op vrijescholen met
bijna 24% toegenomen. Met de toename van ruim 4.750 leer-
lingen volgen nu 24.770 kinderen in Nederland vrijeschoolon-
derwijs op 74 scholen in het primair onderwijs en 20 scholen
en vrijeschoolafdelingen in het voortgezet onderwijs.

Pedagogisch verantwoord
Met deze groei lopen onze scholen in Den Haag tegen hun fy-
sieke grenzen aan: de gangen en de kantine op de
Waalsdorperweg zijn niet ingericht op zoveel leerlingen. We
zijn dan ook in overleg met de gemeente om naar oplossingen
te zoeken, zowel voor de korte termijn als voor de lange ter-
mijn.
Voor de Abbenbroekweg is sprake van een wachtlijst: meer
leerlingen dan nu kunnen niet geplaatst worden. Voor beide
scholen geldt ook dat nagedacht wordt over een grens die pe-
dagogisch verantwoord is, naast de fysieke beperking van het
gebouw. De menselijke maat vormt een belangrijk fundament
voor ons onderwijs: elkaar écht leren kennen en een gemeen-
schap vormen heeft zijn effect op de grenzen van de omvang.
Hier gelden overigens geen harde grenzen, deze moeten  in
onderlinge afstemming ontstaan. Zo heeft de middelbare vrije-
school in Zutphen circa 1.200 leerlingen, zonder dat mij sig-
nalen bereiken dat deze omvang problematisch is. Persoonlijk
is mijn ideaalbeeld een middelbare school van circa 800 leer-
lingen. Dit aantal maakt een goede doorstroom naar goed ge-
vulde examenklassen mogelijk, waarbij ook voldoende financi-
ële ruimte ontstaat om het brede vrijeschool curriculum aan te
kunnen bieden. Voor de basisschool is een tweestroomschool
(met twee klassen per jaarlaag) zoals de Abbenbroekweg nu
heeft, een maximum. 

Natuurlijk proces
Als je vanuit de natuur naar groei kijkt, dringt de relatie met ver-
nieuwing zich op. Bomen en dieren vernieuwen zich abrupt
(vlinder) of geleidelijk aan wanneer sprake is van groei. Dit is
een natuurlijk proces: alles verandert voortdurend, het is niet
tegen te houden. Tegelijk maken sommige mensen zich zor-
gen over de groei van de vrijescholen. Termen als ‘verwatering

van identiteit’ klinken soms. Op zich is het van belang om dit
soort zorgen te delen en hier een goed antwoord op te vinden.
Groei hoeft immers niet ongebreideld plaats te vinden, den-
kende aan het ultieme voorbeeld van de bonsaiboompjes. Van
oudsher was het beeld dat ouders die zich geroepen voelen
door de vrijeschool, vooral aangetrokken zijn door de antro-
posofische impuls. Een dergelijke impuls moet zijn weg vin-
den. Uit onderzoek van de Vereniging voor vrijescholen blijkt
echter dat een groot deel van de ouders met name kiest voor
de pedagogische waarden van de school en minder bekend
is met de antroposofische impuls, ondanks het feit dat beiden
uiteraard in relatie tot elkaar staan.

Kansen
Welke vernieuwing wordt zichtbaar als de vrijescholen groei-
en? Dat hangt een beetje af van de invalshoek: wat dreigen we
te verliezen en komt daar iets voor in de plaats? Van huis uit
wil ik me graag op het laatste richten: welke kansen biedt
groei? Hierboven noemde ik al een wat minder verheven kans:
meer financiële armslag. Dat kan nooit een doel op zich zijn,
maar is wel mooi meegenomen. 
De echte vernieuwing kan mijns inziens gevonden worden in
de verbreding van de beweging. Nieuwe collega’s, meer nieu-
we leerlingen en hun ouders maken kennis met ons gedach-
tegoed. Het is echter nooit de bedoeling geweest om dit ge-
dachtegoed klakkeloos over te nemen, maar om je deze in
de nieuwe tijd eigen te maken en vorm te geven. Dat kan niet
zonder vernieuwing. In de afgelopen periode stonden er veel
positieve berichten in de kranten over vrije scholen, dit in
tegenstelling tot de periode daarvoor. Deze berichten geven
ook nieuwe beschrijvingen van mensen die recente ervaringen
met onze scholen opdoen. Woorden uit deze tijd. Niet altijd
exact aansluitend op de bronteksten, maar wel aansluitend op
de vrijeschoolgedachte. Kortom: een levend gedachtegoed
dat zich verder aan het ontwikkelen is. Een ouder gaf aan dat
antroposofie op dit moment ‘sexy’ is. Het is de vraag of ieder-
een zich in deze kwalificatie kan herkennen, maar deze her-
nieuwde aandacht kan een ingang zijn voor nieuwe geïnteres-
seerden om zich verder verdiepen in de antroposofie. Wat dat
betreft leven we in een spannende tijd die vraagt om vertrou-
wen, maar ook alertheid. Kortom: aan ons om de groei in goe-
de banen te leiden, als een klimop die middels spijkertjes en
latjes in de gewenste richting ‘geholpen’ wordt.

Bestuursblik

TEKST & BEELD ARTHO JANSEN (BESTUURDER ST. VRIJESCHOLEN ZUIDWEST NEDERLAND)

Groei:
verwatering of vernieuwing?
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Eerst experimenteerde ik een paar weken met ‘De Vraag Van
Vandaag’ (DVVV). Voordat de leerlingen de klas in kwamen,
schreef ik een vraag op het bord die te maken had met het
onderwerp van die dag. Het liefst een beetje prikkelend of
grappig. Terwijl de leerlingen binnenstroomden, zorgde dit
ervoor dat ze alvast gingen nadenken over het onderwerp
van die les. Bijvoorbeeld, bij het onderwerp kraakbeen: ‘Wie
kun je beter van de trap af gooien, je oma of je baby?’. Of,
bij het onderwerp schadelijke bacteriën in je maagzuur: ‘Wie
zei er ooit: AAAAAH, de pijn is ondraaglijk?’. DVVV bleek
echter nog niet goed genoeg. Het gaf een impuls aan het
begin van de les maar de terugkoppeling kon beter. 

Meer bewustzijn
Zo bedacht ik bij het periodeonderwijs AHELKI. Dit staat
voor ‘Aan Het Einde van de Les Kan Ik…’ Ook hierbij schrijf
ik het lesdoel op het bord in de AHELKI-vorm. Zoals: ‘De
weg van mond tot kont uitleggen’ of ‘Uitleggen waarom
planten zo belangrijk zijn’. Bij binnenkomst schrijven de leer-
lingen de AHELKI op een formulier. Doordat ze op voorhand

weten wat ze aan het eind van de les moeten kunnen, leert
dit de leerlingen met meer bewustzijn de lessen te volgen.
Aan het eind van de les schrijven ze op hun formulier of het
gelukt is. Zo ja, hoe weet je dat? Zo nee, wat ga je verande-
ren om het morgen beter te doen? Een aantal leerlingen
deelt dit ook met de hele klas.

Eigen verantwoordelijkheid
Voor de vaklessen heb ik MDIDIAH in het leven geroepen
(met dank aan Rawan die met deze mooie afkorting kwam).
MDIDIAH staat voor ‘Mijn Doel Is Dat Ik Af Heb’.
Aan begin van de vakles schrijven de leerlingen zelf op wat
ze denken af te krijgen in de les. Aan het eind kijken ze terug
of ze zichzelf over- of onderschat hebben. De vaklessen zijn
nu meer werkuren waarin iedereen op zijn of haar eigen ni-
veau met een vak aan de slag gaat. Omdat de leerlingen hun
eigen doel opschrijven, worden ze zelf verantwoordelijk voor
het leerproces. Het enige wat ik als docent dan doe, is zo nu
en dan een rondje lopen om eventuele vragen te beant-
woorden. Zonder veel moeite ontstaat er een werksfeer in de
klas waarin iedereen zelfstandig en gedreven aan het werk
is. Dit schept ruimte voor mij om rustig te observeren, en
nieuwe plannetjes te bedenken voor nog betere lessen.

‘Omdat leerlingen hun eigen doel 
opschrijven, worden ze zelf 
verantwoordelijk voor het leerproces’

AHELKI
Als leraar ben je altijd op zoek naar nieuwe
ideeën om je lessen nog beter en interessan-
ter te maken. Zo zocht ik naar een manier
waarop ik het doel van de les op pakkende
wijze aan de leerlingen kon overbrengen.

TEKST & BEELD FLORIS VAN VEEN (LEERKRACHT BOVENBOUW)
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Alexander in het kort
Geboortejaar: 1987 
Sterrenbeeld: Tweelingen
Lievelingseten: ‘Ik denk dat dat pizza is, vegetarische groentepizza. Ik ben
vegetariër, veel gezonder haha.’
Stopwoordjes: ‘Niet echt, je bent je meestal niet bewust van stopwoorden
denk ik. Vroeger zei ik vaak 'zegmaar' en 'gekkigheid', maar daar ben ik
mee gestopt.’
Favoriete quote of levensmotto: ‘Ik weet wel iets moois, het is van een
econoom. Hij zei: ‘Op de lange termijn zijn we allemaal dood’. Het ging over
economische voorspellingen, en kwam erop neer dat je toch niet weet wat
de toekomst brengt en dat je daarom beter kan leven in het hier en nu. Het
is niet de beste quote die ik ken, maar deze ken ik uit mijn hoofd en vind ik
ook wel waar.’ 

Hoe was uw jeugd? ‘Ik ben opgegroeid in Maastricht met carnaval. Het
was daar een hele gezellige buurt, en we hadden altijd goed, warm contact
met onze buren. Toen ik 11 was zijn we, mijn ouders, mijn twee zussen en
ik, naar Zandvoort verhuisd. Dat was wel even anders, maar tot mijn 20e
heb ik daar gewoond, en eigenlijk een gelukkige onbezorgde jeugd gehad.
Soms gingen we ook op vakantie naar mijn familie in Ecuador, dat was al-
tijd fijn. Nu ga ik daar nog steeds weleens naartoe in vakanties.’
Wat heeft u gestudeerd en hoe ervaarde u het studentenleven? ‘Het
studentenleven was gezellig, ik woonde in een studentenhuis. De studie zelf
heb ik soms als 'te schools' ervaren. Mijn beeld van de universiteit was dat
je echt onder de wetenschappers kwam en de dialoog aan zou gaan met
docenten, maar dat viel tegen. Ik heb een studie gedaan die ‘Liberal Arts
and Sciences’ heet, in Utrecht. Het is een bachelor op de universiteit waar
je heel veel mag kiezen. De ene periode mag je geschiedenis doen, de an-
dere periode biologie, je mag zeg maar zelf je pakket samenstellen. Dat was
ontzettend leuk want als je ergens op uitgekeken was kon je weer iets an-
ders doen. Ik kan hem iedereen aanraden, het was echt een heel leuke stu-
die, met veel vrijheid.’

Wat heeft u na uw studie gedaan? ‘Na mijn studie heb ik nog een jaar
een economie master gedaan en toen ben ik met de lerarenopleiding be-
gonnen. Daar ben ik net mee klaar, vorig jaar heb ik de stage afgerond en
nu ben ik hier.’
Hoe kwam u op de Haagse Vrije School terecht? ‘Ik verhuisde naar
Rotterdam en ik zocht werk in de buurt. Het vrijeschool idee heeft me altijd
geïnteresseerd, ik zat zelf niet op een vrijeschool maar ik had wel altijd
vriendjes die erheen gingen. Zodoende zag ik een vacature op deze school
voor periodeonderwijs en daar heb ik toen op gereageerd.’
Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van uw werk? ‘Een voordeel is
dat je ontzettend veel vrijheid hebt om zelf materiaal te ontwikkelen en de
lesplannen vast te stellen. Het nadeel daarvan is dat het heel tijdrovend kan
zijn in vergelijking met een ‘normale’ docentenbaan waar je alleen maar uit
een boek werkt. Wat ik ook heel leuk vind is het overdragen van kennis, of
juist te leren van de leerlingen, dat is een van de mooiste dingen die er is.
Samen op zoek gaan naar antwoorden vanuit een interesse in de wereld.
Mijn hoofddoel is dan ook interesse aanwakkeren bij de leerlingen.
Vooralsnog is het erg veel werk hahaha…’
Wat doet u buiten uw werk? ‘Ik ben een groot filmliefhebber. Af en toe
maak ik muziek met wat vrienden als ik daar tijd voor heb. Soms is dat ge-
woon een losse 'jam', maar zelf hou ik veel van Latijnse muziek, dat heb ik
vanuit mijn Latijn-Amerikaanse roots misschien wel meegekregen.
Cubaans, Latin, Soul, die richting gaat het op. Verder heb ik niet zulke hele
spannende hobby's.’ 
Hoe denkt u dat uw leven er over tien jaar uitziet? ‘Tja, mijn motto is
‘leef in het nu en denk niet teveel vooruit’, dus dat weet ik eigenlijk niet. Ik
denk dat ik nog steeds met dezelfde interesses bezig ben. Ik zal altijd geïn-
teresseerd blijven in economie en kunstzinnige behoeften hou ik ook altijd,
maar hoe? Misschien zit ik dan fulltime in een band en heb ik economie een
beetje achterwege gelaten of misschien werk ik juist meer als docent. Nee,
ik zou het niet weten, je kunt het niet voorspellen.’
Kies snel…
Films of series? ‘Films, ik heb vaak niet het geduld voor series.’
Thee of koffie? ‘Koffie, daar zit meer cafeïne in.’
Honden of katten? ‘Katten sowieso, die zijn zelfstandiger, en vroeger had
ik ook altijd katten.’
Pizza of pasta? ‘Sowieso pizza!’
Adidas of Nike? ‘Geen van beide, ik hecht echt totaal geen waarde aan
merken (en ik wil ook geen reclame maken).’

TEKST ELIZA GERRETSEN (KLAS 10.3)

Vroeger wilde hij miljonair worden, maar later toch lie-
ver iets kunstzinnigs. Hij kwam uiteindelijk op de
Haagse Vrije School terecht als leraar... Alexander
Beunder is een ‘nieuwe’ docent economie voor de
klassen 8, 9 en 10 en heeft als grootste hobby's film
en muziek. Hij droomt er zelfs van om ooit een eigen
film te produceren! Gekke combinatie misschien? Wij
vroegen door...

In gesprek met 

Alexander
Beunder
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Het mensenkind gaat in ontwikkeling, een proces dat voor ie-
dereen volgens een horizontale lijn verloopt. Iedereen gaat
kruipen, lopen en praten. Het kind verandert van gestalte; het
kleuterkind komt de klas binnen met een ‘volle’ buik en nog
wat rond gezicht. Dan gaat het zich strekken, de ledematen
worden langer, de romp slanker en het hoofd lijkt relatief klei-
ner. Zo rond het zesde jaar begint de tandenwisseling. De
nieuwe (zelfgemaakte) tanden zijn een symbool voor school-
rijpheid. Verder is het kind een en al lijf en beweging en daar
wordt in de kleuterklas aandacht aan besteed; spelen, spellet-
jes, fantasie en bewegen. Maar een hindernisbaan lopen, bou-
wen, vingerspelletjes en weven horen daar ook bij. Zodat een
goede opbouw van het lichaam en daarbij de basis voor het
verdere leven wordt gelegd. Die horizontale lijn wordt hier ook
in het ‘kunnen’ zichtbaar. Een kleuter van vier tekent een kop-
poter, een vijfjarige kan synchroon tellen tot tien en een zesja-
rige kan touwtje springen. 

Paradijselijke leefwereld
Naast deze horizontale lijn ontwikkelt zich de verticale lijn en
deze is uniek en individueel. Dat heeft met erfelijkheid en het
zielenplan te maken. Soms is het nodig om als opvoeder of
leerkracht hier de raadsels van het kind te ontsluieren en het

kind extra te ‘helpen’. Het jonge kind is nog open en vol ver-
trouwen en leeft in een paradijselijke wereld. Het heeft ons vol-
wassenen nodig voor bescherming en om grenzen te stellen,
maar wel steeds minder. Een baby leert met al zijn (twaalf) zin-
tuigen de wereld en daarmee zichzelf kennen. Hij vormt zich
een binnenwereld via waarneming, spelbeleving en naboot-
sing. Tot ca. zes jaar denkt het kind echter nog niet in ge-
dachten. De kleuterwereld is vol beelden, fantasie en de band
met de geestelijke wereld is er (nog). ‘Oude’ verhalen of
spookjes vol (oer)beelden, jaarfeesten en liedjes nemen daar-
om in de klas en de kring een belangrijke plaats in. Als het kind
de wereld leert kennen en begrijpen door ervaring en spelbe-
leving dan kan het later op de middelbare school en in het le-
ven ‘moeilijke’ echte dingen begrijpen. Er heeft zich namelijk
een voedingsbodem gevormd in die kleuterperiode.

6 Seizoener

Groei

‘Langzaam ontstaat er een wakkerheid
in de kleuter, je kunt dat vaak in de
blik van het kind waarnemen’

Een bruin narcisbolletje in de aarde groeit uit
met witte wortels en groene steel tot een gele
of witte bloemknop, vol van beloftes. Zo
groeit het mensenkind ook op tot een uniek
wezen. In dit groeiproces zou de basisvor-
ming gezien kunnen worden – van bolletje
met wortels, kiemknop en steel – in de peuter-
en kleuterperiode. Terwijl het open bloeien
van de bloemknop dan de puberteit is, waarin
een kind zijn eigen persoonlijkheid vormt en
ontvouwt. Het is prachtig om die groei en ba-
sis waar te nemen en mooi om als kleuterjuf
(en ouders) daaraan mee te werken. 

TEKST MARION VREUGDENHIL (KLEUTERJUF)
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In 1922 geeft Steiner een aantal lezingen in Oxford over zijn
ideeën over opvoeding en onderwijs. Daar doet hij de be-
kend geworden uitspraak dat de leraar als een tuinman is.
De tuinman kan in de groeikracht van de plant niets van zijn
eigen wezen gieten. Hij moet alleen de plant de gelegenheid
geven de krachten te ontplooien die deze zelf bezit (bron:
Steiner, Rudolf (2004). Opvoeding en onderwijs, Uitgeverij
Vrij Geestesleven, Zeist). Met deze uitspraak wil hij aan de
daar verzamelde hoogleraren duidelijk maken wat de grond-
stemming moet zijn van een goede pedagoog. 

Wat ik hierin zo interessant vind, is dat het niet gezond is als
wij, als pedagogen, vertrekken vanuit een vooropgesteld
beeld hoe (of tot wat) het kind zich moet ontwikkelen. Alleen
als we het kind in de gelegenheid stellen de in zichzelf reeds
aanwezige krachten te ontplooien, kan het op een gezonde
manier op-groeien. Zo kan het in alle vrijheid zelfs grotere ta-
lenten ontwikkelen dan de leraar of de ouder zelf bezit.
Daarom is belangrijk dat we niet onze eigen (toekomst-)beel-
den en verwachtingen op het kind projecteren. We kunnen
op voorhand niet weten waar het kind toe in staat is, welke
weg het zal gaan, welke grenzen het zal tegenkomen en wel-
ke nieuwe horizonten het zal ontdekken. We kunnen natuur-
lijk wel zorgen voor ‘vruchtbare aarde’ en voldoende ‘water
en licht’. Goede voeding, het aanreiken van verrijkende en
passende leerstof, aandacht, kaders en liefde kunnen hel-
pen bij de groei, maar het is geen garantie voor een ver-
wachte groei. 

Groei is vaak mooi om te zien, maar soms ook zo onvoor-
spelbaar dat het moeilijk te bevatten is. Kinderen kunnen ons
eigenlijk alleen maar verrassen. Hoe belangrijk is het niet om
vol verwondering en dankbaar naar onze kinderen te blijven
kijken?  

Op-groeiende kinderen:

bron van verwondering 
TEKST NIELS SCHIEMAN (SCHOOLLEIDER)

De wereld wordt groter
Langzaam ontstaat er een wakkerheid in de
kleuter en je kunt dat vaak in de blik van het
kind waarnemen. Zijn interesse voor mensen
om hem heen en de buitenwereld in het alge-
meen nemen toe. Het is nog vooral eenrich-
tingsverkeer; het kind laat de buitenwereld
binnen en vormt zich zo een eigen binnen-
wereld. De leefwereld wordt groter. Letterlijk in
de vorm van ruimte en figuurlijk met kennis. Zo
gaan kinderen bij (en met) elkaar spelen, kan
een oudste kleuter ruzietjes een beetje oplos-
sen en als het goed is durft een kleuter van vijf
ergens anders te logeren. De beelden (gedach-
ten) in het hoofd van het kind worden taliger en
abstracter. Het kind gaat tellen, weet welke dag
het vandaag is en kan iets navertellen. Deze
dingen heeft het nodig om tot leren in de eerste
klas te komen. Ook de kindertekening wordt fij-
ner en abstracter en de kleuterjuf houdt dit pro-
ces nauwlettend in de gaten. Als het huis met
ramen en de boom op de grond staan en de
kleuren levensecht worden, dan is het kind ver-
anderd. We zien hierin een van de aanwijzingen
dat het naar de eerste klas kan. Soms komt het
kind echter te snel in het hoofd, worden de her-
senen te snel aangesproken en vult het zich al
met kennis. Daar zijn wij op de vrijescholen
geen voorstander van. Een plant die weinig
wortels of een dunne steel heeft valt gemakke-
lijk om bij een storm. Wij willen dat die bodem
zich eerst stevig opbouwt. Daarom is er de eer-
ste zeven jaar zoveel aandacht voor het fysieke
lichaam. Niet alleen via bewegen, maar ook een
kinderziekte doormaken is een verticale groei-
kans en wordt door antroposofische kleuterjuf-
fen toegejuicht. Verandering, groei en meer
zichzelf worden, zijn positieve kenmerken die na
een kinderziekte waargenomen kunnen wor-
den. Daarom zijn er – naast de factor schade-
lijke stoffen - binnen de antroposofie mensen
die kiezen voor een verlaat, ander of geen vac-
cinatieprogramma*. 
Tot besluit. Volwassen worden is niet zo moei-
lijk, maar gelukkig jezelf worden wel en dat is op
de vrijeschool ons hoger doel. Een bloem met
stevige wortels, voldoende voeding en zonne-
kracht, is een teken van levenslust en licht-
kracht. Daar kunnen we op de aarde allemaal
van genieten!

* Vaccineren is niet verplicht. Meer informatie
over bewust wel/niet/anders vaccineren kunt u
vinden in het boek van arts Hans Moolenburgh
of op de website van Kritisch prikken.
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Vier jaar geleden kochten we een oud huis in Noordwijk. Er
moest nog veel aan gebeuren. Ik was in de veronderstelling
dat mijn oudste zoons, toen 12 en 13 jaar, mij hierbij zouden
helpen. Aanvankelijk werd er fluitend en begeleid door harde
muziek flink geklust. Vooral het sloopwerk werd met het no-
dige puberzweet en gezond gevloek en getier volbracht. Het
fijnmotorische werk was het volgende hoofdstuk in de ver-
bouwing. Deuren moesten worden afgekrabd en geverfd.
Mijn zoons hadden het plots te druk met hun huiswerk of
voerden belangrijke conversaties met hun vrienden op hun
telefoons. Ongeduldig en bij nader inzien onnadenkend sti-
muleerde ik ze door een geldelijke beloning in het vooruit-
zicht te stellen. Beide jongens sprongen overeind en gingen
aan de slag voor twee euro per uur. Het afkrabben van mini-
maal drie verflagen van een oude paneeldeur valt niet mee.
Zowel het werktempo als de zin in het werk namen af. Mijn
oudste zoon leek extra gemotiveerd voor zijn huiswerk. ‘Ik ga
dus echt geen mbo doen en schilder worden…’ bromde hij
met overslaande stem. Een leuke bijvangst, dacht ik nog.
Maar het huiswerk maakte plaats voor computerspelletjes en
klussen werd vanaf dat moment het k-woord. Ik bedacht een
list: ‘Ik laat hem lekker sloopwerk doen, dan kan hij z’n ener-
gie kwijt.’ Toen ik hem de volgende dag vroeg een sloop-
werkje op de zolder te doen, was hij hier niet voor te moti-
veren. Toen ik aandrong, begon hij over zijn uurtarief. Hij
vond twee euro per uur schandalig laag en iemand die rec-
tor is, had dat moeten weten! De jongste voegde eraan toe

dat het eigenlijk kinderarbeid betrof en hij ‘recht’ had op een
bewoonbaar huis en waarom zijn vader zo nodig een bouw-
val moest aanschaffen.

Extrinsiek of intrinsiek gemotiveerd 
Geïnspireerd door mijn zoons en ingegeven door de con-
sumptieve houding van leerlingen op de vrijeschool heb ik
me verdiept in verschillende motivatietheorieën. Al snel
kwam ik uit bij De Zelfbeschikkingstheorie. Motivatie wordt in
De Zelfbeschikkingstheorie van Ryan en Deci gedifferenti-
eerd naar verschillende gradaties van gedragsregulaties
waarbij de kwaliteit of het type motivatie het succes bepaalt.
De klassieke tweedeling tussen intrinsieke- en extrinsieke
motivatie wordt in deze theorie gedifferentieerd en geher-
groepeerd in amotivatie, extrinsieke motivatie en intrinsieke
motivatie. Amotivatie wijst op het ontbreken van elke intentie
om te handelen. Deci (1971) constateerde dat als men be-
loond wordt voor het uitvoeren van een intrinsiek boeiende
activiteit, de activiteit na verloop van tijd niet langer omwille
van zichzelf (intrinsiek), maar omwille van de beloning (extrin-
siek) wordt uitgevoerd. Met als gevolg dat als de beloning
niet langer gegeven wordt, er geen enkele reden meer over-
blijft om het gedrag nog verder te stellen en de motivatie dus
daalt en eventueel verdwijnt.

Het continuüm van zelfdeterminatie, motivatie,
regulatie en gedrag 
Hoewel kinderen een natuurlijke aanleg hebben tot internali-
sering, is de omgeving bepalend voor de mate waarin dit
proces zich kan voltrekken. De verschillende gradaties zijn
het resultaat van de interactie tussen de sociale context en
de menselijke natuur. De Zelfbeschikkingstheorie onder-
scheidt drie types internalisering die variëren in de mate
waarin de gedragsregulaties zijn vereenzelvigd met de per-
soon en van invloed zijn op de extrinsieke motivatie.
1. Regulatie door introjectie is de minst verregaande vorm

van internalisering waarbij de regulatie van het gedrag
plaatsvindt binnen de persoon maar waar de persoon de
regulatie nog niet aanvaardt als iets van zichzelf. De con-
sequentie is dat de motivatie gecontroleerd blijft en er een
gebrek aan eigenaarschap wordt vertoond. Er wordt ge-
handeld vanuit schuld, schaamte, angst te vermijden of
juist uit trots.

Ze doen niet
wat ik zeg

TEKST ELARD PIJNAKEN (RECTOR)  |   BEELD TIJN MANCHE (KLAS 9.1)
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2. Geïdentificeerde regulatie is een
vorm van internalisering waarbij
de persoon de verantwoordelijk-
heid aanvaardt en zelfstandig
het gedrag reguleert en zich
hiermee kan vereenzelvigen. De
activiteit wordt als zinvol erva-
ren. Hierdoor wordt het gedrag
deel van hem en is in overeen-
stemming met zijn persoonlijke
doelen en de eigen identiteit.

3. Geïntegreerde regulatie is de meest verregaande vorm
van internalisering waarbij de persoon het gevoel heeft dat
gedrag integraal deel uitmaakt van wie hij is en waarbij er
geen verschil meer lijkt te bestaan tussen de persoon zelf
en het gedrag.

Gecontroleerde motivatie 
en autonome motivatie
Externe regulatie en regulatie door introjectie worden gezien
als vormen van gecontroleerde motivatie, terwijl geïdentifi-
ceerde regulatie, geïntegreerde regulatie en ten slotte intrin-
sieke motivatie gezien worden als autonome motivatie.
Autonome motivatie komt voort uit het gevoel iets zelf te
doen, zonder ertoe gedwongen te worden omwille van de
activiteit zelf of het beoogde doel waartoe de activiteit leidt.
Gecontroleerde motivatie onderscheidt zich hierin door juist
dat gevoel van dwang en schuld wanneer een activiteit niet
lukt of een beoogde beloning wanneer het doel waartoe de
activiteit leidt, bereikt wordt. 

Deze autonome motivatie is belangrijk voor een leven lang le-
ren. Autonoom gemotiveerde leerlingen zijn geconcentreer-
der, minder afgeleid tijdens hun leerproces en in staat om
beter te plannen, diepgaander de huiswerkopdrachten te
verwerken en minder angstig te zijn voor toetsen met als ge-
volg betere examenresultaten.

Maar deze natuurlijke neiging tot leren zoals Ryan en Deci
deze beschrijven, is niet altijd zichtbaar of merkbaar. Ryan en
Deci onderscheiden drie basisbehoeften die ontwikkeld
moeten zijn om te komen tot autonome motivatie: de be-
hoefte aan competentie, de behoefte aan verbondenheid en
de behoefte aan autonomie. 

Autonome motivatie op de vrijeschool
Op de vrijeschool wordt de autonome motivatie bevorderd
doordat lesstof ontwikkelingsstof is en derhalve aansluit bij
de leeftijdsfase en leefwereld van de leerlingen. Door leerlin-
gen zo lang mogelijk bij elkaar in dezelfde groep te plaatsen,
wordt gewerkt aan de basisbehoefte verbondenheid. Het
mentoraat vervult hierin een belangrijke vormende taak. De
school is zo ingericht dat leerlingen naar eigen vermogen
kunnen presteren door ze in niveaugroepen te plaatsen
waardoor leerlingen zich competent voelen. Het gevoel van
competentie wordt ook bevorderd door in het lesaanbod af-
wisselend het hoofd, het hart en de handen aan te spreken.
Het gaat dus niet alleen om de ervaren cognitieve compe-

tentie maar ook over de competentie op ander vlakken zoals
in de praktische en kunstzinnige vakken.

Als het gaat om de autonomie van leerlingen te bevorderen,
is de school momenteel aan het zoeken hoe hier de juiste
balans in te vinden. Enerzijds wil de school de autonomie
van de leerlingen ondersteunen. Dit is iets anders dan het
verlenen van onbeperkte vrijheid. Er is juist structuur nodig
waarbinnen deze autonomie ontwikkeld moet worden. Dit
doet de school door duidelijke regels te stellen en grenzen
aan te geven. De autonomie kan ondersteund worden door
keuzemogelijkheden te bieden bij het maken van opdrach-
ten, maar ook door leerlingen taken en verantwoordelijkhe-
den te geven binnen het werken in groepjes of binnen de
klas als geheel. Daarnaast wordt de autonomie ondersteund
wanneer leraren de relevantie van de te behandelen stof kun-
nen toelichten (Vansteenkiste). Al twee jaar staat ‘de actieve
leerling’ op de agenda van het lerarencollege. Leraren wor-
den gecoacht om leerlingen in bepaalde werkvormen meer
verantwoordelijkheden te geven binnen duidelijk gestelde
kaders. Hiermee wordt de autonomie vergroot en hopen we
een bijdrage te kunnen leveren aan de autonome motivatie.

Dat ik in dit wetenschappelijk kader een pedagogische mis-
ser begaan heb, moge duidelijk zijn. Binnenkort wil ik de zol-
der verbouwen, de slaapkamer van mijn oudste zoon.
Indachtig De Zelfbeschikkingstheorie van Ryan en Deci zal ik
pogen zijn autonome motivatie aan te spreken. Ik zal vragen
hoe hij de zolder wil inrichten, welke kleuren hij mooi vindt en
wat hij zelf wenst aan te pakken en waar hij hulp bij nodig
denkt te hebben. Ergens ben ik bang dat mijn plan strandt
omdat het uiteindelijk mijn plan is en niet het plan van mijn
zoon, inmiddels 17 jaar. Ik zie hem aan tafel zitten en vrien-
delijk glimlachen om mijn voorstel. Vervolgens neemt hij nog
een hap en zegt bijna terloops: ‘Pap ik vind die zolder wel
best zo. Doe voor mij geen moeite.’

Bronnen
- Deci, E.L, & Ryan R. M. (2008). Facilitating Optimal Motivation and Pscychological Well-Being

Across Life’s Domains. Canadian Psychology 49. Nr.1, p. 14-23.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000b). ‘Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and

new directions.’ Contemporary educational psychology, 25(1), p. 54-67.

- Vansteenkiste, M., Matos, L., Lens, W. & Soenens, B. (2007). Understanding the impact of in-

trinsic versus extrinsic goal framing on exercise performance: The conflicting role of task and

ego involvement. Psychology of Sport and Exercise, 8, p. 771-794. 

Figuur I. Soorten motivatie, regulatie en hun positie op het continuüm van relatieve zelfdetermi-

natie (gebaseerd op Ryan & Deci, 2002).
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De grote zaal is omgetoverd tot een ware toneelzaal. Er hangt
een sfeer van verwachting. Hier en daar mogen we al een stie-
keme glimp opvangen van de strakke pakken en prachtige
gewaden, waarboven mooi gegrimeerde gezichten toch wel
enige spanning verraden… 

Carré
De verrassing is groot als Tijl voor aanvang van de vrijdagvoor-
stelling ineens op het podium verschijnt en het enthousiasme
vanuit de zaal duidelijk hoor- en voelbaar! Wat een geweldige
sfeer en wat een mooie setting voor de spelers! Tijl vertelt hoe
hij zich vroeger in deze zaal ‘in Carré waande’ en dat het hem
nu pas opvalt ‘hoe klein het eigenlijk allemaal is’. Opmerkelijk
hoe leeftijd en ervaring van invloed zijn op onze perceptie. Tijls
grootste angst na het schrijven van het stuk was ‘dat er niet ge-

TEKST INGE RIEZEBOS (MOEDER VAN MATTIJN)
BEELD JORINE LAURA HARRY PHOTOGRAPHY

‘Het Testament’ van Tijl Beckand

Klas 11.2 heeft de dramaperiode zeer succes-
vol afgesloten met twee uitvoeringen van het
toneelstuk ‘Het Testament’ van oud-leerling Tijl
Beckand. Tijl schreef het stuk zo’n 25 jaar gele-
den voor zijn eigen klas, waarna het eveneens
onder leiding van leerkracht Frank Oele werd
opgevoerd. Op 22 en 23 januari blies klas 11.2
het stuk met veel verve nieuw leven in.

Recensie toneeluitvoeringen van klas 11.2 
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lachen zou worden’. Deze angst blijkt, 25 jaar na dato, weder-
om ongegrond. Gelachen is er wel degelijk!

Liefde versus hebzucht
‘Het Testament’ bestaat voor een groot deel uit dialogen en
bevat subtiele humor die af en toe dicht aan de oppervlakte
ligt. Het stuk behoeft daarom wel enig acteertalent om het pu-
bliek ‘geboeid te houden’ en tegelijkertijd de onderhuidse hu-
mor tot uiting te laten komen. Hoewel de cast op beide avon-
den verschillend is, blijken beide groepen ruimschoots over
het benodigde acteertalent te beschikken. De – vaak grote –
lappen tekst komen er moeiteloos uit, waarbij de verschillen-
de acts elkaar in rap tempo opvolgen. De spelers gaan volle-
dig op in hun rol en laten de toeschouwer – op soms ludieke
wijze – kennismaken met de familie Van Oldenburg die, met
het testament als inzet, leert om afstand te nemen van haar
hebzucht en elkaar weer lief te hebben. Tot het einde toe we-

ten de acteurs de spanning erin te houden en als de kolonel,
na een verrassende wending, nog in leven blijkt, wordt het de
familieleden pas duidelijk dat zij ‘zijn test’ glansrijk hebben
doorstaan: de liefde heeft de hebzucht overwonnen!

Een mooi thema, dat natuurlijk van alle tijden is. Bijzonder om
te ervaren dat deze toneelperiode, behalve de familie Van
Oldenburg, ook de leerlingen nog dichter bij elkaar heeft ge-
bracht en het gevoel van saamhorigheid in de groep heeft ver-
sterkt.

Nadat de leerlingen tijdens de afterparty positieve feedback op
hun acteerprestaties hebben ontvangen van regisseur Frank
Oele lijkt het voor hen pas echt afgerond, er valt iets van ze af.
Was het goed? Ja, het was geweldig! Wat een prachtige af-
sluiting van deze bijzondere periode!
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In de herfst van 2009 vroeg een grootmoeder in Mun, een
dorpje in de Pamirs, de bergstreek op de grens tussen
Afghanistan en Tadzjikistan, aan twee jonge onderzoekers of
die haar oude recepten konden opschrijven. Zij wilde ze graag
met haar kinderen en kleinkinderen kunnen delen, nu ze ze
zich nog goed herinnerde. 

Het gebeurt niet vaak dat je superlatieven moet
bovenhalen om een boek te beschrijven. Voor
‘With our own hands’, een volstrekt uniek boek
over het harde leven en de mooie cultuur in het
Pamirgebergte, is dat onvermijdelijk.

Het leven in de Pamirs,
zoals het is

TEKST GEERDT MAGIELS  |   BEELD FREDERIK VAN OUDENHOVEN
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Recepten uit het hooggebergte
Het werd het begin van een fascinerend project dat de
Nederlandse etnobioloog (en oud-leerling van de Haagse Vrije
School) Frederik van Oudenhoven en Jamila Haider,
Oostenrijks-Canadese doctoraalstudente aan het Stockholms
Resilience Institute, de volgende zes jaar zou bezighouden.
Haider werkte voor de Agha Khan Foundation aan duurzame
rurale ontwikkelingsprogramma’s. Van Oudenhoven werkte
voor Bioversity International en inventariseerde de soortenrijk-
dom. De Pamirs, een bergstreek tussen de 2.000 en 7.000
meter, is een walhalla van landbouwdiversiteit. Het lijkt een dor
berglandschap maar huisvest zestig soorten moerbeien en
talloze soorten appels, abrikozen, tarwe en gerst. Vele van de-
ze soorten zijn endemisch.

Het eerste gesprek leidde tot tientallen conversaties met an-
dere grootmoeders en grootvaders, onderwijzers, artsen, kin-
deren en boeren. De recepten en hun ingrediënten leidden tot
uitwaaierende en zichzelf vertakkende verhalen over de rol van
voedsel in het dagelijks leven, over hun cultuur, hun feesten en
hun strijd om het bestaan. Want het leven is hard op ‘het dak
van de wereld’, waar oude tradities onder druk staan van ar-
moede, oorlog en schaarste. Voedsel blijkt dan een instrument
om te overleven, niet alleen letterlijk, maar ook als een manier
om de identiteit te bewaren.

Gerechten vol herinneringen
Eeuwenoude, eenvoudige recepten worden verhalen over het
dagelijks leven van de Pamiri. Ze ontsluieren de geschiedenis
van een van ’s werelds meest geïsoleerde beschavingen. De
auteurs laten zien, geïllustreerd door prachtige foto’s van drie
gerenommeerde fotografen, dat biodiversiteit meer is dan ge-
netica gekoppeld aan namen van soorten en eigenschappen
van zaden en gewassen. Dat is slechts de biologische basis.
Van Oudenhoven en Haider tonen aan dat de waarde van de
natuur ligt ingebed in een netwerk van relaties tussen flora,
fauna, geologie, klimaat en geschiedenis.

Zij schetsen een intiem en uniek portret van een landschap en
de mensen die er wonen, vergroeid met de onverbiddelijke na-
tuur en getekend door rituelen die door de eeuwen heen ge-
polijst werden. De natuur is er meedogenloos maar wordt in-
getoomd door de gastvrijheid en de generositeit van de
mensen.

Elk gesprek over een vers gebakken platbrood of een kom
abrikozensoep opent een nieuwe, kleurrijke wereld van herin-
neringen, gedichten, verhalen, geuren en smaken. De soep van
granen en bonen (sterk gelijkend op wat ook in Italiaanse
bergstreken gegeten wordt) is niet alleen lekker en voedzaam.
Ze reflecteert ook de realiteit op het veld waar die gewassen
door elkaar heen groeien. De peulvruchten verrijken de bodem
dankzij de stikstofvangende bacteriën in hun wortels. Het staat
wel ver af van de typische westerse akker met één soort graan
netjes in rijen ingezaaid, klaar voor machinale verwerking.

De auteurs gingen door hun ecologische en antropologische
benadering van de lokale biodiversiteit anders kijken naar de

realiteit van de ontwikkelingshulp die ook hier doordringt.
Westerse landbouwmethoden zijn nauwelijks relevant voor de
omstandigheden in de Pamirs. Niet alleen de culinaire cultuur
staat op het punt te verdwijnen, ook de agrarische cultuur, ge-
optimaliseerd door eeuwen van trial-and-error dreigt wegge-
vaagd te worden door westerse landbouwmethoden.
Ontwikkelingshulp maakt mensen dikwijls afhankelijk van ex-
terne oplossingen en gaat voorbij aan interne bronnen van
kennis die geënt is op de lokale omstandigheden en maximaal
gebruik maakt van de socio-ecologische diversiteit.

Monument voor een bedreigde cultuur
Al schrijvend werd het steeds duidelijk dat dit boek meer zou
worden dan een kookboek. Van Oudenhoven en Haider wa-
ren jaren bezig om alle verschillende namen en woorden in de
tientallen lokale gesproken talen (de taaldiversiteit reflecteert
de biodiversiteit) onderling te vertalen, te checken en te dub-
belchecken, en terug te vertalen naar Dari en Tadzjieks, de
twee daar meest voorkomende gesproken varianten van het
Perzisch. Door hun aparte geopolitieke geschiedenis wordt
het ene echter in een Perzisch handschrift geschreven, het an-
dere in Cyrillisch. Voor allebei werd een eigen lettertype ont-
worpen om de eigenheid van de talen in druk te kunnen weer-
geven.

Het werd ook steeds vanzelfsprekender dat deze schat aan
kennis terug moest worden gebracht naar de mensen van wie
hij afkomstig is: er zou op zijn minst één exemplaar in elk van
de tweeduizend gemeenschappen, scholen of bibliotheken in
de regio moeten kunnen worden geschonken. Zo werd dit
monumentale boek van bijna 700 pagina’s een monument
voor een bedreigde cultuur.

In zijn omvang, nauwgezetheid en zorgzaamheid is het ook
een ontroerend kunstwerk geworden. Het is een geschenk
aan de mensen in dat verre hooggebergte die nu voor het
eerst hun cultuur geboekstaafd zien, als een levend document
voor hun hopelijk levende toekomst. Het is ook een geschenk
aan de rest van de wereld omdat het erop wijst hoe ook ons
voedsel innig verbonden is met onze manier van leven en on-
ze verhouding tot de natuur. Het laat op aangrijpende wijze
zien hoe kwetsbaar wij uiteindelijk allemaal zijn, hoe goed we
ons ook beschermd denken te weten in een cocon van hoog-
technologische beschaving.

Frederik van Oudenhoven was in de ja-
ren negentig leerling van de Haagse
Vrije School. 
Begin dit jaar is ’With our own hands’
verkozen tot 'best Dutch cookbook of
the year' door the Gourmand World
Cookbook Awards, evenals 'best pho-
tography cookbook' en 'best Silk Road
cookbook'.

Te bestellen via

www.facebook.com/PamirFoodandLife/ ?fref=ts
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Op de basisschool heb ik me altijd heel vertrouwd gevoeld.
Toen ik naar de eerste klas ging, hield ik me aan alle regels,
was ik rustig en praatte zeker niet door mijn ‘juffie Jaswintha’
heen. Toen ik ouder werd, ging ik naar de derde klas. Dat vond
ik het allerleukste jaar. We waren bezig met alle oude am-
bachten en gingen heel vaak naar een museum, molen, boer-
derij of vuurtoren. Toen heb ik echt genoten van al die dingen
die ik samen met mijn klas heb meegemaakt en de vriend-
schappen die daar zijn ontstaan die ik nu nog steeds heb. 

Als ik terugdenk aan mijn lagere schooltijd, denk ik aan zo veel
leuke dingen die er waren. De school was zo gezellig en ik had
altijd zin om naar school te gaan. In de zesde klas was ik na-
tuurlijk de oudste van de school. Ik voelde me dan ook echt
heel groot. Elke pauze kon ik zitten waar ik wilde, want ik hoef-
de maar één keer aan een kleuter te vragen of hij opstond, en
hij rende al weg. Kleine kinderen keken naar ons op, en waren
bang voor ons. Ik was helemaal toe aan een nieuwe school,
waar niet werd gecontroleerd of je wel drie laagjes aan had,
voordat je zonder jas naar buiten mocht. 

Voordat ik naar de middelbare school ging, had mijn juf me al
een beetje voorbereid. We zouden bijvoorbeeld zelf onze plek
mogen kiezen, en een beetje meer huiswerk krijgen. Verder
wist ik wel ongeveer wat ik kon verwachten, dacht ik. Mijn
broer was twee jaar voor mij naar de middelbare school ge-
gaan en daarvan had ik vaak verhalen gehoord. Over leraren
en over wat je allemaal ging doen. Ik wist ook dat onze oude

klas uit elkaar ging, en dat vond ik jammer. We hadden een
hele gezellig klas, en het was altijd superleuk met iedereen. 

Gelukkig kende ik op de middelbare ook al heel veel kinderen
van mijn klas, omdat zeker de helft van mijn huidige klas ook
bij mij op de basisschool zat. Het is er heel gezellig, maar wel
echt anders dan op de basisschool. Op de basisschool heb ik
amper huiswerk gehad. Ik kon elke dag na school afspreken
met vriendinnen en had het helemaal niet druk. Het was dus
een grote stap naar de middelbare school, waar ik juist veel
huiswerk krijg en lang zoveel tijd niet meer heb naast school. 

De middelbare school is drukker en veel groter dan de kleine,
gezellige basisschool op de Abbenbroekweg. Door de middel-
bare school rennen kinderen, want er is geen juffie Helma die
ze tegenhoudt. Er lopen oudere jongens met lage stemmen,
en meisjes met heel veel make-up. Op de basisschool moch-
ten we niet in bomen klimmen, want dat was gevaarlijk. Nu zit-
ten we buiten in de duintjes en klimmen we echt niet meer in
bomen - hoewel dat best zou mogen.
Op de middelbare school is mijn dagritme wel heel erg veran-
derd. Vroeger ging ik naar school, en was ik rond 14:50 klaar,
en mocht ik naar huis. Op woensdag was heel de school om
12:30 uur uit, en bleef ik vaak nog op het schoolplein spelen,
terwijl er ouders op de stenen rond het schoolplein zaten, te
wachten op hun kinderen. Nu ben ik om 14:20 uur, of 15:20
uur klaar, en fiets ik gelijk naar huis om aan mijn huiswerk te
beginnen. 

In de brugklas
Toen ik vier jaar oud was, kwam ik op de ba-
sisschool van De Vrije School Den Haag. Mijn
broer zat ook al op de school, dus ik vond het
niet zo spannend. Op de basisschool heb ik
een hele leuke en gezellige tijd gehad. Nu
ben ik dertien, en zit ik op de middelbare
school. Nog steeds De Vrije School Den Haag,
maar toch op een andere school.

TEKST & BEELD MARE MANCHE (KLAS 7.1)

‘Er lopen oudere jongens 
met lage stemmen, en 
meisjes met heel veel make-up’
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De periode Nederlands wordt in elk schooljaar onderwezen,
gewoonlijk tweemaal per jaar. Het kan hierdoor beschouwd
worden als een van de voornaamste periodes. Vanaf de ze-
vende tot de twaalfde klas wordt er een grote verzameling
van informatie aangeboden, die alle takken van het vak om-
vat; van humor tot middeleeuws Nederlands, en van poëtica
tot literatuur. Op deze manier wordt een vrij triviale discipline
verheven naar schoolvak dat als heel vermakelijk en bijzon-
der kan worden ervaren. 

Afwisselende onderwerpen
Het was de zevende klas waarin Nederlands als eerste peri-
ode van het jaar werd gegeven. Om elkaar te leren kennen,
en om in de klas je plekje proberen te vinden, werden er klas-
sikaal excursies gemaakt naar diverse plekken in Den Haag.
Deze uitstapjes werden vervolgens in eigen woorden opge-
schreven in het periodeschrift, waar sommigen nog kennis
mee moesten maken. 
In de achtste klas trad een heel nieuw onderwerp tevoor-
schijn: humor. Een periode waarin alle vormen van humor
werden onderscheiden; is iets een parodie, ironisch, zelf-
spot, of absurdistisch? In periode humor werden de niveaus
van hoe grappig iets is, de manieren om humor te uiten, en
de variaties binnen humor gestructureerd en onderzocht.
Duidelijk een kant van het vak Nederlands wat doorgaans
niet snel belicht zou worden. 
In de negende klas stond literatuurgeschiedenis centraal. De
literatuurstromingen werden hier onder handen genomen.
Denk aan de romantiek of het rationalisme, die zich rond
1800 voordeden. In het daarop volgende jaar waren er twee
periodes, waarin middeleeuwen en poëtica (de leer van de
poëzie) het primaire onderwerp was.

Afwijkende stof
Zo is periode Nederlands eigenlijk altijd heel uniek geweest.
Het is de enige periode die het meest afwijkt in de stof die
wordt behandeld binnen het vak. Gelukkig maar, want gram-
maticale regels, stijlfouten, leesvaardigheid en verhaalanaly-
ses worden immers behandeld in de vaklessen. 

Periode Nederlands

‘Hebban olla vogela nestas hagunnan, hinase
hic anda thu, wat unbidan we nu?’ Een citaat in
het Oudnederlands dat wellicht bij veel men-
sen bekend in de oren klinkt. Het is een van de
details die in periode Nederlands wordt
onderwezen aan leerlingen van de Vrije
School Den Haag. 

‘Op deze manier wordt een vrij triviale
discipline verheven naar schoolvak dat
als heel vermakelijk en bijzonder kan
worden ervaren

TEKST BART GRIJMANS (KLAS 11.3)  |   BEELD PERIODESCHRIFTEN (KLAS 12)

door de jaren heen
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Nicolet: ‘Groei betekent voor mij de ontwikkeling van een
kiem onder invloed van verschillende omstandigheden. Ik
moet denken aan een kruidencursus die ik eens volgde: als
de omstandigheden juist zijn dan wordt groei mogelijk.’ 
Zie je dit ook terug in je werk?
‘Totdat kinderen leerrijp zijn, heeft een kind zichzelf lichame-
lijk helemaal vernieuwd. In de eerste ontwikkelingsfase (0-7
jaar) zijn alle lichaamscellen een keer vervangen, bijvoorbeeld
van de huid, maar ook van de organen. Hierdoor heeft het
kind zijn/haar lichaam helemaal van zichzelf gemaakt. Het
wisselen van het melkgebit is een mooi eindproject.
Natuurlijk groeien kinderen nog in lengte en ook de organen
(hersenen!) ontwikkelen zich nog verder, maar de hoofdbe-
zigheid 'groei' is afgerond. Daardoor houdt een kind energie
over voor andere dingen.’
Peuterklas versus eerste klas
‘In de peuterklas was mijn hoofdtaak het verzorgen van de
juiste omstandigheden. Die maakten dat de peuters hun eer-
ste stapje in de wereld konden zetten en tot peuterspel kon-
den komen. Daarmee werkten ze nog heel duidelijk aan hun
eigen lichamelijke ontwikkeling. Peuters zijn net kleine zuiltjes
'mens'; heel eigen! Ze passen zich nog nauwelijks aan hun
omgeving aan. 
De kinderen in de eerste klas kunnen nieuwe dingen aan-
gaan en dan kom je vanzelf terecht in het leerproces. Er
komt meer ruimte voor inleving en je dingen voorstellen; dat
zijn activiteiten die niet lichaamsgebonden zijn. Je kunt als
leerkracht nu de fantasie en gevoelswereld aanspreken.’
Hoe sta je dan vervolgens nu zelf voor de klas?
‘Ik voelde vorig jaar dat er ruimte ontstond om persoonlijk
een stap te zetten. Er brak thuis een nieuwe fase aan. De
oudste van mijn drie zonen ging naar het beroepsonderwijs

en mijn man koos ervoor om meer tijd aan zijn eigen bedrijf
te besteden waardoor hij meer thuis ging werken. Ik voelde
dat de vlam die in mij brandt meer naar buiten mocht komen.
Ik ben als moeder een ontwikkeling naar binnen gegaan. Een
heel waardevolle maar lang niet altijd gemakkelijke weg!
Door het overlijden van een dierbare vriend werd ik getrig-
gerd om weer meer mijn eigen weg te kiezen en mij meer uit
te spreken.’
Maatwerk met voldoening
‘Het is heel leuk om nu weer meer 'met huid en haar' kinde-
ren in hun beleving aan te spreken. Dat vraagt van mij dat ik
mijn vuur aanspreek om me te verbinden met de leerstof van
de eerste klas. Hierdoor word ik door enthousiasme en
warmte geleid en neem ik de kinderen mee op avontuur. Ik
ervaar dat ik lerend en mijzelf veranderend in de klas 'sta',
omdat je in de vrijeschool de lesstof voor een groot deel zelf
vormgeeft. Hierdoor groeit niet alleen het kind in de klas,
maar ook de leerkracht! Misschien leuk om een voorbeeld te
geven. Ik had een jongen in de klas die maar niet hoorde met
welke beginletter een woord begon. Het hield mij bezig om
een manier te vinden om hem dit wel te laten horen. Ik heb
toen een gedicht voor hem geschreven, en dit werkte me-
teen. Dat vind ik groei! Je zoekt en doet ontdekkingen op
maat: voor iedere situatie is iets anders nodig. Van mij wordt
verwacht dat ik hiernaar zoek. En als het lukt zo'n vondst te
doen, geeft dat een enorme voldoening!

v, w, & f
vogels met vleugels van veren getooid
weg zijn ze als de wind wolken verstrooit
en flitsend komt 't onweer flakk'rend aan
de vogels vliegen naar veiliger oord!

Interview met 

Nicolet
Goedhart
Nicolet werkte zes jaar als peuterjuf bij de Vrije
Speelklas. Begin dit jaar maakte ze de overstap
naar de eerste klas van de Haagse Vrije School.
Een fase waarin flink gegroeid wordt. Wat be-
tekent het woord ‘groei’ voor haar? 

TEKST THERESE JOBSE (OFFICE MANAGER)
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Er was mij verteld dat het iets te maken moest hebben met
de ademhaling van de aarde, maar dat maakte nog minder
duidelijk. Wat moest je ermee? In de jaren daarna was op-
merkelijk, dat wanneer de Vrije Pedagogische Academie -
stage in dezelfde week viel als het jaar ervoor, de week-
spreuk als vanzelf in mij naar boven kwam. Nog voordat de
volgende zin werd uitgesproken, hoorde ik al wat er ging ko-
men. En het mooiste waren die woorden waar ik geen ver-
taling voor wist, maar die door hun klank een beweging op-
riepen: ‘Und Schönheit quillt aus Raumesweiten’. ‘Quillt….’
De zachte druk die uitgeoefend wordt op de Q, zonder dat
het een harde K-klank wordt, laat het woord openbarsten
naar een stromende L, om neer te komen met een lichte T.
Net alsof iets van binnen naar buiten springt. Dat was te vol-
gen, maar ‘aus Raumesweiten’? Vanuit de wijde verten ont-
spruit hier de plantenwereld? Niet vanuit de aarde?                                          

Beweging van de taal
Vele jaren met de weekspreuken volgden, als vanzelf, want
iedere ochtend sta je in de kring van leraren. De spreuken die

in vakantietijd zouden klinken kende ik het minst. We ver-
huisden naar Scheveningen en lange duinwandelingen volg-
den, vooral in de vroege morgen, vlak voordat de zon op
kwam. Lente. De vogels lieten zich horen en wind, het geruis
van de zee was er altijd. Subtiele kleur verscheen met de
zonnestralen op het grijsgroene helmgras. En op het ritme
van het lopen borrelde een weekspreuk op : ‘Natur, dein
mütterliches Sein, Ich trage es in meinem Willenswesen’. De
hele tekst lichtte op, in het Duits, zonder nadenken. Geen
flauw idee waar dat vandaan kwam. De Nederlandse verta-
lingen had ik ook regelmatig gehoord, maar in het Duits leek
de beweging van de taal de natuur te volgen. Thuisgekomen
het boekje gepakt, de weekspreuk was van de andere kant
van het jaar. Zelfs precies de tegenoverliggende week, de
26e en de 52e week. 

Schijnbare rust
Iedere uitademing roept een inademing binnen. Iedere lente
veroorzaakt aan de andere kant van het jaar de herfst. In de
winter is de aarde het meest actief, terwijl er in de zwart-wit
wereld stilte en koude overheerst. Net als een leerling, bij wie
er een periode van ogenschijnlijke stilstand in ontwikkeling
plaats kan vinden, een schijnbare rust. Een ‘luie’ puber? Elke
leerling stelt, soms zonder woorden, zijn of haar eigen vraag.
En dan besef ik dat ‘Raumesweiten’ nodig zijn om afstand te
nemen en het stille groeien een kans te geven zonder ver-
storing, zoals de aarde in de winter van binnen actief is. Dan
kan ‘Des Geistes Wesen’ zich verbinden ‘mit dem
Menschensein’ (spreuk van 30 maart).

Het was lente 1980 en voor het eerst hoorde
ik de Weekspreuken van Steiner, in het Duits,
en begreep er niets van. De klanken rolden
om mij heen, hier en daar een woordherken-
ning, maar de zinsbouw? 

‘Het mooiste waren de woorden die door
hun klank een beweging opriepen’

TEKST & BEELD IRENE EEKHOF-KOEN (MENTOR MIDDENBOUW EN KUNSTDOCENT)

of groei?
Stilstand 

‘Elke leerling stelt, soms zonder 
woorden, zijn of haar eigen vraag’
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Marie Louise in het kort
Geboortejaar: 1972
Sterrenbeeld: Weegschaal
Lievelingseten: ‘Indiaas!’
Levensmotto of mooie quote: ‘Volg je hart, laat je leiden door wat je
op je pad tegenkomt en houd het leven simpel, er zit genoeg in jezelf!’

Hoe was uw jeugd? ‘Ik had een hele gelukkige, onbezorgde
jeugd. Ik ben opgegroeid in Voorschoten, vlakbij Den Haag. Ik
heb een tweelingbroer en een jonger zusje, we gingen altijd
samen op avontuur toen het nog gewoon kon. Ik zat op de
vrije basisschool in Leiden, en daarna op de Vlietschans, een
middelbare school ook in Leiden.’
Wat heeft u gestudeerd en hoe ervaarde u het studen-
tenleven? ‘Ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft. Daar
woonde ik in een oud kraakpand dat omgebouwd was tot een
studentenhuis, met een grote groep. Dat was heel gezellig! Ik

ervaarde het studentenleven als een hele leuke tijd waarin de
wereld nog helemaal voor je open lag en je nog kon doen wat
je wilde.’ 
Wat heeft u na uw studie gedaan? ‘Na mijn studie heb ik
eerst een tijdje op een architectenbureau gewerkt. Architect
klinkt als een leuk beroep maar eigenlijk zit je vooral achter de
computer op een kantoortje te tekenen met AutoCAD en dat
vond ik op een gegeven moment erg saai worden. Ook wilde
ik liever meer met mensen werken, dus toen heb ik ervoor ge-
kozen les te gaan geven, dan werk je eigenlijk de hele dag met
kinderen en zit je niet de hele tijd achter die stomme compu-
ter. Deze beslissing nam ik ongeveer na twee á drie jaar. Toen
heb ik de lerarenopleiding gedaan in natuurkunde. Toen ging
ik eerst werken op een technische vmbo-school waar ze ook
bouwkunde hadden. Daarna heb ik een tijdje op het ROC
(bouwtechniek) gewerkt. Daarna kwam ik hier op de vrije-
school te werken.’
Hoe kwam u op de Haagse Vrije School terecht?
‘Ik heb zelf een open sollicitatiebrief geschreven omdat ik
graag iets wilde doen in het vrijeschoolonderwijs. Na een jaar
werd ik gebeld voor een sollicitatiegesprek. Toen ik solliciteer-
de wist ik nog niet van het praktische stroom onderwijs. Toen
ik hier ging werken werd dus pas de beslissing genomen dat
ik aan de praktische stroom ging lesgeven.’
Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van uw werk?
‘Het nadeel van docente zijn is dat je weinig vrije tijd hebt en
dat er altijd nog wel wat te doen is. De voordelen zijn dat het
iedere dag weer anders is. Ook al gaat het niet goed of juist
wel goed in een les, je hebt altijd weer zin elke les daarna weer
beter te laten verlopen of nog leuker te laten zijn. Je kunt ook
iedere les weer iets anders doen of iets verbeteren. Het is heel
dynamisch. Het praktische stroom onderwijs is qua vaklessen
redelijk hetzelfde als de reguliere stroom maar het periodeon-
derwijs is wel echt anders.’
Wat doet u buiten uw werk? ‘Als ik er tijd voor heb schaats
ik op de uithof. Ik heb een 9-jarig pleegzoontje dat af en toe
komt logeren, waarmee ik dan allemaal leuke dingen ga doen.
Ik heb ook een stiefdochter, de dochter van mijn man, maar zij
is al uit huis. In de vakantie fiets ik graag naar bijvoorbeeld
Frankrijk of Denemarken.’
Hoe denkt u dat uw leven er over tien jaar uitziet?
‘Hopelijk ben ik dan een ervaren, doorgewinterde natuurkun-
dejuf, nog op deze school. En ik denk dat het dan misschien
ook wel tijd is om de wereld rond te gaan fietsen!’ 
Wat wilt u liever… Niemand op uw begrafenis is of nie-
mand op uw bruiloft? ‘Haha, nou liever geen mensen op
mijn begrafenis, daar heb ik toch geen last van! Maar trouwen
ga ik niet trouwens.’
Uw toekomstige kleinkinderen of juist uw voorouders
ontmoeten? ‘Ik ben wel nieuwsgierig naar mijn voorouders.’
Kunnen vliegen of gedachtelezen? ‘Uhmm… vliegen,
want gedachtelezen lijkt me niet erg fijn, dat kom je gedach-
tes te weten die je misschien liever niet wilt weten. Vliegen lijkt
me heerlijk! Ik heb wel hoogtevrees maar volgens mij heb je
dat niet als je vliegt dus dan ben ik daar ook gelijk vanaf.’
Uw ware liefde ontmoeten of tien miljoen euro krijgen?
‘Ware liefde ontmoeten!’
De dag of de reden van uw dood weten? Tja, ik denk de
reden anders ga je er teveel naartoe leven denk ik.’
Meer tijd of meer geld? ‘Meer tijd.’

Vroeger wilde ze architect worden, maar uit-
eindelijk werd het docente. Sinds kort geeft
Marie Louise Furnée les aan de praktische
stroom van de Vrije School Den Haag. Ze is
een echte bèta en je kunt haar wakker maken
voor draadjesvlees. Zelf staat ze ook helemaal
achter het idee van ‘worden wie je bent’. Haar
lange naam is vernoemd naar haar opa’s.

In gesprek met

Marie Louise
Johanna Furnée

TEKST LIEVE VAN DAM (KLAS 10.3)
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Twee en half zijn ze, onze peuters die voor het eerst in de
speelklas, onze peuterklas, komen. Vaak hun eerste stap in de
wereld zonder papa en mama. Vier uurtjes lang zingen, spe-
len, bakken en poetsen. En wat komen de kinderen verschil-
lend binnen en wat een verschillende temperamentjes! De een
schuilend achter papa of mama, een handje geven aan juffie
is wel heel spannend. De ander komt stevig het klasje binnen
met een open blik en durft juffie zelfs een handje te geven. Als
alle kindjes binnen zijn, dan begin ik en komen de vuurman-
netjes. Het kindje dat net begonnen is kijkt en luistert aan-
dachtig naar de gebaren en naar het verhaal. De kinderen die
al drie of bijna vier zijn doen heerlijk mee en zingen soms ge-
zellig mee met de liedjes die gezongen worden. Dan wordt er
afscheid genomen; alle papa’s en mama’s krijgen een dikke
kus. Ook hier weer zie je zoveel verschil. Het jonge kind klimt
het liefst bij juffie op schoot. Toch wel spannend zo zonder
mama, soms zijn er ook dikke tranen. Ook bij de ouders zie en
ervaar ik hun gevoel en gedachtes: ‘komt het wel goed?’ en
‘zal het niet al te lang duren?’ Zodra papa of mama uit het
zicht is, is het al gauw over en luistert het kind en kijkt zijn oog-
jes uit. Het grote kind heeft vaak geen moeite met afscheid en
geeft papa en mama een dikke kus en zingt en kletst vrolijk
door. Dan mag het kaarsje uitgeblazen worden en gaan we
verder.

Broodjes
Aan tafel bakken we brood met elkaar, wat een feest! Elk kind
geniet hier enorm van. Vreemd hoor, zo’n deegje in je handjes.

Het voelt zo zacht, je kan er heerlijk in kneden. Ook hierin zie
je het verschil weer zo duidelijk. Het jonge kind kneedt voor-
zichtig of houdt het alleen beet en soms wordt het deegje in
zijn mondje gestopt. Dat is met het oudere kind wel anders, er
wordt stevig gekneed en er ontstaan de mooiste creaties. Als
alle broodjes op de bakplaat liggen mag er gespeeld worden. 

Knip, knip, knip
Het jonge kind speelt nog ‘naast elkaar’. Met zijn allen in het
roze huisje een theetje maken, ieder heeft zijn eigen spel hier-
in. Terwijl je bij de kinderen die bijna vier zijn heel wat anders
ziet, al prachtig fantasiespel soms. In het roze huisje zitten de
grote kinderen samen taartjes te bakken, elkaar te vertellen
wat voor taartje het wordt en wie wat doet. Of er wordt kap-
pertje gespeeld. De een is kapper en geeft de ander een
schortje om en dan
wordt er geknipt.
‘Wel je hoofdje recht-
houden, knip, knip,
knip’, hoor ik vanuit
het roze huisje. Hoe
mooi om de groei te
zien van de peuter
die met twee en een
half jaar ons klasje
binnenstap, naar de
peuter van vier jaar
die, op weg naar de
kleuters, naar buiten
stapt.

De eerste stapjes
TEKST LANA BUFFART (PEUTERJUF VRIJE SPEELKLAS)

Lana Buffart, of ook wel juffie Lana.
Zij is al ruim vijftien jaar peuterjuf bij
de Vrije Speelklas en zorgt met veel
liefde voor de peuters die in haar
klasje komen. Je kunt haar herken-
nen aan haar echte peuterjuffenrok.
Zwierig, vrolijk en tot op de grond, zo-
dat de kinderen echt kunnen sjokken
achter juffies rokken! Elke keer ver-
wondert zij zich weer over de enorme
groei die een peuter doormaakt in de
anderhalf jaar dat het kind bij haar in
het klasje komt.

19
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Gelukkig heb ik weinig last van tremoren (trillingen), zodat mijn
ziekte niet altijd gelijk zichtbaar is. Dat gebeurt ook niet wan-
neer mijn medicijnen goed werken, dan ben ik ‘on’. Maar het
komt ook vaak voor dat de medicijnen minder of niet werken,
dan ben ik ‘off’. En wanneer ik dan om half 1 in lokaal 2.07
moet zijn valt het niet mee om me door 700 leerlingen heen te
worstelen. Vandaar de titel boven dit stuk: ‘Wat loopt die man
raar!’.

Geen vragen
Eigenlijk verbaast het me dat geen enkele leerling in de afge-
lopen jaren naar me toe is gekomen en heeft gevraagd: ’Wat
mankeert u eigenlijk, meneer?’.
Het vorige schooljaar mocht ik samen met Elard Pijnaken een
periode Parcival aan de 11e klas geven. We hadden vooraf af-
gesproken dat ik alleen over mijn ziekte zou spreken in de
vorm van zichtbaar waarneembare verschijnselen. Ik zou het
woord parkinson niet noemen. Er kwamen die drie weken
geen vragen. 
Pas op de laatste dag van die periode heb ik verteld hoe mijn
ziekte heet en wat parkinson precies inhoudt. Ik heb de leer-
lingen ook verteld dat ik met Elard had afgesproken dat wan-
neer een leerling de Parcivalvraag zou stellen, hij of zij gevrij-
waard zou zijn van alle extra opdrachten. 
Ik weet dat leerlingen van deze leeftijd met andere dingen be-
zig zijn, dus ik neem het ze niet kwalijk.

Onderstaand verhaal schreef ik een aantal jaren geleden. Ik wil
hiermee niet alleen vertellen waar de ziekte mij ook gebracht
heeft, maar ook mijn collega's bedanken voor hun steun ge-
durende de afgelopen jaren, voor het bekertje chocolademelk
in de lerarenkamer, voor dat kopje soep in de kleine euritmie-
zaal, en voor die arm op de gang!

Levensdraden
2003
‘Wat is er met jou aan de hand’, vraagt de euritmiste aan me.
Ik loop de lerarenkamer van een vrijeschool binnen. Later op
de dag heb ik als schoolbegeleider een afspraak met een leer-

‘Wat loopt die man 

raar door de gang!’
TEKST HANS DE RIJKE (LERARENCOACH BOVENBOUW)

Sinds twee jaar werk ik als lerarencoach op de
bovenbouw van de Haagse Vrije School aan
de Waalsdorperweg. Sinds twaalf jaar weet ik
dat ik de ziekte van Parkinson met me mee-
draag. Dat betekent dat ik problemen heb
met lopen, met spreken en met allerlei andere
zaken die met spieren te maken hebben. 

BEELD ROOSMARIJN JANSEN (KLAS 10.1)
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kracht. De kleine vrouw zit in het midden van de kleurige ruim-
te aan een roze tafel haar koffie te drinken.
Ze kijkt me nieuwsgierig aan. Bij haar heb ik drie maanden
lang iedere morgen een euritmiecursus gevolgd en zij is goed
bekend met de manier waarop ik beweeg. Van haar heb ik ge-
leerd om mijn lijf te gebruiken als voertuig van mijn ziel. Ik
schrik van haar onderzoekende blik. Is het al zo zichtbaar?
Sinds drie maanden weet ik dat ik de ziekte van Parkinson
heb. Maandenlange pogingen om een haperend handschrift,
een niet-meezwaaiende arm en een slepend been weer op
gang te krijgen hebben geleid tot een bezoek aan de neuro-
loog, die na een paar onderzoekjes voorzichtig constateerde
dat het wel eens ‘beginnende parkinson’ zou kunnen zijn. De
pauzebel rinkelt en te midden van het tumult van binnenko-
mende leraren vertel ik de vrouw mijn verhaal. Haar gezicht
verzacht bij het uitspreken van meelevende woorden. Dan
pakt ze me bij de schouders en kijkt me aan: ’Er is nu maar
één opdracht voor je’, zegt ze plechtig, ‘des te stijver je li-
chaam wordt, des te meer licht moet je van binnen ontsteken.
Je moet een lichtdrager worden, mijn lieve Hans.’ Ik voel de
waarheid van haar woorden en moet mijn tranen onderdruk-
ken. Dan kus ik haar voorzichtig op een wang en verlaat snel
de lerarenkamer.

2008
Het is woensdagmorgen en we lezen in het huis van mijn
vriendin Len met een groep van zeven mensen uit het studie-
boek: ‘de Cursus in Wonderen’. Het gesprek aan de lange ta-
fel gaat over de opvatting dat je je eigen leven kiest. Ik heb
daar duidelijke beelden bij, maar omdat ik nog niet zolang aan
deze groep meedoe aarzel ik om ze naar voren te brengen.
Mijn rechterhand, die steeds meer gaat trillen, verraadt mij en
ik stop hem onder de tafel. Mijn linkerhand zoekt voorzichtig
de trillende andere hand onder de tafel en knijpt hem zachtjes:
’Het is goed, je kunt het hier vertrouwen.’
Met aarzelende stem zeg ik: ‘Ik denk dat ik voor dit leven heb
gekozen.’ Alle gezichten kijken me aan, vol verwachting. Ik
vertel mijn verhaal. ‘Tijdens een intensieve therapiesessie
kreeg ik de volgende beelden: ik zit op een soort troon en voor
mij liggen draden op de grond. De draden liggen strakge-
spannen en verschillen van kleur en dikte. Sommige draden
zijn met elkaar verknoopt, andere draden houden plotseling
op. Naast mijn troon staan diverse raadgevers die mij aanwij-
zingen in het oor fluisteren. Ik voel dat ik mijn huidige leven aan
het bekijken ben. Of ik aan dit leven wil beginnen, zo wordt mij
gevraagd. Ik kijk naar de draden die mijn levenslijnen repre-
senteren. Ik zie de knopen. Ik voel een grote weerstand en
denk: dit leven wil ik niet. Ik kijk de andere kant uit. Het beeld
vervaagt en ik hoor de stem van een van mijn raadgevers
naast mijn troon: ’We willen je nu laten zien met wie je dit le-
ven gaat leiden’. Dan ontstaat er een beeld, ik zie het niet dui-
delijk, maar het is een zeker-weten. Ik weet dat ik dit leven ga
leiden om mijn vrouw en mijn zoon te ontmoeten. Een ontroe-
ring maakt zich van me meester en van binnen voel ik een dui-
delijk ‘ja’ naar dit leven.’

Wanneer ik klaar ben met mijn verhaal, valt er een stilte. We
sluiten de ochtend af in een kring en wanneer ik mijn trillende
rechterhand in de hand van mijn buurvrouw leg, kan ik alleen
maar dankbaar zijn.

2009
‘Ken jij iemand die moedig is’? Mijn vrouw kijkt me vol ver-
wachting aan. We zitten samen aan de avondmaaltijd en we
hebben ‘een boompje opgezet’. In de ochtendkrant staan re-
gelmatig artikelen over de menselijke deugden en moed is het
onderwerp van die ochtend. Het blijft even stil, maar veel ver-
der komen we niet. Bekende namen uit de wereldgeschiede-
nis passeren de revue, de onvermijdelijke Mandela komt ook
nog even langs. ’Ja, maar ik bedoel mensen die wij persoon-
lijk kennen‘, dringt mijn vrouw aan. Daarop blijven wij beiden
het antwoord schuldig. De volgende avondmaaltijd krijgt het
gesprek een vervolg. ’Ik ken toch iemand die ik moedig vind’,
zo vertelt mijn vrouw met een vrolijke blik. En omdat ik haar al

‘Ik schrik van haar onderzoekende blik. Is het al zo zichtbaar?’

BEELD OTIS VAN ELDIK (KLAS 10.1)
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zo lang ken, weet ik welke kant het zal opgaan. Ze vervolgt: ’Ik
vind jou een moedige man, zoals jij met je ziek-zijn omgaat.’
Hoewel ik het al vermoedde, word ik geraakt door haar op-
merking. Ik ben de afgelopen jaren wel duizend keer bang ge-
weest en nu word ik moedig genoemd. Nou ja!

Moedige keuzes
Een week later drink ik koffie met een vriendin in mijn favorie-
te koffiewinkel en ik vertel haar het verhaal over de avond-
maaltijdgesprekken. Wanneer ik ben uitverteld, pakt ze met
een grote glimlach een boek uit haar tas. ‘Dit boek heb ik voor
je meegenomen, dit moet je echt lezen. Het gaat over de over-
tuiging dat mensen voordat ze het leven instappen ervoor kie-
zen bepaalde gebeurtenissen mee te maken, zodat ze zich er-
door kunnen ontwikkelen. Ze noemen het voorgeboortelijke
planning. En weet je hoe het boek heet?’ Ik schud van nee en
ze houdt het boek met twee handen op ooghoogte. ‘Moedige
keuzes’, staat er met grote letters op de voorkant. En hoewel
de geluiden van de koffiewinkel gewoon doorgaan en het kof-
fiezetapparaat stoom afblaast wordt het om mij heen even he-
lemaal stil…
Gefascineerd lees ik de dagen daarna het boek. Aan het eind

van de inleiding schrijft au-
teur Robert Schwarz:
“Liefde is het belangrijkste
thema van de voorgeboorte-
lijke planning. Door de (nega-
tieve) levensomstandigheden
die we vooraf kiezen geven
we onszelf de kans om op
een dieper niveau in contact
te komen met de liefde in
haar diverse verschijnings-
vormen: invoelingsvermo-
gen, vergeving, geduld, niet-
oordelen, moed, evenwicht,
acceptatie en vertrouwen.
Wanneer we de fysieke
wereld binnen gaan, zijn we
liefde die tijdelijk voor zichzelf verborgen is. Wanneer we ons
herinneren wie we werkelijk zijn dan straalt ons innerlijk licht
voor iedereen duidelijk zichtbaar. Ik geloof dat we daarom op
aarde zijn.”
Ik geloof het ook!

            

Hans de Rijke
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Ik vind al dat gezemel over de ‘de jeugd van tegenwoordig’
maar slaapverwekkend. Het zegt meer over het gebrek aan
historisch besef bij journalisten en docenten, dan het zegt
over de huidige generatie. Bovendien vergeten mensen al
snel dat ze zelf ook jong zijn geweest en dat de puberteit nou
eenmaal een hel is. Wie vond spelling en grammatica een
uitdaging vroeger? Wie las met interesse alle vijfentwintig
boeken voor zijn examen, zonder dat hij daartoe aange-
spoord moest worden? Wie spelde uit zichzelf een kwali-
teitskrant van voor naar achter op z’n vijftiende? Ik was en
ben een echte lezer, alles verslond ik vroeger. In een tijd dat
adolescentenliteratuur nog niet bestond, las ik met regel-
maat, als in een droomtoestand, een klassieker waar ik niets
van begreep maar waar ik wel van genoot. Spellen kon me
gestolen worden en tijdens het achtuurjournaal moest ik ver-
plicht m’n mond houden van vaderlief. 

Zelfgeschreven verhalen
Dit jaar vier ik een jubileum: het is de twaalfde keer in twee-
ëntwintig jaar dat een leerling zelf een boek heeft geschreven
en dat graag wil delen met mij en zijn klasgenoten. Geen
slechte oogst, vind ik zelf. Dan heb ik alle dichtbundels nog
niet eens meegeteld, daar ben ik de tel van kwijtgeraakt.
Moedige leerlingen zijn dat, vaak niet eens mijn beste leerlin-
gen, soms wel. Ze mogen die zelfgeschreven verhalen op de
zo vervloekte literatuurlijst zetten van mij en hun klasgenoten
ook. Dan kunnen we het samen hebben over wat literatuur
is en wat hun leeftijdsgenoten ervan vinden. Vaste leeslijsten
hanteer ik sowieso niet, alles wat verschijnt in het nieuwe
boekenjaar, mag gelezen worden. Je een goed gefundeerde
mening over het gelezen werk vormen, is wel verplicht. Net
zoals het een verplichting is voor de leraar om nieuwe ont-
wikkelingen binnen de literatuur en je vak bij te houden. 

Altijd in discussie
De literatuur is een afspiegeling van de tijd waarin we leven
namelijk. Dat wil niet zeggen dat werken uit de canon afge-
schreven moeten worden. Daar moet je als leraar bevlogen
over vertellen en de leerling moet zich er soms doorheen
worstelen, daar wordt hij volwassen van. Een schoolvak is
nou eenmaal niet altijd voor iedereen ‘leuk’. Daarom lap ik al
die onzin uit de media over het vak Nederlands en de lees-
lijsten aan m’n laars. Met veel plezier discussieer ik met mijn
leerlingen over poëzie, literatuur en actualiteit. Respectloos
zijn ze zelden, in discussie gaan willen ze echter altijd. De
geest slijpen hoort bij de puberteit, als docent blijf je er
scherp van.
Soms win je als leraar. Zo deelde een meisje uit de examen-
klas havo haar ervaringen met haar klasgenoten vrijwillig:
‘Jullie moeten echt naar Nieuwsuur kijken, dat duurt trou-
wens echt een heel uur, maar ik heb nog nooit zoveel ge-
leerd!’ Dat is nu de jeugd van tegenwoordig.

Ik geef Nederlands in de maatschappij waar
ontlezing een groot probleem is, het nieuws
niet meer wordt gevolgd, de spelling is over-
genomen door WhatsApp, de concentratie-
boog is verdampt door de zapcultuur en de
leerling geen respect voor de leraar meer
heeft. Daarbij geef ik volgens de media het
saaiste vak ter wereld. Hoe overleef ik? Sleep
ik mij elke dag illusieloos in overspannen toe-
stand naar mijn werk? Niets van dat alles.

TEKST HANNEKE VAN DEN BOSCH (LEERKRACHT NEDERLANDS)
BEELD JORDI HUISMAN

‘De jeugd van tegenwoordig’
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wenst alle lezers 
een fijne paastijd!
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