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“Kom hier,” zei Twijfel.
“Laat me je omarmen. Laat me je een goede raad geven.”
“Nee,” zei ik.
“Ik zal je voor tegenspoed behoeden,” zei Twijfel. 
“Ik vertel je valse waarheden,
ik fluister wat-als,
en ik leg je donkere leugens uit.”
“Nee,” zei ik.
En alsnog verwelkomde ik die onzichtbare armen, 
en nam die verzwegen woorden, toch, hoe dan ook, waar.

TEKST & BEELD BART GRIJMANS (KLAS 12)
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Deze zomer heb ik meegedaan aan een retraite in de Sint Willibrords -
abdij bij Doetinchem (‘Slangenburg’), een Benedictijnse abdij die in de
jaren vijftig door de monniken zelf is gebouwd. In die jaren was bouw-
materiaal schaars, daarom is de abdij grotendeels gebouwd van afge-
keurde straatstenen. Terwijl ik intensief bezig was met het programma
(5.45 uur opstaan, 6.15 uur meezingen in de kapel!) dwaalde ik af en
toe richting het kleine boekwinkeltje dat aan de abdij verbonden was.
Daar maakte ik kennis met de boeken van Thomas Merton, een Frans-
Amerikaanse monnik die bijzondere teksten heeft nagelaten. Ik las in
zijn boek ‘Zaden van Contemplatie’ indringende en inspirerende tek-
sten, zoals:
‘Ieder moment en iedere gebeurtenis in het leven hier op aarde plant
iets in onze ziel. Want zoals de wind duizenden gevleugelde zaden aan-
draagt, zo bereiken ons ieder moment kiemen van spirituele vitaliteit,
die onmerkbaar neerdwarrelen in onze geest en onze wil. De meeste
van deze ontelbare zaden sterven en gaan verloren, omdat we er niet
op voorbereid zijn ze te ontvangen, want deze zaden kunnen alleen 
ontkiemen in de goede aarde van vrijheid, spontaniteit en liefde.’

Essentie van het vrijeschoolonderwijs
Terwijl ik dacht midden in de zomer even op grote afstand van de school
te staan, werd ik met deze tekst weer helemaal tot de essentie van onze
school gebracht. Vol ontzag bedacht ik me: welke school heeft nu een
vorm gevonden om deze aspecten aan te raken bij hun leerlingen en
deze aspecten bij hen tot bloei te brengen, dan wel als zaden te planten.

Contemplatie is voor mijn gevoel meer iets voor de herfst dan voor
midden in de zomer. Terwijl het hartje zomer was en 28 graden, keek ik
stiekem in mijn scheurkalender een aantal pagina’s verder. Ik zag een
herfsttafereel: harde wind en een stevige regenbui. In vroeger jaren
gooide ik dan huiverend de agenda dicht om met hernieuwde zin te
genieten van het warme weer. Deze keer betrapte ik me erop dat ik al

heimwee had naar de herfst. Gevoelsmatig heb ik het idee dat met de
herfst, richting winter het échte werk gebeurt. Het idee dat de zomer er
niet helemaal bij hoort, een beetje voor spek en bonen mee doet. In de
herfst sterft al het fraaie zomerse af, ons nog even voor de gek houden-
de met fantastische herfstkleuren, maar dan is het toch echt gedaan
met alle kleur. Daarmee is de mens op zich zelf aangewezen en ontstaat
ruimte voor contemplatie. 

Metafoor
‘Zijn de seizoenen een mooie metafoor voor ons leerproces?’, vroeg ik
mij op die hete dag af. In de leerlente ontkiemen kennis en levenserva-
ring, in de leerzomer komen zij tot bloei en wasdom. In de leerherfst
blijkt dat er meer is. Om dat te bereiken moeten we ons eerst ontdoen
van bepaalde aannames en kennis. De leerwinter is misschien het ultie-
me moment van afbraak, gepaard met stilte en rust om aan het nieuwe
te kunnen beginnen. 

Dit beeld van de leerherfst werd ook bij mij opgeroepen door een fraai
filmpje op internet, waarbij een rabbi vertelt over een krab die een knel-
lend pantser heeft. Het pantser vormt bescherming en biedt steun aan
de spieren en weke delen, maar met de groei van de krab kan het pant-
ser beperkend werken. In eerste instantie ergert de krab zich aan de
jeuk, schuurt deze aan een steen, en lijdt aan de pijn die dit met zich
meebrengt. Vervolgens wordt hij van zijn pantser bevrijd (door middel
van die steen), waarna er ruimte komt voor groei: de krab groeit en met
die groei ontstaat een nieuw pantser. Na verloop van tijd herhaalt deze
cyclus zich. 

Dit jaar gaan we weer lekker ‘down to earth’ aan de slag, met respect
voor de ritmiek van de seizoenen. Allen een mooi schooljaar toege-
wenst.

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

Bestuursblik

Zin in herfst?
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Echt zingen

Onder Leo Rijkaart heb ik zelf in het koor vier jaar meegemaakt

bij welke werken we pas echt gingen zingen en van die erva-

ring maak ik nog steeds dankbaar gebruik. Maar wat zijn dan

de criteria? Wat maakt een werk geschikt voor een koor van

pubers en wat maakt dat ze het hele jaar de lol erin houden?

Wat is een echt vrijeschoolkoor-werk?

Het ‘Requiem’ van Mozart! Zeg maar ‘de moeder aller door

vrijeschoolkoren uitgevoerde koorwerken’. Wat mij betreft ver-

dienen het ‘Requiem’ van Cherubini, het ‘Stabat Mater’ van

Dvořák en de ‘Messa di Gloria’ van Puccini dezelfde status en

blijven natuurlijk een heleboel werken hier ongenoemd. 

Topdelen

Alle bovenstaande werken hebben een ‘topdeel’. Een deel

waardoor het koor in één keer verkocht is. Bijvoorbeeld het

‘Credo’ bij Puccini en het ‘Eia Mater’ bij Dvořák . Daar begin je

dus mee: de eerste klap is een daalder waard. Maar dan ben

je er nog niet. Voor mij van wezenlijk belang is dat je als docent

vol bent van het werk. Totaal gepassioneerd, geen theater

maar echt! Want alleen dan kun je het werk een jaar lang 

op De Vrije School Den Haag

Een van mijn eerste herinneringen aan ons school-
koor stamt uit 1980. Tijdens de voor mijn gevoel
ellenlange uitzending van de kroning van prinses
Beatrix zongen ze de ‘Krönungsmesse’ van Mozart
maar ook ‘Waardoor is de aarde zo rijk en zo schoon?’
van Zagwijn. Sindsdien krijg ik van dit laatste lied
altijd kippenvel; als 1e klasser, als de grote kinderen
het zongen en later toen ik het zelf mee mocht zingen. 

Inmiddels is het (tot mijn grote spijt) geen repertoirestuk meer

van het koor en het is me de afgelopen twaalf jaar ook niet

gelukt het weer op het repertoire te krijgen. Ze willen het niet

meer zingen…! Ik heb de moed nog niet helemaal opgegeven

maar het is een merkwaardige uitzondering in het repertoire

dat ik voor het koor kies. 

Zangles & Koorzang
TEKST  DOUWE KLINKENBERG  |  BEELD JAN HUISMAN & YVONNE MACRANDER
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Op 24 juni 2016 bracht de bovenbouw, onder begeleiding van het orkest van De Vrije School Den Haag, het prachtige ‘Requiem’ van Cherubini ten gehore in de Antonius Abtkerk. Een indrukwekkende

uitvoering die werd geleid door Douwe Klinkenberg.

verkopen en in laten studeren en worden wellicht alle delen

‘topdelen’. 

De keuze hangt dus ook voor een groot deel af van wie er voor

het koor staat. Als oud-leerling van Konrad Boehmer zal ik bij-

voorbeeld nooit gepassioneerd kunnen worden van de

‘Carmina Burana’ van Orff. Dat werk zal onder mijn leiding dan

ook nooit gezongen worden. Ook zijn er veel werken die door

hun technische moeilijkheid afvallen maar desalniettemin door

het koor geweldig zouden worden gevonden. Denk hier bij-

voorbeeld aan ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms en de

‘passies’ en ‘Hohe Messe’ van Bach. 

Het blijft ook altijd een uitdaging om het repertoire te blijven

vernieuwen en niet steeds op de gebaande paden te blijven.

Vorig jaar bleek ‘Cherubini’ zeer geslaagd en dit jaar zingen we

voor het eerst ‘Ballad of Heroes’ van Britten en twee delen uit

‘Ein Deutsches Requiem’. En als de sfeer er goed inzit wel-

licht… Zagwijn?!

‘Wat maakt een werk geschikt voor een
koor van pubers en wat maakt dat ze
het hele jaar de lol erin houden?’

Een greep uit de reacties 
op Facebook
‘Prachtig concert! Ontroerend om te zien hoe de kinderen
zich de muziek eigen hebben gemaakt. Pubers en jongvol-
wassenen. Ongemakkelijke lange armen, giechelende meis-
jes. Van te voren nog stoere teksten dat ze er echt geen zin
in hebben maar als de eerste noot gespeeld is, volledige
overgave en trotse blikken. En na afloop, een kop groter,
een ervaring wijzer en dat applaus… Dat willen ze nog wel
een keer! #dankbaar’

‘Het was een van de mooiste opvoeringen waarvan wij
intens hebben genoten. Hartelijk bedankt hiervoor!’

‘Ook wij hebben enorm genoten. Indrukwekkend hoe zoveel
jongeren samen met elkaar dit neerzetten. Chapeau!’

‘Prachtig! Wat een voorrecht als je kind op een Vrije School
mag zitten. Traantje weggepinkt?’

‘Genoten! Wat een bevoorrechte kinderen en ouders!’

‘Het was een mooie avond. Complimenten voor Douwe en
zijn collega's die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Dank je wel! Leuk om te zien dat de kinderen genoten. 
En dat docenten meezongen. Volgend jaar weer.’

‘In stille ontroering…’
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Wie is Jasper?
Jasper valt op door zijn lengte (1.90) en zijn zeer slanke postuur. Je
hoort hem altijd lachen.

Hoe ben je hier als leerkracht op school gekomen?
‘Vanaf de kleuterklas heb ik het vrijeschoolonderwijs gevolgd. Ik heb
hier op de Abbenbroekweg gezeten en mijn havodiploma op de
Waalsdorperweg behaald.’

Wat is je bijgebleven aan deze school?
‘Juffie Helma! Haha. Het feit dat ze iedere dag bij de deur alle kinderen
begroette.’

Wanneer wist je dat je leerkracht ging worden?
‘Dat was in het laatste jaar van de middelbare school. Ik was geïnspi-
reerd door de geschiedenis docent, Floris Klinkenberg. Hij gaf op zo’n

eigen manier les, hij was echt zichzelf. Ik vond het bijzonder dat meneer
Klinkenberg zo zichzelf bleef; gewoon voor de klas in zijn skatebroek. Hij
had een foto van 2Pac op zijn broek staan met een diamantje als neus -
piercing. Wat gaaf!
Hij inspireerde mij en zo wilde ook ik de kinderen gaan inspireren.’

Hoe is je studietijd verlopen?
‘In Zeist heb ik Helicon gevolgd en ben meegegaan met de verhuizing
naar Leiden. Tussendoor heb ik een mooie reis gemaakt naar Azië en
Nieuw-Zeeland. Ik heb hier op school vier stages gelopen. De eerste
stage bij Frédérique Gorkovoi, daarna bij Marian Rust in de kleuterklas,
vervolgens bij Annemiek de Leeuw en ten slotte mijn LIO-stage in de
klas van Christel Houtermans. Vanuit mijn LIO-stage ben ik uiteindelijk
zelf les gaan geven in dezelfde klas. Nu, na de zomer, ben ik vaste leer-
kracht voor deze klas, klas 4A.’

Hoe is het in klas 4A?
‘Klas 4A is een vlinderklas geweest en heeft vanaf de vlinderklas les
gehad van Christel. Een hele spannende periode om dan uiteindelijk
deze klas over te nemen.’

Wat maakt dat het leraarschap aan je verwachting voldoet?
‘Het geeft een goed gevoel als ik merk dat de kinderen mij opladen.
Door hun enthousiasme raak ik geïnspireerd en enthousiast om telkens
weer met nieuwe lesstof en nieuwe ideeën te komen. Zo tekenden we
laatst een windroos en bedachten de kinderen uit zichzelf allerlei zinnen
om de volgorde van noord, oost, zuid en west te onthouden. Ik zie dan
dat ze echt geïnteresseerd zijn en heb toen besloten om met hen een
kompas te maken. Zo komen er steeds weer nieuwe ideeën op je pad
door de inbreng van de kinderen.’

De eerste bladeren vallen nu, hoe haal jij de herfst in je klas?
‘Belangrijk is mijn seizoentafel. Het is leuk om te melden dat mijn moe-
der de seizoentafel verzorgd. Zij maakt thuis de poppen van vilt en wol.
Ik laat haar hier volledig haar gang gaan. Nu staat er bijvoorbeeld een
heideplant op mijn tafel. Mooi om te zien hoe de natuur een beetje de
klas in wordt gehaald.
Buiten gaat het harder waaien en stormen. Deze tijd van het jaar wil ik
de klas inhalen aan de hand van de verhalen van de Edda. Binnen de
verhalen van de Edda is Thor de God van de donder en storm. Een
machtig krijger met een enorme hamer. Laatst gebeurde er iets moois
tijdens het vertellen. De kinderen zaten op het puntje van hun stoel te
luisteren. Op het moment dat de klap viel, sloegen de kinderen automa-
tisch met hun armen in de lucht om de beweging mee uit te voeren. De
klas leefde zich helemaal in.
Ik probeer ook de rust mee naar binnen te krijgen. We werken naar de
winter toe. Tijdens de donkere adventstijd is het mooi om de kinderen,
net als de aarde, wat naar binnen te richten.’ 

Nog wat laatste vraagjes:
Herfst of winter?
‘Herfst! Dan begint het seizoen van golfsurfen.’

Gymschoenen of puntlaarzen?
‘Puntlaarzen, dat zit gewoon echt lekker.’

Boterham of bakje friet? 
‘Bakje friet, Snackkar de Vrijheid! Té lekker!’

Quinoa of biefstuk? 
‘Biefstuk, ik ben echt geen vegetariër.’

Interview met 

TEKST THERÈSE JOBSE (OFFICE MANAGER)

Jasper van
Heesewijk

Leerkracht klas 4A 
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Met wie zou u weleens willen dineren? ‘Met David Attenborough,
de commentator van de natuurfilms van de BBC. Dat lijkt me echt
geweldig! Hij heeft zo’n prachtig Engels accent!’

Zou u beroemd willen zijn? En waarvoor dan? ‘Ja hoor, als ik
beroemd zou zijn, zou ik wel beroemd willen zijn om mijn composities.’

Wat betekent de perfecte dag voor u?
‘Als eerste heel uitgebreid ontbijten, samen gezellig met andere men-
sen. Daarna zou ik een berg beklimmen en dan heel veel muziek maken
en ’s avonds tot diep in de nacht kletsen, muziek maken en spelletjes
doen.’

Wanneer en wat zong u voor het laatst? ‘‘On the sea’ van Beach
House, dat zong ik gister.’

Als u een nieuw talent mocht kiezen, wat zou dat dan zijn? 
‘Ik zou het erg leuk vinden om een huis te kunnen bouwen. Het inzicht
te hebben om zulk soort dingen te kunnen doen.’

Is er iets waar u al heel lang van droomt? En waarom heeft u
dit dan nog niet gedaan? ‘Ik heb eigenlijk twee wensen die ik nog
niet heb uitgevoerd: een opera schrijven, én heel veel muzikanten van
de hele wereld bij elkaar brengen en samen muziek maken. Die opera
komt nog, ik moet daar gewoon op een gegeven moment zin in hebben
en een doel waarvoor. Voor dat andere ben ik aan het werk, ik moet nog
meer mensen over de hele wereld leren kennen om dat te kunnen
doen.’

Naar wie was uw laatste whatsappje en wat stond erin? 
‘Mijn laatste whatsappje was naar mevrouw Lans, om te vragen in welk
lokaal ik moest lesgeven.’

Rookt u? ‘Nee.’

Heeft u piercings of tattoos of zou u er een willen? ‘Ook nee.’

Wat is het laatste boek of de laatste film waarbij u moest hui-
len? ‘Ik denk La Meglio Gioventù. Een Italiaanse miniserie van twee
films van elk 3 uur. Het is een van de beste films die ik ken.’

Wat eet u als ontbijt? ‘Boterhammen met ei, sla en groenten eet ik
het liefst.’

Wat was/waren hoogtepunten/dieptepunten in uw leven?
‘Een hoogtepunt is dat ik zeven maanden op reis ben gegaan, ik heb
gelift van Alaska naar Zuid-Amerika. Dat was echt geweldig!’

Kies snel…
Taart die naar poep smaakt of poep die naar taart smaakt?
‘Taart die naar poep smaakt denk ik dan.’

1m35 of 2m35 meter lang? ‘2m35.’

Altijd natte sokken of altijd een steentje in uw schoen? 
‘Altijd een steentje in mijn schoen.’

Saus erop of ernaast? ‘Erop.’

Links of rechts? ‘Links.’

In de toekomst of juist in het verleden kunnen kijken? ‘In de toe-
komst, heeft meer zin denk ik.’

TEKST LIEVE VAN DAM (KLAS 11.3)

De 26-jarige Diederik ten Böhmer heeft
Docent Muziek gestudeerd aan het
Koninklijk Conservatorium Den Haag.
Inmiddels geeft hij alweer een tijdje
muziekles bij ons op de Vrije School
Den Haag aan de klassen van de prakti-
sche stroom. Naast zijn werk op school
wordt hij ook weleens gevraagd om
muziek te componeren, wat hij met alle
plezier doet. En hij is natuurlijk zelf ook
muzikant. In zijn vrije tijd houdt hij ook
erg van series kijken, een boek lezen
en gewoon van heel veel gezelligheid.

Diederik 
ten Böhmer

In gesprek met... 
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Brieven van leerlingen

‘U luistert niet!’ was het verwijt van een meisje uit de negende

klas dat mij ’s ochtends na de bel bij de voordeur aansprak. Een

stroom van zeker 800 leerlingen passeerde mij, ik kon mij

daardoor niet goed concentreren. Ze riep nog iets over ‘worden

wie je bent’ en dat dat niet geregeld was op school. ‘Als het

belangrijk is, moet je me een brief sturen!’ riep ik haar na.

Ze heeft gelijk, dacht ik. Ik moest bekennen dat luisteren niet

alleen onmogelijk was door al dat schoolgaande volk. Maar

dat ik misschien ook met mijn hoofd met andere dingen bezig

was. Terwijl het toch gaat om de leerlingen, om wat zij te zeg-

gen hebben. 

Gelukkig zorgen tieners er vaak zelf wel voor dat ze gehoord

worden. De leerlinge die mij aansprak bij de voordeur, bezorg-

de mij een dag later een keurige brief, die ik met grote interes-

se las. De leerlinge uitte haar zorgen over de economisering

van het onderwijs. Als rector werd ik gesommeerd om cijfers

en leerlingen niet met elkaar te verwarren. Zij eindigde haar

brief met de volgende oproep: ‘Vecht voor de vrijeschool!

Vecht voor de persoonsvorming!’

De eerste brief die ik als rector ruim vier jaar geleden ontving,

ging over het wel en wee van de goudvissen in het aquarium

in de gang. Er dreef er eentje op z’n zij. Ik kreeg het verzoek

of ik me over zijn gezondheid kon bekommeren. Toen bleef het

even stil. Pas het jaar erop druppelden er weer brieven binnen.

Brieven over de schoolfietspomp die te allen tijde voorhanden

moest zijn voor leerlingen, over een gewonde meeuw die

onderdak nodig had en over de zorg om een klasgenoot die

heel erge ruzie met zijn ouders had en of ik daar niet iets in kon

betekenen. Stuk voor stuk brievenschrijvers die iets op hun

hart hadden en antwoord kregen. 

Maatschappelijke kwesties

Aangemoedigd door leraren en de leerlingenraad, krijg ik

steeds meer brieven en vragen van leerlingen over maat-

schappelijke of mondiale kwesties. Zo uitten leerlingen hun

zorg over het vluchtelingenvraagstuk. De leraren grepen dit

aan om in de lessen levensbeschouwing verschillende

(ex)vluchtelingen hun verhaal te laten vertellen. 

Vaker kreeg ik brieven, en mails van leerlingen over onze toets-

cultuur en of we dat wilden herzien, over de interne communi-

Leerlingen 
als leermeesters

TEKST ELARD PIJNAKEN (RECTOR)
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catie die verbeterd moest worden en of we de parels (echt, dat

woord werd zo gebruikt!) van ons vrijeschoolonderwijs alsjeblieft

wilden behouden in al onze veranderplannen.

Waarom veranderde de aard van de brieven? Had het te

maken met de veranderingen van de school? Zijn leerlingen

meer betrokken geraakt of wordt hun stem meer op waarde

geschat? En luisteren we wel echt naar wat ze te zeggen heb-

ben?

Zeggenschap van leerlingen

Dat leerlingen zich hard maken voor goed vrijeschoolonderwijs

is een goede zaak. Kinderen dragen iets in zich van de ons

toekomende tijd. Als we hen begrijpen dan weten we als lera-

rencollege hoe we ons onderwijs moeten vormgeven. De ont-

wikkeling van onze leerlingen moet voorop staan in de onder-

wijsvernieuwingen die we doorvoeren. Vernieuwingen

enerzijds geïnspireerd vanuit de antroposofie, anderzijds inge-

geven door de regeldruk vanuit het Ministerie van Onderwijs.

In het zoeken naar een juist evenwicht tussen die twee, vor-

men de leerlingen aan wie we lesgeven een kompas. 

De werkwijze van de leerlingenraad is sterk veranderd. Een

aantal jaar geleden was er een leerlingenraad die zich vooral

bekommerde over een klok die ontbrak in het klaslokaal, de

hoeveelheid snoep die werd aangeboden in de kantine of het

rookbeleid op school. Belangrijke zaken, zeker voor leerlingen.

Maar over het onderwijsbeleid ging het niet of nauwelijks. 

Daar is de afgelopen jaren verandering in gekomen omdat we

de medezeggenschap van zowel leerlingen als ouders beter

georganiseerd hebben. Zo bekommert de leerlingenraad zich

om het beleid van school tot aan de leskwaliteit aan toe. In de

leerlingenraad is het idee geboren om bijlessen te laten geven

door ouderejaars aan jongerejaars. Dit is afgelopen schooljaar

opgestart en na evaluatie een groot succes gebleken. In de

medezeggenschapsraad zijn het vooral de leerlingen die als er

over nieuwe plannen gesproken wordt de beste ideeën aan-

voeren. Zo leveren leerlingen een belangrijke bijdrage aan het

beleid van de school.

Naast de leerlingenraad worden leerlingen ook gevraagd om

feedback te geven aan vaksecties. Als school laten we ons bij-

staan door stichting LeerKracht die een aantal instrumenten

heeft ontwikkeld om de feedbackcultuur te bevorderen.

Leerlingen zullen steeds vaker gevraagd worden om adviezen

te geven aan leraren om hun lessen te verbeteren.

Een rector van vijftien jaar

Hoe zou de school eruitzien als ik het rectorschap zou over-

dragen aan een jongen van vijftien jaar? Dit vroeg ik me af toen

na de grote pauze op de derde dag van het nieuwe schooljaar

de deur zachtjes dichtviel. Twintig minuten daarvoor had een

jongen aangeklopt. Meestal blijven leerlingen, toch een beetje

schuchter, omdat ze de rector storen, in de deuropening van

mijn kantoor staan. Maar deze jongen ging rustig zitten en

sloeg traag zijn linkerbeen over zijn rechterknie als een echt

heertje. Ik zat nog achter mijn computer en wilde mijn zin afty-

pen. Ik werd echter verrast door de jongeman die me vriende-

lijk maar dwingend vroeg om naast hem plaats te nemen. Hij

was immers gekomen voor een goed gesprek. 

‘Het gaat niet goed met het onderwijs, dat weet u heus wel.’

Ik knikte wat ongemakkelijk. Meestal zijn leerlingen vrij direct

en komen ze vlot op de proppen met hun zaak. ‘Een school

is er toch om te leren? Dan is het toch raar dat ik twee uur

Engels moet volgen, terwijl ik in Engeland geboren ben. Dat is

toch onnodig.’ Ah, de jongeman vraagt om een vrijstelling,

dacht ik. Misschien had hij wel een punt. Ik zou een teamleider

raadplegen, zei ik hem. 

Maar dat was helemaal niet zijn opzet. ‘Het gaat niet om mij,

meneer. Maar je zou het onderwijs heel anders moeten inrich-

ten. Ik zou met één uur Engels meer dan genoeg hebben,

maar heb behoefte aan vier uur wiskunde. Dat vind ik namelijk

echt heel moeilijk. Je zou dus een flexibel rooster moeten

maken. Je volgt minimaal ieder verplicht vak één uur per

week. Je bent vrij om zelf meer ondersteuning te kiezen of

klassen over te slaan als je ergens goed in bent. Dan zou je

daarnaast ook nog tijd over hebben om talentvakken te kie-

zen.’ 

Talentvakken

Ik was verbluft door zijn uitspraken die volledig aansluiten bij

het huidig onderwijsdebat over maatwerk, gepersonaliseerd

leren en flexibilisering van de examens. ‘Wat zijn talentvak-

ken?’, vroeg ik geïnteresseerd. ‘Naast de verplichte vakken

zijn dat vakken waar je je talent verder kunt ontwikkelen. Dat

moet je heel breed zien. Want iedereen heeft eigenlijk een

ander talent. Het kan techniek zijn, met computers rommelen,

toneelspelen, zingen, fotograferen maar ook wetenschappe-

lijke dingen of onderzoek doen. Minimaal één dagdeel per

week werk je aan je talent. Als je meerdere talenten hebt dan

kun je ook ’s avonds naar school.’ De jonge onderwijskundige

had zelfs op een blaadje een soort rooster uitgewerkt! Hij had

pijltjes gezet bij de talentvakken naar de rand van zijn vel. ‘Voor

talentvakken heb je ook altijd een expert nodig van buiten. Een

toneelspeler, een computernerd enzo.’ Ik was zo verrast dat ik

hem vroeg zijn ideeën op papier te zetten en aan mij te mailen.

Waarop mijn nieuwe leermeester met een vriendelijke glimlach

zei: ‘Heeft u niet goed geluisterd dan?’
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Met wie zou u weleens een keertje willen dineren, u mag kiezen uit
iedereen op deze wereld? 
‘Met Barack Obama, het lijkt me echt fantastisch om een keer met hem te
kunnen spreken, en hij lijkt me ook erg aardig.’

Zou u beroemd willen zijn, en waarmee dan?
‘Nou, nee dat hoeft niet per se. Ik denk dat er wel leuke kanten aan zijn,

zoals herkend worden op straat, dat lijkt me best grappig, maar het lijkt me
ook wel heel vervelend als dat iedere dag gebeurt. Als ik dan toch beroemd
zou zijn dan toch wel als politicus, dan kun je invloed hebben op bepaalde
dingen.’

Wat is voor u de perfecte dag?
‘Dat is een dag als het een beetje zonnig is, een graadje of 24 en dat je niet
enorm vroeg op hoeft te staan maar wel op tijd, rond een uur of acht. Dan
zou ik lekker naar buiten gaan met mijn vrouw en de tweeling en een beetje
door de natuur slenteren en picknicken of zoiets.’

Wanneer, waar en wat zong u voor het laatst?
‘Dat was vanmorgen in de grote zaal, bij de 7e klassen. Volgens mij hebben
we voor het laatst ‘My Body is Over The Ocean’ gezongen en nog een
Afrikaans nummer.’

Als u een nieuw talent mocht kiezen, wat zou dat dan zijn?
‘Nou, ik heb een tijdje proberen te squashen, maar daar heb ik echt totaal
geen talent voor terwijl ik het wel hartstikke leuk vind, dus dat talent zou ik
wel willen.’

Deze keer vuurden wij onze brandende vragen af op

meneer Jos Olsthoorn (31),  die sinds kort geschiede-

nis– en periodelessen geeft op onze school. Deze fana-

tieke wielrenner en voormalige scout, en vader van

een tweeling, werkt naast De Vrije School Den Haag

ook bij Groen Links, als gemeenteraadslid. Hij studeer-

de Geschiedenis in Leiden en volgde ook nog de lera-

renopleiding. Reden genoeg om door te vragen...

Jos Olsthoorn
Even kletsen met...

TEKST ELIZA GERRETSEN (KLAS 11.3)
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Gelaafd hebben we ons

de afgelopen zomer,

gelaafd aan de zon, aan

het licht dat ons uitbun-

dig begroette. In de rust

van de vakantie was er

weer ruimte voor mooie

verhalen in boeken die de

tijd vragen om met aan-

dacht te worden gelezen.

En zo las ik ‘De gelukkige

klas’ van Theo Thijssen.

Een boek dat bijna hon-

derd jaar geleden werd

geschreven maar vandaag nog net zo actueel is

als toen. Want nooit las ik mooier over de liefde

van een leerkracht (Staal) voor zijn leerlingen.

Dwars door alle conventies van het tijdsgewricht

domineert er één groot bewustzijn: dat het voor

de kinderen belangrijk is om het goed te hebben

met elkaar, om te mogen worden wie ze zijn, en

dat op een armenschool in de Jordaan! Zelf

schrijft Staal daarover in zijn dagboek een vaak

geciteerde zin: ‘Mijn heerlijke, lieve, lastige stel, ik

weet eigenlijk maar één ding: de jaar of wat dat ik

jullie heb en dat jullie mij hebben, behoren wij

enkel maar een gelukkige klas te zijn. En de rest

is nonsens hoor, al zal ik dat jullie nooit zeggen.’

Als zijn collega het dagboek later in handen krijgt

correspondeert hij hierover met het voormalig

schoolhoofd Kraak die stelt: ‘Staal was een uitver-

korene. Want hij wist toen al wat ik nu pas begin

te zien: er is op de wereld maar één ding werkelijk

en dat is de liefde. Hij had gelijk, de rest is altijd

nonsens.’

Nu wordt het weer herfst, vol van melancholie en

verstilling, waarin we de vruchten van de zomer

eindelijk kunnen smaken. De appels zijn rijp, de

druiven worden geperst, het koren gemalen. Een

verwerking van wat de zomer bracht. In mijn geval

dus ook een verwerking van de verhalen die ik las,

van wat Thijssen te vertellen had, over die stille,

bijna onopvallende leerkracht die zo goed had

begrepen waar het om draait. Ja, het is een

mooie tijd voor contemplatie.

TEKST NIELS SCHIEMAN (SCHOOLLEIDER BASISSCHOOL) 

Is er iets waar u al heel lang van droomt, en waarom heeft u
dit dan nog niet gedaan?
‘Ja, verschillende reizen maken. Sommige reizen heb ik al wel
gemaakt, maar ik zou ook wel heel graag eens naar Nieuw-Zeeland,
of naar Rusland, met de Siberië Express heel Rusland door. Waarom
ik dat nog niet heb gedaan is denk ik tijdgebrek.’
Naar wie was uw laatste whatsappje en wat stond erin?
‘Dat was: 'Doe ik, welterusten en herstelse'. Dat was naar een vriendin
van mij. Ze vroeg of ik haar op de hoogte wilde houden van de twee-
ling, ze ging naar bed en herstelse omdat ze net een oogoperatie ach-
ter de rug heeft.’ 

Rookt u?
‘Nee.’

Wat was het laatste boek of de laatste film/serie waarbij u
moest huilen?
‘Oeh, ik moet bijna nooit huilen bij boeken enzovoort. Het is denk ik
echt tien jaar geleden, bij de film Amélie. Ik zag hem volgens mij voor
het eerst en ik vond het einde zo mooi als ze bij elkaar komen.’

Heeft u een tattoo of piercing of zou u er een willen?
‘Uh nee, en nee.’

Wat eet u als ontbijt?
‘Dat wisselt. Soms als ik niet zo veel tijd heb is het yoghurt met muesli
en anders boterhammen met kaas of chocopasta. In het weekend
vaak zo uitgebreid mogelijk, dan zetten we alles op tafel.’ 

Wat was tot nu toe het hoogtepunt van uw leven?
‘Ja, dat spreekt voor zich; dat ik ging trouwen met mijn vrouw en dat
de tweeling geboren werd.’

Kies snel…

Eet u liever taart die naar poep smaakt of poep die naar taart
smaakt?
‘Poep die naar taart smaakt, ook heel vies maar dan smaakt het ten-
minste nog goed.’

Bent u liever 1m35 of 2m35?
‘Liever 2m35. Een vriend van mij is ongeveer 1m35 en dat is echt wel
lastig, soms zien mensen hem niet eens.’

Heeft u liever altijd natte sokken of altijd een steentje in uw
schoen?
‘Haha, dan maar natte sokken.’

Saus erop of ernaast?
‘Ernaast.’

Links of rechts?
‘Links.’

Liever in de toekomst of in het verleden kijken?
‘In het verleden, ik heb Geschiedenis gestudeerd, ik ben juist
benieuwd naar hoe het verleden was.’

Contemplatie
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TEKST & BEELD DANIËL VAN BEMMELEN - NIENKE DOESBURG - JANNEKE DE LANGE

Verslag van de
bijzondere periode

Aan het einde van het vorige schooljaar hebben wij, toenmalige leerlingen van de twaalfde klas, de
wonderlijke huizenbouwperiode gehad. Een aantal lange dagen keihard werken met een geweldig 
resultaat als gevolg. Het uiteindelijke ontwerp werd opgebouwd uit drie aspecten: vorm, functie en
plaats. Ieder huis had een ander uitgangspunt. Door het maken van een kleimodel en een maquette
werden onze gedachten visueel gemaakt en de belichaming van ons wezen duidelijk.

huizenbouw
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‘Mijn huis is ontstaan vanuit de vorm. Ik wilde graag een

huis dat niet vierkant, maar ook niet rond zou zijn. Zo

kwam ik uit bij de zeshoeken waaruit ik mijn hele huis heb

opgebouwd. Het uitgangspunt was dat mijn huis steeds

verder op zou gaan in de natuur. Zo is er een kas die bui-

ten naar binnen haalt. Ook zijn de koepels van koper,

waardoor deze zullen veranderen van een glanzend

honingkleurig skelet naar een groene omhulling, net als

het hout waaruit de onderkant is opgebouwd. Het huis

zal op deze manier opgaan tussen het helmgras en de

struiken van de duinen. Ik vond het een bijzonder proces

om uit niets, met behulp van slechts een aantal punten en

lijnen, een huis te scheppen.’

N I E N K E  D O E S B U R G

‘Al snel wist ik wat voor buitenzinnig huis ik wilde. Een glazen huis in

de vorm van een kristal, hangend aan een rots en o ja, een waterval

die zich er overheen stort. Bij deze bijzondere vorm moest een bijzon-

dere inhoud komen. Ik besloot verder te denken dan het luxe vakan-

tiehuisje. Mijn huis werd een spiritueel centrum/sekte ter aanbidding

van het water en mij als godheid. Het versimpelen van de kristalvorm

was het moeilijkst, al die schuine vlakken moesten natuurlijk leefbare

ruimtes creëren. Nadat ik de plattegronden netjes had uitgewerkt

moest ik aan mijn perspectief beginnen. Ondanks de ingewikkelde

vorm was dit het eenvoudigste gedeelte, een kwestie van het over-

zicht houden en punten verbinden. Met kleur kon ik mijn dramatische

huis aan de rots tot leven wekken.’

J A N N E K E  D E  L A N G E

‘De leukste periode ooit! Het begon voor mij met

het vinden van de droomplek, in mijn geval twee-

honderd vierkante meter open grond in

Manhattan. Dit was niet alleen een zoektocht op

de kaart maar ook een zoektocht in mijzelf. ‘Wat

vind je belangrijk in je leven?’, was een van de

belangrijke vragen die ik aan mezelf probeerde te

stellen. Voor de buitenkant van mijn huis probeer-

de ik bij mezelf te raden te gaan hoe ik mij tegen-

over de wereld zou willen opstellen en hoe ik

bekeken zou willen worden. Na alle antwoorden

in vormen te hebben vertaald, mocht ik mijn huis

uitwerken op papier. Uit de punten op het grote

vel ontstond uiteindelijk niet alleen mijn droom-

huis, maar ook de belichaming van de persoon

die ik na al die jaren vrijeschool geworden ben.’

D A N I Ë L  V A N  B E M M E L E N

‘Uit de punten op het grote vel ontstond uit-
eindelijk niet alleen mijn droomhuis, maar
ook de belichaming van de persoon die ik
na al die jaren vrijeschool geworden ben’
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Alhoewel ik al een eeuwigheid lesgeef, ben ik na elke zomervakantie
bang dat ik het ineens niet meer kan. Dat je grootste nachtmerrie
werkelijkheid wordt en dat de leerlingen hun eigen goddelijke gan-
getje gaan in je lessen en je compleet negeren, doen alsof je lucht
bent. En jij maar wachten tot het stil wordt, met je rug tegen het bord.
Paniek! Wat te doen? Tellen, wachten, schreeuwen? 

Nog geen seconde duurt dit moment; wanneer je ademhaalt om aan de les
te beginnen is het weer alsof je nooit anders hebt gedaan. De eerste namen
uit je nieuwe klas ken je al binnen een minuut. Meestal is dat een slecht
teken voor de leerling die je als nieuwe leraar door de naam te noemen tot
stilte maant… Maar niet altijd.

Een meisje uit de twaalfde spreekt mij aan na de les en vraagt zich hardop
af waarom alle leraren haar naam als eerste kennen. Ze is namelijk erg
braaf en heel erg betrokken bij de les. Dat kun je natuurlijk niet weten als
je nog nooit les hebt gegeven aan haar klas. Wij babbelen even verder en
ik zeg haar dat sommige namen makkelijk in het gehoor liggen en daarom
eenvoudig te onthouden zijn. Zij reageert een beetje verbolgen en merkt op
dat zij toch niet een heel veelvoorkomende naam heeft, wat ik snel beaam
en haar complimenteer met haar welluidende naam. Hoe werkt dat dan,
vraag ik mij thuis af. Ik weet zeker dat het niet alleen aan de namen ligt,
heel moeilijke onthoud ik juist ook snel.

De maat nemen
Veel informatie vergaar je wanneer je de klassenlijst afgaat ter controle van
de presentie. Je kijkt rond bij deze exercitie, want uit verschillende hoeken
klinkt natuurlijk ‘ja’ en ‘hier’. Uit dit ritueel kun je veel afleiden. Sommigen
melden zich luid en duidelijk, anderen juist schoorvoetend. De ene leerling
zoekt oogcontact, de ander kijkt juist weg. Zo nemen leraar en leerling

elkaar de maat in de eerste seconden. 
Zowel voor leerlingen als voor leraren
geldt dat de eerste ontmoeting onbetaal-
baar is. De leerling oordeelt razendsnel,
pubers eigen. De leraar schort het oordeel op, althans dat zou hij of zij moe-
ten doen. Beide partijen maken een inschatting. De leerling weet feilloos
van welk kaliber ‘de nieuwe’ is. De leraar weet al snel uit welk hout de nieu-
we klas gesneden is en past zijn of haar gereedschap en trukendoos aan. 

Reputatie
Een ervaren leraar heeft soms ten opzichte van een beginnend leraar het
voordeel dat hij of zij een bepaalde reputatie opgebouwd heeft. Een jaar of
drie duurt dat zo ongeveer. Natuurlijk ligt het er maar net aan wat de leer-
lingen over je gehoord hebben, want zo’n reputatie ombuigen is natuurlijk
ook weer een langdurig proces. 

Onderling nemen leraren elkaar ook de maat. Zo zien ervaren leerkrachten
ook weer binnen een paar seconde of de jonge collega het ‘gaat redden’ op
deze school. Ook over ervaren docenten bestaan ongefundeerde meningen.
Al heb je nog nooit een les bijgewoond van je collega, toch denk je te weten
hoe deze collega les geeft. Maar weten doe je het niet. De puberale pikorde
heerst ook in het college. Misschien lijken leraren en leerlingen wel meer op
elkaar dan ze zouden willen?

Als ik een nieuwe klas ontmoet, word ik soms ineens getroffen door een
open blik, een ingetogen oogopslag of een vriendelijke glimlach, ook de
namen van die leerlingen onthoud ik snel. Na een week of wat leer je lang-
zaam al je leerlingen kennen. Alleen laat de ene zich beter kennen dan de
ander. Net mensen dus. 

TEKST HANNEKE VAN DEN BOSCH (LEERKRACHT NEDERLANDS)

Koudwatervrees
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Het is mooi om te zien hoe de 'oudste' peuters vol goede

moed en vertrouwen het jaar weer zijn begonnen. Ze kennen

mijn ritme en gewoonten en weten wat we op een speeloch-

tend doen. Dit weten geeft ze veiligheid, vertrouwen en struc-

tuur. Voor de nieuwe peuter is het binnenkomen in het klasje,

aan de hand van of verscholen achter mama of papa, héél

spannend. Ze hebben nog drempelvrees en blijven letterlijk

voor de drempel wachten. Via het kind wend ik me tot de

ouder(s), en nodig ze samen uit om in het klasje te komen kij-

ken.

Ochtendritueel

Wanneer om 8.45 uur het kaarsje is aangestoken en het wel-

komstliedje gezamenlijk is gezongen, nemen we afscheid van

de ouders. Bij binnenkomst zitten de peuters vol met energie

van thuis. Het aansteken van het kaarsje en het samen zingen

van het liedje zorgt voor aandacht en rust.

Tijdens het ochtendritueel, samen in de kring, wordt Rafke,

onze kabouter, wakker gezongen. Er is aandacht voor het zin-

gen en ik zie nabootsing van mijn bewegingen en mimiek.

Onze Rafke begroet elk kind en hij geeft iedereen even de

ruimte wanneer er iets te vertellen valt. Dit maakt dat andere

kinderen uit hun schulp kruipen en opeens ook gaan vertellen. 

Na het zingen van de seizoensliedjes eindigen we met het lied-

je van het bakkertje. Als alle kinderen al zingend hun mouwtjes

hebben opgerold gaan we aan tafel broodjes bakken.

In het klasje zingen we veel met de kinderen. En niet het

gesproken woord maar het zingen, het maken van muziek, de

zangerige toon van mijn stem wanneer ik de aandacht van een

kind wil trekken, werkt altijd. Een kind laat zich sturen door de

klankbeleving, door de stem, de intonatie van de stem. 

Op momenten dat de energie van de kinderen hoog is, ze erg

druk zijn, rennen, gillen merk ik dat door middel van gezamenlijk

te gaan zingen, grappige, humorvolle liedjes, de kinderen weer

te sturen zijn. Er wordt dan vol energie gezongen en bewogen.

Hun energie wordt hierdoor gekaderd. Na afloop van het samen

zingen zijn ze weer makkelijk tot spelen te krijgen. 

De zomervakantie is weer voorbij. Op de seizoens -
tafel varen de bootjes en liggen de schelpjes bij de
vuurtoren op het strand. Mijn tweede jaar als peu-
terjuf in de Vrije Speelklas gaat beginnen.

Samen 
zingen 

Welkomstlied
Kaarsje kaarsje ga maar branden, 
kaarsje kaarsje schijn maar fijn!
Lichtje straal, kom maar allemaal!

Goede morgen lieve kinderen, 
goede morgen allemaal,
hebben jullie goed geslapen, 
zodat je straks weer spelen kan?
Goede morgen allemaal!”

TEKST GUYENNE VINKENBORG (PEUTERJUF)

‘Een kind laat zich sturen door 
de klankbeleving, door de stem, 
de intonatie van de stem’ 
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Deze ‘uitgebreide rapporten’ bestaan meestal uit twee delen.

Enerzijds het deel dat aan de ouders gericht is. Hierin wordt een

zorgvuldig beeld geschetst van de ontwikkeling van de leerling

door het jaar heen. In het algemeen wordt dit deel geschreven

voor de ouders. Anderzijds is er een deel voor het kind zelf. Dit

bestaat uit een spreuk, gecombineerd met een kunstzinnige

verwerking. Op dit laatste wil ik wat dieper ingaan.

De spreuk

De thema’s van de spreuken haal ik uit de onderwerpen die

dat leerjaar centraal staan. Afgelopen schooljaar gaf ik les aan

een vierde klas. Onderwerpen die we behandelden waren

onder andere de dierkunde en de noordse mythologie van de

Edda. Ik heb me dan ook hierdoor laten inspireren!

Bij het schrijven van een spreuk voor een leerling probeer ik

het kind zelf erin te laten doorschemeren. Dit kan door een

kwaliteit van het kind te kiezen en deze in een beeld te zetten. 

In de noordse mythologie is Freya de godin van de liefde.

Freya

De vrolijke Freya met haar lieflijk gezicht.

Doet ontluiken en stralen het liefdeslicht.

Alle hoeken en gaten doordringt zij met leven,

verjaagt er de schaduw door liefde te geven.

Ook kan een ontwikkelingswens, iets wat je een kind gunt,

gekozen worden. Het gaat er hierbij echter niet om dat het

kind de boodschap bewust uit de spreuk haalt. Het is het

beeld dat spreekt.

Zwaluw

Ze maakt een feest van de zomer.

Hoog in de heldere hemel

of laag over de weide.

Scheert in scherpe bochten

insecten achterna.

Als de dagen korten,

koerst ze naar het zuiden.

Met innerlijk kompas.

In de zomervakantie leren mijn leerlingen hun spreuk uit het

hoofd (‘by heart’ klinkt mooier).

In het nieuwe schooljaar laten ze hun spreuk meerdere malen

aan de klasgenoten horen. Ooit heb ik de geboortedag van

elke leerling uitgezocht en de kinderen zo ingedeeld dat ze op

deze dag hun spreuk voor de klas laten horen. Dit gaat wat

ver, maar mijn leerlingen zijn erg gehecht aan deze gewoonte

Door het herhalende element hoop ik als leerkracht dat het

verscholen motief in de spreuk doorwerkt in de ontwikkeling

van het kind. Daarnaast is het voordragen aan de klas een

goede oefening om voor een groep te spreken. Ook gebruik

ik de spreuken later in het schooljaar vaak als ingang voor het

begrijpend lezen.

De laatste schooldag

De laatste schooldag is altijd een groot feest voor mij. Terwijl

wij in een kring zitten, lees ik de spreuken voor. We hebben er

een spel van gemaakt: de leerlingen mogen na een spreuk

raden voor wie de spreuk zal zijn. Ik gaf eerder  aan dat de

boodschap niet direct duidelijk hoeft te zijn voor de leerlingen;

toch zijn ze uiterst vaardig in het aanvoelen voor wie de spreuk

zal zijn. Ze kennen elkaar heel goed! Dit geeft mij altijd veel vol-

doening.

De kunstzinnige verwerking

Elke spreuk kan nog verder vormgeven worden met een

kunstzinnige verwerking. Dit kan in de vorm van een tekening,

schildering of anderszins. Afgelopen schooljaar heb ik geko-

zen voor Keltische vlechtvormen uit het vormtekenen. Deze

sluiten mooi aan bij het thema van de Edda uit de vierde klas.

Welke vorm past nu bij een kind? Soms zag ik een vorm die

mij sterk aan een bepaald kind deed denken. Een andere keer

nam ik een blad papier en nam ik mij voor, voor een kind een

vorm te gaan bedenken. Hierbij houd ik onder andere rekening

met passende kleuren, dikke of dunne lijnen en ronde en hoe-

kige vormen.

Dit artikel begon met de constatering dat de getuigschriften

altijd veel extra werk vragen van de leerkracht. Ik vraag me af

of er, zonder afbreuk te doen aan het getuigschrift, vormen

gevonden kunnen worden die van de leerkracht wellicht wat

minder tijd vergen. Misschien iets om in de toekomst over na

te denken. 

TEKST & BEELD ANDREAS DRIESSEN (LEERKRACHT KLAS 5)

Het getuigschrift

‘Bij het schrijven van een spreuk voor 
een leerling probeer ik het kind zelf erin 
te laten doorschemeren’

Zo vanaf de meivakantie bekruipt mij altijd een gevoel van ‘Oh ja, de getuigschriften komen er weer aan!’
De laatste maanden voor de zomervakantie zijn voor de vrijeschoolleerkracht altijd een drukke tijd. Naast
volle werkdagen voor de klas, ben ik thuis veel aan het typen aan de getuigschriften.
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Parcival was een van de ridders van de legendarische koning

Arthur. Zijn levensverhaal is aan het begin van de 13e eeuw

beschreven door Wolfram von Eschenbach in een versroman,

en wordt, opgedeeld in tien hoofdstukken, in de periode

Parcival aan een klas verteld. Het verhaal begint met Parcival

als kleine jongen, de zoon van moeder Herzeleijde, die

opgroeit in afzondering van de rest van de wereld. Op een dag

ontmoet Parcival echter een ridder, wiens levensverhaal hem

zo fascineert dat hij naar het hof van Arthur vertrekt, tot ver-

driet van Herzeleijde. Parcival raakt hierna betrokken in de

zoektocht (queeste) naar de Heilige Graal. 

Onnozelheid-twijfel-verlichting

Aan de hand van Parcivals levensweg worden filosofische

opdrachten gegeven aan de leerlingen, waarin het thema

onnozelheid-twijfel-verlichting, de universele mensontwikke-

Per iode

Tegen het eind van de elfde klas, relatief vlak voordat de leerlingen van de nog gemengde klassen hun eigen
weg zullen kiezen, wacht een heel bijzondere periode: de periode Parcival. Een filosofische periode waarin de
leerling even een stapje terug neemt uit zijn roerige schooltijd, zijn afgelegde pad goed bekijkt en nadenkt over
de serieuze aspecten van het leven. Aspecten zoals familie, jeugd, geluk, geld, je karakter en de dood. 

Parcival
TEKST & BEELD BART GRIJMANS (KLAS 12)

BEELD DANTE GABRIEL ROSETTI  |   ‘HOW SIR GALAHAD, SIR BORS AND SIR PERCIVAL WERE FED WITH THE SANC GRAEL (1864)
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ling, een belangrijke rol speelt. Vaak hebben de opdrachten te

maken met zelfreflectie. Bijvoorbeeld het omkijken naar je kin-

dertijd, herinneringen terughalen, eigenschappen op een rijtje

zetten en jezelf met familieleden vergelijken. Waar ben je trots

op? Maak je je ergens zorgen over? Twijfel je aan iets? In de

periode Parcival graaf je diep in je geest. Ook het poëtische

element komt terug, waarbij de leerling probeert om deze

abstracte en zelfs onvatbare gedachtes te vangen in dichter-

lijke taal. Heel eenvoudig is het niet, maar het maken van

opdrachten geeft een nieuw inzicht over jezelf, je omgeving en

de rest van de wereld. Inzichten, helder of diffuus, waarvan je

zelf kunt beslissen wat je er mee doet.

Nieuwe overtuigingen

De periode Parcival is wat leeftijd betreft goed getimed. De

leerlingen kennen elkaar in het elfde leerjaar het langst en heb-

ben over het algemeen een sociaal gemak in de klas. De peri-

ode sluit bovendien goed aan op wat de elfde klas aan verdere

activiteiten te bieden heeft: het toneelstuk, de cultuurreis,

noem maar op.  

Hoe de periode Parcival, en filosofie in het algemeen, ons naar

nieuwe overtuigingen voert, is misschien niet voor iedereen

even duidelijk of interessant. Toch is het goed om op deze

leeftijd, waar de Vrije School mooi de ruimte voor geeft, stil te

leren staan bij dit soort vraagstukken, en evenzeer bij de ant-

woorden.

‘In de periode Parcival 
graaf je diep in je geest’
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Wout is de vrijeschool min of meer binnengerold. Dit is niet zo

verwonderlijk want Widar, de vrije basisschool in Delft lag

naast zijn huis, letterlijk op een steenworp afstand. De vrije-

school in Den Haag, waar Wout zijn schoolcarrière vervolgde,

bevond zich ietsje verder weg, ruim een uur fietsen, maar dit

was het waard. Wouts interesse voor duurzame projecten

werd op de vrijeschool al aardig  aangewakkerd. 

Computerspelletje

‘Ik ben vooral een dromer, een bedenker’, vertelt Wout. ‘Op

school kreeg ik hiervoor de ruimte: om creatief te zijn, om

zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken. Mijn winkel-

stage bijvoorbeeld. Ik werkte bij een elektronicawinkel. De

school verplichtte je tijdens de stage een logboek bij te hou-

den van al je werkzaamheden. Ik vond dat een beetje saai. In

plaats van het logboek heb ik een computerspelletje ontwor-

pen met een overzicht van de winkeltaken van elke dag: tv’s

verslepen, stofzuigen, vissen eten geven. Pas als je de taken

goed had verricht kon je verder naar de volgende dag, het vol-

gende level. Dit was heel moeilijk: er waren veel bugs en na

een foute handeling moest je helemaal opnieuw beginnen. Het

kostte stagebegeleider Wout Balsma wel een week om 

het hele spelletje uit te spelen, maar ik kreeg wel een tien voor

mijn stage! 

Oud-vrijeschoolleerlingen

De 25-jarige Wout Kommer, oud-leerling van Widar

(1997-2004) en de Vrije School Den Haag  (2004-

2010) was geen grote fan van festivals en ook niet van

karton. De speling van het lot wil dat juist deze twee

zaken een behoorlijk grote rol in zijn leven spelen.

Wout is namelijk de (mede) bedenker en (mede) ont-

werper van de KarTent: een kartonnen, waterdichte

tweepersoonstent voor festivalgangers. Deze slimme

vondst, is een duurzaam alternatief voor de vele kam-

peertenten die op festivals achteloos worden achter-

gelaten en weggegooid. De KarTent verovert niet

alleen in Nederland de harten van vele festivalgan-

gers maar is ook in het buitenland een groot succes.    

TEKST ANNA ITALIANER | BEELD WOUT KOMMER

Wat zijn ze gaan doen, waar zijn ze terechtgekomen? Hoe kijken ze terug op
hun vrijeschooltijd en heeft deze hun latere carrière beïnvloed? 

Sei1603 Den Haag v1.qxp_ Sei0404_1.qxd  30-09-16  14:43  Pagina 20



21Seizoener

De ID-stroom* heb ik in eerste instantie gevolgd vanwege het

vak Spaans, maar bij deze stroom hoorde ook projectonder-

wijs: brainstormen over duurzame oplossingen, zaken vanuit

een andere invalshoek bekijken. Ik vond dit erg leuk, het heeft

mijn belangstelling voor duurzame projecten zeker getriggerd.

Met de andere ID-stromers bezochten we een aantal ‘groene’

beurzen. Ik dacht toen: als ik later groot ben, lijkt het me wel vet

om een keer op zo’n beurs te staan. Het is snel gegaan: nu

bezoek ik eindeloos veel van dit soort beurzen.’

KarTent

Na zijn middelbare schooltijd keerde Wout terug naar Delft om

te beginnen aan zijn studie Industrieel Ontwerpen (IO). Op een

goede dag ging hij naar een interesseborrel voor een onder-

nemersvak aan de TU Delft: de Cleantech Challenge. Daar

ontmoette hij Jan Portheine, (mede) bedenker en (mede) ont-

werper van de KarTent. Jan was veel bezig met karton. Wout

had in eerste instantie niet veel met dit materiaal, maar toch

werd zijn interesse gewekt en besloot hij aan het vak mee te

doen. Samen begonnen ze te brainstormen en kwamen op

het idee van een kartonnen festivaltent. 

Wout: ‘Zelf waren wij nog nooit naar een festival geweest,

maar op internet zagen wij een foto van het Glastonbury

Festival na afloop: een veld vol achtergelaten tenten en kam-

peerspullen. Wat een hoop afval: de bezoekers waren simpel-

weg te lui om hun spullen mee te nemen. Dit zette ons aan het

denken. Jan Portheine had al een kartonnen strandhuis ont-

worpen, een kartonnen tent moest ook mogelijk zijn en bijzon-

der geschikt voor festivals. Het mooie is dat je een kartonnen

tent na afloop van het festival kan opvouwen en bij het oud

papier kan leggen. Slechts één afvalproduct in plaats van de

ongeveer dertig verschillende materialen waarvan sprake is bij

een ‘gewone’ tent. We bouwden een prototype, overlegden

met kartonfabrikanten, steeds op zoek naar het beste, dikke

karton voor onze tent. We hebben het prototype urenlang

onder de douche gezet. De tent moest immers waterdicht zijn

en dat is gelukt. Regen tast het karton van onze tent wel aan,

maar dringt er niet doorheen. Vervolgens zijn we de tent aan

festivalorganisaties gaan verkopen. Dat lukte. Ons concept

bleek aan te slaan, de KarTent werd viral op blogs gedeeld en

de likes op Facebook schoten omhoog.’ 

Speeltuin

Van student tot ondernemer: Wout houdt zich tegenwoordig

fulltime met KarTent bezig. Het succes van de kartonnen festi-

valtent heeft vleugels gekregen, ook tot ver over de landsgren-

zen. In België en Frankrijk is de KarTent inmiddels een bekend

verschijnsel op vele muziekfestivals. In Zuid-Afrika heeft

KarTent inmiddels een partner, een handige zet, want daar is

het festivalseizoen gespiegeld aan Europa. 

Wout: ‘Ons product is een leuke speeltuin, we blijven innove-

ren, maar ook nadenken over de volgende stap. Om de winter

door te komen hebben we een kartonnen tent voor thuis ont-

worpen. Deze is iets kleiner dan de KarTent en wordt keurig in

een koffer afgeleverd. Hier bleek veel vraag naar te zijn, met

name voor kinderen.  

De troep die achtergelaten wordt op festivals laat me ook niet

los. Binnenkort zitten we om de tafel met een organisatie die

van de daar achtergelaten slaapzakken jassen maakt voor

vluchtelingen. Ik blijf me altijd afvragen: wat kan je nog meer

met een product doen? De KarTent gaat nu na gebruik bij het

oud papier, dat is mooi, maar je kan onze tent natuurlijk ook

recyclen. We zijn nu bezig met een bedrijf dat uit gebruikte kar-

tonnen tenten nieuwe producten kan stansen, bijvoorbeeld

festival- accessoires, denk aan stoelen en tafels. 

Mijn doel is alle mensen voorzien van goede, duurzame pro-

ducten tegen een lage prijs. Voorlopig worden wij niet rijk van

KarTent, maar daar gaat het mij ook niet om. Ondertussen

moet ik ook nog afstuderen, dat staat deze winter op het pro-

gramma. Je zou kunnen zeggen dat ik op een uit de hand

gelopen zijtraject ben beland, maar ik wil in het nu leven: kan-

sen grijpen en ervoor gaan.’

* ID-stroom staat voor interdisciplinaire stroom. De Vrije School Den Haag heeft

dit verrijkte schoolleerplan met extra talen en projectonderwijs enige tijd aan-

geboden.  

‘We hebben het prototype urenlang
onder de douche gezet’

‘Het succes van de kartonnen festivaltent
heeft vleugels gekregen, ook tot ver over
de landsgrenzen’
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De Stichting Creatief Onderwijs tracht met het pro-
gramma ‘Adopteer een verzorgingshuis’ basisscholen
en scholen voor het voortgezet onderwijs te helpen
om op een gestructureerde manier een extra bijdrage
te leveren aan de maatschappelijke vorming van hun
leerlingen. 

Het programma initieert en ondersteunt relaties tussen scho-

len en in de buurt gelegen verzorgingshuizen. Continuïteit is

hierbij belangrijk, want het is een programma dat gedurende

een aantal jaren loopt. Adopteer een verzorgingshuis wordt zo

een vast onderdeel van het curriculum. Het programma

beoogt enerzijds een bijdrage te leveren aan het welbevinden

van de bewoners van het verzorgingstehuis en anderzijds de

maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te stimuleren. 

Regelmatig contact

De Vrije School Den Haag aan de Abbenbroekweg heeft op

27 mei jl. het nabijgelegen verzorgingshuis Oldeslo geadop-

teerd. Ilona van Voorst tot Voorst lanceerde dit initiatief met

haar Stichting Creatief Onderwijs, die in het leven is geroepen

om onder andere kinderen en ouderen met elkaar te verbin-

den. 

Ruim 25 bewoners van Oldeslo bezochten onze school en

werden onthaald door de leerlingen. Na een feestelijke ope-

ning gingen de ouderen samen met de leerlingen van de vijfde

klas door de school. In verschillende klassen konden zij daar

deelnemen aan creatieve activiteiten of gewoon genieten van

het kinderspel. Het bezoek werd weer centraal afgesloten met

twee prachtige liederen door de zesde klassen. 

Naast de adoptiedag bezoeken een aantal van onze klassen

ook met enige regelmaat de bewoners van Oldeslo, bijvoor-

beeld tijdens de verschillende jaarfeesten. Zo is er een regel-

matig contact en stimuleren wij het respect voor ouderen.

Bovendien wordt eenzaamheid bij ouderen op een speelse

wijze doorbroken. 

Oldeslo
De Vrije School Den Haag adopteert verzorgingstehuis

TEKST NIELS SCHIEMAN (SCHOOLLEIDER BASISSCHOOL)  |   BEELD PETER PAUL VAN VOORST TOT VOORST
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Wij houden enorm van fotografie en alles wat met foto’s te maken heeft! Kan jij je
hier nou ook in vinden? Dan hebben we hier iets leuks voor jou. We zijn op zoek
naar nieuw fototalent! 

We houden een fotowedstrijd met als thema: ‘Contrast’. 
Krijg jij gelijk allerlei leuke ideeën? Pak je camera er dan snel bij en ga aan de slag! Of heb je toevallig nog ergens een foto die je
laatst hebt gemaakt waarvan je vindt dat die aansluit bij dit thema? Wees vooral niet verlegen om jouw foto in te zenden! Of een
kleine fotoserie, want dat mag ook. 

Stuur bij je foto(s) ook een korte beschrijving waarin je uitlegt wanneer en waar je de foto hebt genomen en waarom het volgens jou
bij het thema past. Iedereen is welkom om mee te doen. Inzenden kan tot het eind van het jaar (31 december). 
De winnaar wordt dan in het volgende nummer van de Seizoener bekend gemaakt en krijgt van ons een klein prijsje opgestuurd.
Natuurlijk zal zijn of haar foto met beschrijving in de Seizoener komen te staan.

Je kunt je foto(serie) mailen naar: seizoener@vsdenhaag.nl Wij wensen jullie veel succes en hopen mooie foto’s te ontvangen!

LIEVE VAN DAM EN ELIZA GERRETSEN (KLAS 11.3)

Fotowedstrijd
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Ooit, lang geleden, ging ik blij gespannen naar mijn eerste
gitaarles. Achteraf bekeken is, voor mij als kind, muziek-maken
één van de allerfijnste bezigheden geweest. Die herinneringen
en ervaring maken het voor mij telkens weer speciaal om kinde-
ren voor de eerste keer en meestal(!) daarna nog vele malen
wegwijs te maken op die zes snaren. Voor de luitlessen komen
meest volwassenen en een enkele keer een jeugdige luitleerling.

Al met al kunt u over gitaarles op www.klanktaal.nl en over mij
als luitist op www.ireenthomas.com ook nog wat te weten
komen. Mijn mobiele nr. is 06 36055512.
Notabene: het 5-jarige door de luit bevangen meisje op de foto,
genomen na een Poppenspel voorstelling die ik opluisterde met
luitspel, hoop ik als 7-jarige of ouder ooit eens op les te krijgen!

Gitaar- of luitles

Ireen Thomas
luit- en gitaardocente/uitvoerend musicus
afgestudeerd a/h Koninklijk Conservatorium

Seizoener24

wenst alle lezers een vlammende herfst
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