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Een klas dappere
snijdertjes

Toneelspelen is leren
Elk jaar weer worden prachtige toneelstukken
opgevoerd bij ons op school. Een zeer waardevol aspect van ons leerplan. Maar waarom ook
al weer? Wat is goed toneelspelen? Wat beogen
we ermee?

T

oen ik in de eerste klas zat, mocht ik van mijn meester
bij het eerste toneelstuk de hoofdrol vertolken. Ik mocht
in Eindhoven drieentwintig jaar geleden het dappere
snijdertje zijn, in een toneelstuk naar het gelijknamige sprookje van Grimm. Deze gebeurtenis heeft een blijvende en diepe
indruk gemaakt; nog steeds is het één van mijn lievelingssprookjes om te vertellen.
In mijn huidige klas 1 en 2 zit een groot aantal zeer bewegelijke en mondige kinderen. Die allemaal snel het gevoel hebben dat ze de wereld aankunnen: voor reuzen of eenhoorns
echt niet bang! Mogelijk hebben ze daarom zo genoten van
het sprookje toen ik het vertelde. Het maakte dat ik snel de
keus had gemaakt om het toneelstuk te kiezen van het dappere snijdertje.

Inleven
Het is een misvatting om te denken dat toneelspelen alleen
maar betekent op het toneel staan en een tekst opzeggen en
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wat gebaren maken. En toch omhelst het een groot gedeelte
van de toneelperiode: het uit het hoofd leren van een tekst.
Sommige kinderen kennen teksten binnen een mum van tijd
terwijl anderen na drie weken nog steeds nauwelijks zelfstandig teksten kunnen spreken. Dit vergt heel veel tijd en inspanning. Zolang de kinderen de tekst niet goed uit hun hoofd
kennen, komen zij nauwelijks toe aan het echte toneelspelen:
het kruipen in de personage die je vertolkt.
Minstens even belangrijk is dat alle kinderen ervaren om op te
komen als een beer. Hoe voelt dat? Hoe loopt een reus? Dat
laat ik de kinderen voelen en bekijken. Ze merken hoe spannend het is als de klas naar je kijkt. Hoe ga je daar mee om?
Allemaal wezenlijke vraagstukken. Of met welke kwaliteit
spreekt een koning en op wat voor manier het kleermakertje?
Zo wordt het sprookje keer op keer beleefd door de kinderen.
Hopelijk kunnen alle kinderen ervaren hoe het is om klein,
dapper en koning te zijn. Mocht dat lukken dan is het proces
van de toneelperiode gelukt.

Aandacht
Bij het repeteren van toneel is het de kunst om het met aandacht te doen. Er moet een sfeer van betrokkenheid ontstaan. Dat is nog een hele klus voor de kinderen in deze klas.
Het denken wordt flink aangesproken. Toch geeft het de klas
en de kinderen een enorme voldoening als ze het uiteindelijk
klaarspelen om zelfstandig het toneelstuk neer te zetten. Dan
draagt het bij aan het groepsgevoel. Als leerkracht vind ik het
een buitengewoon waardevolle tijd om te kijken hoe zelfver-
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zekerd kinderen zijn, hoe ze elkaar helpen, hoe ze
omgaan met feedback maar ook of ze bij zichzelf kunnen blijven op het podium of hoe ze reageren als ze
een rol krijgen die ze minder ambiëren.

Vanuit de ziel
Met toneel betreden de kinderen een andere wereld,
in een andere tijd en/of plaats. De kinderen spelen
vanuit de ziel van een ander personage dan ze zelf
zijn. Toneelspelen is jezelf en de wereld leren kennen
omdat je een andere wereld en een andere persoon
leert kennen; die toch ook jouw wereld en ook jezelf
zijn. Kortom, toneelspelen is leren!
De ochtendvoorstelling stond als een huis. De teksten
klonken goed, ze spraken goed verstaanbaar en de
zang klonk mooi. De tweede opvoering was iets
onrustiger maar gaf nog steeds een heel mooi resultaat. Jente verwoordde het in de klas allesomvattend:
"Meester, dit was het leukste dat we ooit gedaan hebben!”
FEITSE GERRITSEN
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tekeningen uit klas 3 en 4
Uit de school

Zoet en zuur in het vroege voorjaar
Er gebeurt altijd wat, ook als je het niet aan ziet komen. Wat we wel aan zagen komen was het einde van het
zwangerschapsverlof van juf Rinske. Zij keert weer terug naast juf Wendy in de kleuterklas en dat vinden wij erg
fijn. Dat juf Rinske terugkeert betekent ook dat we afscheid nemen van juf Marie José. Na haar werk als vervangster van onze IB’er Monique Jonkers was haar aanwezigheid op school verlengd door op vrijdag de kleuterklas te leiden. Wij waren daar heel blij mee en wij wensen haar veel succes met haar werk elders.
Stichting Pallas is een project begonnen om meer vrijwilligers met vakkennis in huis te halen. Daarvoor is iemand
op vrijwillige basis aangesteld om te inventariseren op de scholen waar behoefte aan is. De gesprekken met de
vrijwilliger hebben meteen geleid tot iets leuks. Detlef Bohlken heeft aangeboden om in de klassen 5 en 6 Duitse
lessen te verzorgen.
Hij doet dat in eerste instantie op de dinsdagmiddag als een deel van de klas handwerkles heeft. Of en hoe dat
eventueel wordt uitgebreid bekijken we later in het schooljaar.
We hopen dat juf Judith snel weer terugkeert want het feit dat ze er momenteel niet kan zijn is zeker het zuur
van het voorjaar.
FRANS SCHOBBE
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Wekelijks schrijven de leerlingen van klas 5 en
6 een stelopdracht in een spciaal schrift als
onderdeel van de weektaak. De opdracht was
om aan de hand van een foto een verhaal te
bedenken. Jamuna trok deze foto en schreef
het volgende verbluffende relaas.

Indiaas verhaal
''Ik ga naar de tempel van Boeddha'', zeg ik tegen oma. Oma knikt. Ze
begrijpt het. Het is de Indiaas-Pakistaanse oorlog (van 1971) en ik heb
tijd nodig nadat de rest van mijn familie is uitgemoord. Ik had geluk dat
ik bij oma was, anders was ik ook een lijk geweest. Nadat ik het nieuws
had gehoord, ging ik steeds vaker naar de tempel van Boeddha. De
tempel is op een bergtop gebouwd. Ik ga er altijd heen als ik
gefrustreerd ben.
Daar word ik altijd rustig. Je hebt in de tempel een prachtig uitzicht.
Bomen, gras, vogels, maar het mooiste is de zee. Blauw en groen
gemengd met de kleuren van de zon, maar als de zon onder gaat, is
het pas echt prachtig. Blauwgroene zee met paarse lucht, het is net
een schildering. Ik klim naar de tempel. Boven aangekomen ga ik zitten en ik denk na over mijn leven. Ik veracht het dat ik nog leef. Ik zou
het liefst van de bergtop afspringen om een eind aan mijn leven te
maken. Maar wie kan er dan voor oma zorgen? Ik weet het niet. Hoe
kan ik dan zorgen dat oma dus verzorgd wordt? Ik weet het niet. Ik weet
alleen dat ik oma niet mag verlaten.
Ik haal herinneringen terug. Bijvoorbeeld toen ik met mijn vader, moeder en broer naar het strand ging. Ik was nog maar vier jaar. Ik had een
krab gevonden die jammer genoeg geen scharen had. Mijn vader en ik
hadden hem thuis schoon gemaakt. We hadden hem bij de verzameling van bijzondere voorwerpen die ik op het strand had gevonden
gedaan. Er zat een heel mooie schelp bij, een met een roze binnenkant
en in een spiraal gedraaid. De buitenkant was blauwgroen met een
beetje roze er doorheen. Er stond ook een bakje met bruin zand. Je
kwam bruin zand niet zo vaak tegen. We hebben de helft aan het
museum moeten geven en we hebben de andere helft aan oma gegeven. Zij heeft een beetje aan ons gegeven en het is dus heel waardevol. Er stond ook een steen met een hartje erin. Het was heel mooi en
je kwam het ook niet vaak tegen. Er stond ook een foto van de god
Vishnu onder water. We hadden het gevonden tijdens snorkelen. Het
staat nu in het museum. Er stond ook een steen. Een keer had ik hem
gevonden. Er stonden allemaal tekens erop. Het leek op runen maar
het was er gewoon uitgesleten door de rivier.
Ik dacht over de keer dat we een schipbreuk ‘hadden overleefd’.
Eigenlijk hadden we gewoon de boot gemist. Ik dacht aan een keer dat
ik iets had gemaakt met mijn vader. Het was voor mijn moeder. Het was
een beeld van Lakshmi (god van de vrouwen). We hadden er weken
over gedaan maar op haar verjaardag was het af. Ik dacht aan mijn
elfde verjaardag. Toen had ik een paarse Sari gekregen van mijn moeder. Van mijn vader heb ik een doosje wierook gekregen. Ik had het toen
bewaard voor een speciale gelegenheid. Ik dacht aan de keer dat ik

met mijn moeder naar de tempel was geweest. Ik had toen voor de god
gebeden.
Ik stond op en ging naar de rand van de berg. Ik bad tot de god dat
iemand voor oma kon zorgen en stond op het punt om van de berg te
springen toen iemand mijn naam zei. Ik draaide me om en ik dacht dat
ik droomde. Achter me stond mijn broer in levenden lijve, alleen uitgeput. Ik schrok, want ik dacht nog steeds dat hij dood was en dat dit zijn
ziel was die mij ging vermoorden. Ik wou wegrennen maar ik kon me
niet bewegen. Mijn instinct zei dat er iets niet klopte. Hij was niet doorzichtig, hij had geen mes bij zich en hij had ook niet de symptomen. Hij
leefde dus nog. Natuurlijk, want er stond niets over hem in het rapport
en daarom was ze er vanuit gegaan dat hij dood was. Niemand wist dus
dat hij bestond. Dat was wel begrijpelijk want hij kwam niet zo vaak naar
buiten. Ik merkte dat ik niks meer had gezegd nadat ik hem had gezien.
Ik vroeg dus: "Wat doe jij hier? En wat is er gebeurd? Hoe kon je ontsnappen? Irak hief zijn hand op om de woordenstroom te stoppen en
zakte toen in elkaar. Ik kon hem nog net opvangen voor hij op de grond
terecht kwam. Door dagen geen eten was hij heel mager geworden en
kon ik hem makkelijk dragen. Ik ging met hem naar het huis van oma.
Oma was verrast. Ze dacht nog steeds dat mijn hele familie was vermoord. Ik maakte een gebaar dat ze geen vragen moest stellen. Ze hield
haar mond. Ik legde Irak op de bank.
Irak was twee dagen buiten westen. Toen begon hij te dromen. Hij
droomde dat hij weer in huis was en dat iedereen dood was. Maar er
klopte iets niet. Zijn zusje (ik) lag ook in een plas met bloed. Hij ging naar
me toe en toen kwam ik overeind en Irak schoof achteruit. Ik hing nu
boven hem en hij schoot met een gil overeind. Ik (in de werkelijkheid)
hing boven hem en ik schrok zo dat ik op de grond viel en net niet mijn
arm kneusde. Irak schrok ook omdat hij dacht dat hij droomde en piepte: “Dood me niet, alsjeblieft.” Toen hij zag dat ik niet onder het bloed
zat, ontspande hij. Oma, die in de keuken stond, kwam binnen en toen
ze zag dat Irak wakker was ging ze snel terug en maakte ze snel het lievelingseten van Irak. Hij at het met smaak en toen durfde ik te vragen
wat er gebeurd was. Hij vertelde het in het kort, omdat hij er niet veel
aan wilde denken. Hij was de enige die was ontsnapt door de geheime
gang die ze hadden gegraven. Toen had hij een olifant gekocht van het
geld dat hij had kunnen meenemen. Het dier was kreupel geworden en
hij had moeten lopen. Hij kwam moe en hongerig bij de tempel toen ik
van de rots wou springen. Hij was zo blij dat hij het laatste stukje strompelde met de laatste energie die hij had. De rest weten we wel. We zijn
nu bij elkaar, broer en zusje.
VERHAAL: JAMUNA VAN AMERONGEN

SEIZOENER HARTKATERN

5

Sei1401 Tiel_JL_Ede_lente05.qxd 16/03/14 18:34 Pagina 6

Geschiedenis samen beleven
Coöperatief verwerken
De eerste geschiedenisperiode in de hoogste
klassen is altijd een feest. In volgorde komen aan
bod: het oude China, India, Perzië (het huidige
Iran) en Mesopotamië (het huidige Irak). Voor elk
van die oude cultuurgebieden staat er één week
ter beschikking. De belangrijkste thema’s daarbij
zijn: de geografie van het land, de culturele
geschiedenis met de focus op de meest kenmerkende karakteristieken, de religieuze tradities,
taal en verhalen.

I

n de eerste week hebben we het gehad over het ontstaan
van landbouw in China en over de geografie en natuur van
het land. De eerste keizer en zijn grote daden werden
belicht: het begin van het bouwen van de Chinese Muur, het
Terracottaleger en het creëren van de keizerlijke rituelen.
Onderwerpen die ook langs kwamen waren: Chinese feesten
en draken, de reuzenpanda’s, traditionele rijstbouw, het
Chinese schrift en symboliek. We hebben documentaires
bekeken en een groot deel van de beroemde film: The Last
Emperor.
In de tweede week kwam India aan de beurt. Die geschiede-

6

SEIZOENER HARTKATERN

nis begon met de Indusculturen, grote stedelijke agglomeraties langs de rivier de Indus in het huidige Pakistan.
Omstreeks 3500 voor Christus kende die cultuur zijn grootste
bloeiperiode. Na de geleidelijke ondergang van de steden
verplaatste de bevolking zich langzaam naar het Oosten en
volgde daarbij de loop van de rivier de Ganges. Daar ontstond het Hindoeïsme met zijn typerende kenmerken. Een
bontgekleurde verzameling goden en uitbundige feesten.
Maar ook het kastenstelsel en de filosofie van reïncarnatie en
karma. Meditatie hoort bij de Indiase cultuur als piramides bij
Egypte, dus werd elke dag van die week een kwartier gemediteerd in de zaal. We hebben niet alleen het Hindoeïsme
maar ook het Boeddhisme leren kennen en het levensverhaal
van de Boeddha is verteld.
We sloten het thema India af met een bezoek aan de
Hindoeïstische tempel in Wijchen. Daarvan zijn er in heel het
land maar twee dus we boffen dat er een zo dicht bij Tiel te
vinden is. Het was de derde keer dat ik met een klas uit Tiel
daar op bezoek was en elke keer verwerken we zo’n bezoek
ook schriftelijk. De meest gebruikelijke manier is om kinderen
te laten opschrijven wat ze hebben gedaan, gezien en
beleefd. Soms gebeurt dat individueel maar ook wel in tweetallen. Deze keer kreeg de opdracht een coöperatieve vorm.
Het schrijven van het verhaal over het bezoek werd in vijf
stappen verdeeld en bij elk van die stappen werd een andere werkvorm gehanteerd.

SEIZOENER HARTKATERN
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KLAS 5 EN 6

het verhaal van een ander te horen dat wellicht elementen
bevatte die ze zelf vergeten waren. Toen het Mix en Ruil klaar
was, mochten ze met hun eigen blaadje nog even aan de slag
om aan te vullen naar aanleiding van het gehoorde.

Het zag er zo uit:
Stap 1. Wat deden we nog op school vooraf? Hoe gingen we
er heen? Hoe ziet het gebouw er uit van buiten en wat staat
er voor bijzonders op de parkeerplaats? Wat deden we tijdens het wachten?
Stap 2. Wat vertelde de meneer van de tempel? Welke dingen mochten we doen? Wat kreeg je te drinken?
Stap 3. Hoe ging het eten? Wat was het? Vond je het lekker
en waarom?
Stap 4. Wat was de inrichting van de tempel boven? Beschrijf
uitvoerig wat je zag. Welke godenbeelden stonden daar?
Welke rituelen worden er uitgevoerd?
Stap 5. Beschrijf het winkeltje en wat heb je gekocht?
Waarvoor wil je nog eens teruggaan?
Deze vragen waren bedoeld om richting en structuur te geven
aan het verhaal en tevens om de werkvormen te markeren.
De eerste opdracht schreef elke leerling voor zichzelf op een
blaadje. Met dat blaadje deden ze een Mix en Ruil, dat wil zeggen dat ze rond liepen en elkaar in tweetallen ontmoetten. Om
de beurt vertelden ze wat ze hadden opgeschreven en daarna ruilden ze van blaadje. Daarna volgde weer een ontmoeting
en werd er weer voorgelezen. Zo kregen ze een aantal keren

Het tweede onderwerp werd ook eerst individueel geschreven en vervolgens in teams van vier verwerkt. In het team
kreeg iedereen om de beurt de gelegenheid het verhaal voor
te lezen in een Rondpraat. Als iedereen dat had gedaan
mochten ze weer individueel hun verhaal aanpassen.
Stap 3 werd helemaal individueel beschreven en stap 4 werd
eerst in een Rondpraat in een team van vier besproken. Zo
kreeg iedereen de kans iets bij te dragen. Daarna mochten ze
in duo’s het verhaal opschrijven. Het laatste punt werd weer
individueel verwerkt. Op die manier is coöperatief werken
vanzelfsprekend, ook in de geschiedenislessen.
In de derde week kwam het oude Perzië in het centrum van
de belangstelling met het levensverhaal van de belangrijkste
religieuze profeet: Zarathustra. De periode werd afgesloten
met de stedelijke culturen van Mesopotamië, het huidige Irak.
Het verhaal van Gilgamesj, het oudste heldenverhaal ter
wereld, vormde het centrale thema.
Speciaal voor ouders zal ik in het voorjaar twee avonden over
de cultuurgeschiedenis houden en daarbij ook uit de doeken
doen waarom wij geen vaderlandse geschiedenis behandelen
maar wel wereldgeschiedenis. Bericht over de data volgt.
FRANS SCHOBBE

Wie nog meer verhalen wil lezen, staat op de website www.beleven.org een
verhaal over koning Asota, de koning die boeddhistische monnik werd.

7

Sei1401 Tiel_JL_Ede_lente05.qxd 16/03/14 18:34 Pagina 8

JOHANNESSCHOOL VRIJESCHOOL TIEL

de passie van...
Yuran Verbaas, Joep Bohlken, Jesse Crans,
Wessel Veldkamp en Jesse Hijkoop

Ik loop de school binnen en ik ruik de geur van wierook. Ik moet naar de zesde klas, want ik ga weer
kinderen interviewen voor De passie van... Hoe verder ik de school in loop, hoe sterker de geur wordt.
De geur komt uit klas 5 en 6. Daar hangt de meester een poster van een panda op, boven een tafel
met, inderdaad, brandende stokjes wierook. Voor de kinderen is het kennelijk de normaalste zaak van
de wereld, zij zijn onverstoord aan het tekenen. De drie heren die de vorige keer al een groepje
gevormd hadden, zijn aan de beurt. We zitten in het keukentje en de heren zijn druk in gesprek over
de panda die de meester ophing (het was ze dus toch wel opgevallen). Ik open het gesprek met Yuran.

Naam:

Yuran - Leeftijd: 11 jaar, bijna 12

Wat zijn je hobby’s?
Yuran moet eerst diep nadenken. Ondertussen krijgt hij hints
van anderen: “Buitenspelen, buitenspelen…”
“Ehm, gewoon. Iedere dag een half uur achter de telefoon
zitten. Dan speel ik spelletjes of kijk ik YouTube filmpjes. Ik
speel Clash of Clans, dat is een strategisch spelletje. Je
moet een dorp bouwen en verdedigen tegen de ander. Dan
moet je upgraden. Een andere hobby is fietsen. Naar school
natuurlijk. Vaak ga ik met mijn vader fietsen. Ritten van
ongeveer veertig kilometer. Bijvoorbeeld naar Zaltbommel.
Dan gaan we sportfietsen voor de lol, op mijn racefiets.”
Joep mengt zich in het gesprek: “Ik heb al ongeveer 1000
kilometer met één fiets gefietst.”
Hoe vind je het hier op school?
“Soms is het heel druk, maar het is wel een leuke school.”
Wat vind je het leukst op school?
“Geschiedenisperiode, kamp en gym.”
Wat vind je minder leuk?
“Oefenuur!”
Joep en Jesse knikken instemmend.
Naar welke school ga je hierna?
“Weet ik nog niet. Het KGC, Lingeborgh of RSG. Ik denk
toch niet het KGC, want dat vind ik te ver weg. Ik weet nog
niet wat ik wil worden. Misschien architect.”
Yuran heeft verder niets dat hij kwijt wil, dus is Joep aan de
beurt. Joep vermaakt zich kostelijk met mijn dochtertje die
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een toren aan het bouwen is met de blokken. Onder hard
gelach van mijn zoontje wordt de toren weer omver gegooid.
Joep moedigt aan.

Naam:

Joep - Leeftijd: 11 jaar, bijna 12

Wat zijn je hobby’s?
“Nerfs spelen!”
Nerfs? Wat is dat?
“Dat is een geweer en daarmee moet je schieten. Maar het
is niet echt dus het doet geen zeer.”
Oké, en verder?
“Verder houd ik van computeren. Niet de hele dag, maar ik
vind het wel leuk. En vissen! Vissen doe ik meestal in de
vakantie bij mijn opa en oma. Ze wonen in Duitsland en bijna
elke vakantie gaan we daar naartoe. Ik ga dan vissen met
opa, want hij heeft een visvergunning en ik niet. We gaan
ook weleens naar Polen. Dan ga ik vissen met vrienden. Ik
vang meestal wel wat. Een paar visjes van tien centimeter
ongeveer. Ik heb ook een keer een heel grote vis aan de lijn
gehad, maar toen brak mijn hengel…”
Hoe vind je het hier op school?
“Leuk.”
Wat vind je het leukst op school?
“Nu ga ik niet zeggen de pauze!” lacht Joep. “Ehm, gym,
kamp, toch de pauze, geschiedenisperiode en toneel.”
Wat vind je minder leuk?
“Oefenuur.”
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Naar welke school ga je hierna?
“Ik ga waarschijnlijk naar het KGC of de Lingeborgh. Ik wil
misschien speelgoedontwerper worden. Of Nerfontwerper.”
En verder…
“Verder heb ik niets te vertellen.”
Ondertussen zitten de heren druk mee te bouwen. De bouwwerken worden steeds groter. Ik ga door met de laatste:

Naam:

Jesse Crans - Leeftijd: 11 jaar

Wat zijn je hobby’s?
“Nou…” zegt Jesse. “Lachen,” roept Yuran. Jesse lacht. “Tv
kijken, computeren en naar oma gaan. Als ik naar oma ga,
dan ga ik kletsen en wat drinken. Oma woont in de buurt,
dus ik kan er op de fiets heen. Op tv kijk ik naar series en
tekenfilms… eigenlijk naar alles. Gamen vind ik ook heel leuk.
Dat doe ik dan met Joep. Schietspelletjes en zo. Soms skypen we ook. ”
Hoe vind je het hier op school?
“Gewoon, niet heel leuk en ook niet heel stom. Soms is het
wel saai.”
Wat vind je het leukst op school?
“Gym, de pauze, kamp en toneelperiode.”
Wat vind je minder leuk?
“Oefenuur natuurlijk!”
Naar welke school ga je hierna?
“Ik ga naar het RSG Lingecollege. Ik weet nog niet wat ik
later wil worden. Het lijkt me wel leuk om iets met special
effects voor in films te doen.”
Voor de foto wordt een extra groot bouwwerk gemaakt. “Ja,
alle blokjes moeten op,” zeggen ze. Dat lijkt mij nu ook weer

niet zo´n goed idee, want gezien het aantal blokken in de
doos kan dat nog een poosje duren. Vooruit, de drie gaan
akkoord met een tussenbouwwerk. Eén keer op de foto met
bouwwerk in tact, één keer met aanstalten tot omver duwen
en één keer met het resultaat van zes handen tegen de
blokkentoren aan. Klaar is Kees! (lees Yuran, Joep en
Jesse). Terug naar de klas.
Een weekje later sta ik weer bij de klas. Maar helaas, ze zijn
een dagje uit. De volgende dag heb ik meer geluk. Wessel
en Jesse gaan met me mee. Het is stil in het keukentje.
Wessel en Jesse zitten wat onwennig aan tafel. Oei, zouden
ze wel wat te vertellen hebben? Reken maar van yes!

Naam:

Wessel - Leeftijd: 11 jaar

Wat zijn je hobby’s?
“Vissen, tekenen en pianospelen. Vissen doe ik met Jesse.
We vissen vooral in de Dode Linge. Niet bij de grote rivieren.
We zoeken altijd een slootje of grachtje op. Bij de rivier is het
veel gevaarlijker. Dan moet je op een pier staan en dicht bij
het water en dan heb je kans dat je erin valt. ‘s Winters vissen we niet zoveel, want we mogen nog niet diep vissen. En
daar gaan de vissen nou juist zitten als het koud is. In de
winter valt het dus een beetje stil. In de zomer gaan we wel
twee of drie keer per week.”
Jesse: “In de sloot bij ons thuis vis ik met kunstaas en dan
vang ik wel tien vissen in een uurtje.”
Wessel vult aan: “Ja, je moet heel stil zijn en het ligt ook erg
aan je stek. Een goede stek is moeilijk te vinden. Je kan een
goede stek bijvoorbeeld vinden door te letten op reigers. Die
zitten altijd op plekken met veel vis.”
Over het tekenen is Wessel ook heel enthousiast: “Ik heb
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geen tekenles, maar ik kan goed tekenen. Ik
teken dieren of mythische wezens. Daar heb ik
allemaal boeken van. Daar houd ik heel veel
van. Pianospelen doe ik pas drie weken. Bij de
Plantage. Ik heb thuis ook een piano en oefen
veel. Ik kan al Old Mac Donalds had a farm en
1,2,3,4, Hoedje van papier. Met deze liedjes
kan je heel goed het afwisselen van hand
oefenen. Ik wil heel goed worden, want ik vind
het leuk.
Hoe vind je het hier op school?
“Ik vind het op deze school echt wel leuk.”
Wat vind je het leukst op school?
“Ik houd erg van handvaardigheid en gym.
Niet van handwerken, daar moet je zo voorzichtig bij zijn. Bij handvaardigheid mag je lekker hakken. Geschiedenis is ook heel leuk,
want dat kan meester Frans goed.”
Wat vind je minder leuk?
“Spelling. Ik heb dyslexie, dus dat is lastig. En
rekenen vind ik natuurlijk ook niet leuk.”
Naar welke school ga je hierna?
“Ik ga naar het KGC in Nijmegen. Jesse gaat
naar een andere school, maar we willen wel
contact houden. Het vissen zal wel wat minder
worden door al het huiswerk.”
Dan is Jesse aan de beurt. Hoewel hij bij
Wessel al heel veel heeft aangevuld en instemmend heeft zitten knikken, heeft ook hij nog veel
te vertellen:

Naam:

Jesse Hijkoop - Leeftijd: 12 jaar

Wat zijn je hobby’s?
“Fietsen, vissen en klarinet spelen. Vissen doe ik met
Wessel. Fietsen doe ik elke dag naar school, zes kilometer
heen en terug. Verder fiets ik rondjes en weleens met mijn
moeder naar Wijchen of Nijmegen. Dan gaan we naar de
winkel, bijvoorbeeld voor een nieuwe klarinet en ik ben weleens bij juf Judith op visite geweest. Daarna gingen we dan
door naar oma. Ik fiets ook wel stukken in mijn eentje. Dan
fiets ik bijvoorbeeld via Waardenburg naar Geldermalsen en
daarna weer naar huis. Klarinet speel ik al tweeënhalf jaar.
Bij de Plantage. Ik doe ook met het jaarlijkse optreden van
de Plantage mee. Ik speel van alles, klassiek, maar ook
gewoon. Ik doe het niet zoveel thuis, want ik heb weinig
tijd.”
Hoe vind je het hier op school?
“Best wel leuk. Ik zit al vanaf de peuters hier op school, net
als Wessel. Sommige vakken vind ik niet echt leuk.”
Wat vind je het leukst op school?
“Handarbeid en gym. Met handarbeid bedoel ik eigenlijk
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houtbewerken. Dan gaan we hakken en beitelen en gutsen.
We zijn nu een kom aan het maken. Dat is echt heel leuk.”
Wat vind je minder leuk?
“Ik vind handwerken niet zo leuk. Dat is veel te priegelig. Ik
heb daar niet zoveel mee.”
Wessel: “Ja, hij prikt telkens in zijn duim.”
Jesse: “Ja, maar met handarbeid sla ik er telkens op, dat
doet nog veel meer zeer!”
Naar welke school ga je hierna?
“Naar het Lek en Linge College in Culemborg of naar
Lingeborgh in Geldermalsen. Naar Geldermalsen kan ik op
de fiets. Naar Culemborg ga ik misschien met de fiets of
misschien met de trein. Eigenlijk weet ik nog niet wat ik wil
worden.”
Gelukkig, de pauze is nog niet over. Want hoewel de pauze
deze keer niet in het rijtje “leukst op school” genoemd
wordt, is hij toch wel erg belangrijk. We maken snel nog
even een foto voor het klimhuis en daarna snellen de jongens naar hun eigen speelplaats. Wessel volgens de sluiproute en Jesse door de school, zoals het hoort.
D Y M F Y V U LTO
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Worden wie je bent…

OUDERS MET IEDEALEN

Een meanderende weg
door het leven
In mijn beleving is een kind dat geboren wordt al
helemaal klaar, dat heeft mij altijd gefascineerd
en tevens gerustgesteld: het enige dat ik als
ouder hoef te doen is alle ruimte en gelegenheid
scheppen om inderdaad te worden wie je bent in
veiligheid en volledige acceptatie.

D

aarmee is opvoeden voor mij een dialoog; een aftasten
van wat je kind nodig heeft en ook wat het mij te zeggen heeft: daarmee krijgt opvoeden een wisselwerking!
Zoveel als ik de kinderen wil leren en meegeven, zoveel leren
ze mij ook! Linde kan mij feilloos confronteren met één woord
of zelfs een blik... In Veerle zie ik veel van mijzelf terug waardoor ik veel herkenning zie en haar daarom zo goed begrijp en
hoop te weten wat ze nodig heeft. Worden wie je bent, een
mooi begrip en een proces waar je heel je leven mee bezig
bent. Ik wil mijn kinderen leren dat dat geen vastomlijnd geheel
is maar een meanderende weg door het leven, zoals boeddhisten dat zien. Uitgangspunt daarbij is je eigen kern, ziel, die
nooit verandert maar de uitingsvorm kan per levensfase verschillen. Die ruimte moet je jezelf ook gunnen!

Onvoorwaardelijk
Zo werd ik zelf na de lagere school bekwaam genoeg geacht
naar het gymnasium te gaan, terwijl mijn interesses in feite uitgingen naar de huishoudschool, omdat je daar leerde naaien,
verzorgen en koken. Onder andere vanwege de Cito-uitslag
en de wens van mijn ouders toch maar naar het gymnasium
gegaan omdat één van mijn zussen daar ook al zat en het
zo'n fijne school was… Dat ging allemaal goed! Maar ik wist
niet hoe snel ik na het behalen van mijn diploma mijn modevakschooldiploma (naaien) en mijn diploma voor schoonheidsspecialiste (verzorgen) moest halen; bovendien bleek
koken een grote liefhebberij. Met andere woorden: ik heb
kunnen worden wie ik ben!! Dat gun ik mijn kinderen ook van
harte, via welke omweg dat ook zal zijn: mijn taak ligt erin ze
te begeleiden en ze onvoorwaardelijk te steunen.
Daarin speelt religie ook een belangrijke rol, namelijk het
weten dat het goddelijke huist in jezelf en niet daarbuiten in de
vorm van welke instantie dan ook. Elke religie biedt een stuk
waarheid en of dat nu een christelijke, islamitische, joodse of

boeddhistische is, maakt niet uit: God, dat ben jezelf! Geloof
in jezelf is voor mij één van de belangrijkste drijfveren in het
leven: geloof en vertrouw op jezelf want daarin vind je een bron
van krachten die verrassend en onuitputtelijk is! Mits die ook
gevoed wordt, door goed te zijn voor jezelf én de wereld!

Transformatie
Dit idee heeft mij en ook Peter (de vader van mijn kinderen) de
kracht gegeven zo goed mogelijk door onze scheiding heen te
komen. Ondanks alle pijn, verdriet en frustratie toch dié bron
aan te boren, waar wij uiteindelijk allemaal beter van worden.
De kracht om de kinderen die veilige haven te kunnen blijven
aanbieden en het besef meegeven dat sommige dingen
eindig zijn, hoe spijtig ook. En dat dat weer nieuwe mogelijkheden biedt verder te gaan en te groeien met als uitgangspunt: liefde voor jezelf en de mensen om je heen!
Ik hoop dat niet alleen te laten zien in woorden maar ook in
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daden. Daarmee wordt de scheiding niet alleen een verdrietig
gebeuren maar ook weer een transformatie naar een nieuw leven
met nieuwe kansen om iets moois van het leven te maken. Ik ben
verrast en geraakt door de loyaliteit en liefde van mijn kinderen voor
mij en Peter. Daar ben ik ze dankbaar voor. Ik ben apetrots op ze!

Vertrouwen
Die steun heb ik ook ondervonden op onze de school. Er is naast
aandacht voor de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden bij het
kind ook aandacht voor alles wat daarmee te maken heeft, zoals de
privésituatie. Vanuit de school is dat hele proces van de scheiding
goed begeleid. Er is aandacht aan geschonken. Daar ben ik dankbaar voor want dat heeft de kinderen gesterkt en een veilig gevoel
gegeven. Dat warme bad wordt door de kinderen en mij zo ervaren,
het is zelfs een stukje thuis geworden. Daarbij komt dat ik blij ben
met de brede visie op de ontwikkeling van het kind, waarbij alle
gebieden worden aangesproken: hoofd, hart en handen. Eigenlijk
zo natuurlijk, helaas tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Op
school worden ze aangesproken op hun eigen persoonlijkheid en
worden ze gesterkt om op zichzelf te vertrouwen en zelfstandig
beslissingen te kunnen nemen: onontbeerlijk in het leven. Dat uitte
zich laatst bijvoorbeeld op een informatieavond van een middelbare
school, waar Veerle na een lang verhaal zonder enige gene te
midden van een volle zaal vroeg: “Wat is een rugzakje?”. Dan prijs
ik mijzelf gelukkig en dankbaar...
LAURA, MOEDER VAN VEERLE EN LINDE

Bij Avalon kunt u terecht voor:

Permanent make-up
Dr. Hauschka behandeling
Dr. Hauschka producten
Lymfe drainage
Huidverzorgingsadvies
Lichaamsmassage
Harsen
Wimpers/wenkbrauwen verven
Behandeling mannenhuid
Hotstone-massage

AVA L O N

DE HENNEPE 479 • 4003 BG TIEL • 0344 631946

12

SEIZOENER HARTKATERN

Sei1401 Tiel_JL_Ede_lente05.qxd 16/03/14 18:34 Pagina 13

Euritmie

stralen en balanceren

Wij mogen meekijken met de open les van euritmie. In een
lange rij komt de eerste klas de zaal binnen. Het groepje is
niet al te groot – de zaal biedt alle ruimte om eerst even op
afstand te blijven. Het zijn voorzichtige en kleine bewegingen,
die juf Monique Moerkens met de kinderen laat zien. Juf Mary
Rijckenberg aan de piano begeleidt de verschillende stukjes.
In hun veilige kleine groep zie je de kinderen zich meer en
meer openen. Met een kleine hint lukt het vormen van een
kring vrij gemakkelijk en weten de kinderen de bewegingen
vloeiend mee te doen. Soms in de kring, soms twee aan
twee. Er zijn momenten dat de vrolijkheid ervan afstraalt, dat
het tempo hoog is en je de kinderen ziet stralen. Dan weer
momenten dat er geconcentreerd de ene beweging op de
andere volgt. Het half uurtje vliegt voorbij en de kinderen
geven één voor één een hand aan de juf.

de zaal lopen. Elkaars weg kruisen en op elkaar letten. Er is
veel gebeurd in de laatste jaren tussen de kinderen. Dat kun
je zien. Ze kennen elkaar en ze kennen zichzelf. Ze weten zich
prachtig te bewegen in de ruimte – de een mooier dan de
ander.
Bedankt Monique, voor deze prachtige momenten. Bedankt
Mary voor je pianospel. En vooral bedankt kinderen, dat wij
even mee mochten kijken.
DETLEF BOHLKEN

Klas 5 en 6 doen het samen. Ook zij komen in een lange rij de
zaal binnen. De sfeer is heel anders. In een mum van tijd is de
zaal vol. Veel bewegingen lijken helemaal vanzelfsprekend.
Nog steeds geconcentreerd, maar ook licht, rond, mooi.
Koperen staven balanceren op het hoofd. Hier en daar valt er
één – ondanks het overduidelijke geluid gaan de andere kinderen door in hun beweging vol aandacht. Indrukwekkend te
zien, hoe vanzelfsprekend de kinderen door de zaal bewegen,
met partners of alleen, alsof zij langs onzichtbare lijnen door

SEIZOENER HARTKATERN
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Duizend
en één nacht
Carnaval 2014: met een thema als Ali Baba en de
Semeliberg kun je een feest wel vormgeven dus

groot de bijdrage van ouders is bij ons op de Johannesschool.
De spelletjes werden voorbereid en elk groepje kreeg een
begeleidende ouder.

daar gingen Judith, Beitske en Maureen voorvarend mee aan de slag.

J

udith en haar leerlingen togen al ruim van tevoren aan
het werk met Arabische teksten die met hulp van de
stagiaire, die de taal beheerst, op papier werden gezet.
Lange stroken werden volgeschreven met Arabische tekens.
Bij Ali Baba denk je aan duizend en één nacht, paleizen van
sultans en aan buikdansen. Beitske slaagde erin een buikdanseres te vinden die met kinderen een workshop kon
komen doen. Het idee om een echte kameel te huren om
rondjes op te rijden, bleek weliswaar erg ludiek maar ook ver
boven ons budget te liggen.
De 3 en 4 klas maakte prachtige tekeningen van buikdanseressen en vormtekeningen in Arabische stijl, die overal hingen. Het was zichtbaar dat het thema in die klas leefde.
Het werd even spannend toen Judith ziek werd en niet meer
mee organiseerde. Toen werd maar weer eens duidelijk hoe
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In klas 5 en 6 werd gedacht aan spelletjes die in de klas konden worden gedaan en over de inrichting van het lokaal. We
hadden het geluk dat Bastiaan Wesselink ons een voorraad
dozen kon leveren waarmee het idee van zuilen met een dak
er op uitvoerbaar werd. Omdat de tijd krap werd, konden we
niet meer kiezen voor beschilderde zuilen maar werden de
opgestapelde dozen beplakt met stroken wit papier en daarop Arabische motieven uit de kleurenprinter. Het resultaat was
alleszins acceptabel. Toen plannen voor spelletjes en ruimtelijke indeling bij elkaar kwamen lukte het de klas om op donderdag alles zelfstandig op te bouwen. Ik was aangenaam
verrast toen ik het resultaat op vrijdagochtend voor het eerst
zag. Het paleis van de sultan zag er schitterend uit.
In klas 1 en 2 werd hard gewerkt aan een sterrenhemel.
Je waande je werkelijk in een nachtelijke woestijn.
Op donderdagmiddag werden de entree, de gang en de zaal
opgetuigd en veranderd in een attractie van Sheherazade.
De sfeer was precies zoals het thema deed vermoeden. In het
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lokaal van de hoogste klassen waren kleine kamertjes
ingericht voor kaartspelen, het drinken van muntthee en eten
van dadels, het beschilderen van handen met waterverfhenna, torens bouwen en een audiëntie bij de sultan in hoogsteigen persoon. In alle lokalen waren twee spelletjes voor de
groepjes.
Om twaalf uur waren er weer pannenkoeken, dit keer met
ananas en drinken.
Ondanks de resterende ravage zag de school er rond een uur
of vier weer spic en span uit.
FRANS SCHOBBE

SEIZOENER HARTKATERN

15

Sei1401 Tiel_JL_Ede_lente05.qxd 16/03/14 18:35 Pagina 16

Opvoeden
zonder straffen en belonen
De workshop van Harmke Kroeze, zus van onze
eigen Gerie, werd druk bezocht. Harmke is
gewend om thuis basiscursussen rond dit thema
te geven aan een negental mensen. Nu stond ze
voor een volle zaal met meer dan veertig ouders
en gaf meteen kordaat een demonstratie van
Geweldloze Communicatie waarop haar workshop gebaseerd is.
“Hallo, ik ben Harmke en ik voel mij wel wat
zenuwachtig tegenover zo’n grote groep. Ik loop
nu wat heen en weer ter ontspanning als ik praat,
daar word ik al wat rustiger van.” Oftewel: ze stelt
zich voor, zegt hoe ze zich voelt en wat zij doet of
waar ze behoefte aan heeft.

Harmke heeft drie kinderen grootgebracht en dus de nodige
ervaring met het manipuleren van haar kroost in de vorm van
straf of beloning. Aan de grote opkomst ziet ze dat het onderwerp veel ouders bezighoudt, wat geen wonder is want iedereen heeft wel een ervaring waarbij straf of beloning soms en
misschien wel meestal ongemakkelijk voelt. Geweldloze
Communicatie is bedacht door de Amerikaan Marcel
Rosenberg, die als kind veelvuldig werd gepest. Hij ervoer
geweld in zowel de taal als in de blik van de pesters. Waarin
zit nu eigenlijk het pesten, vroeg hij zich af. Hij werd vaak om
zijn naam gepest: er werd over hem geoordeeld. Geweldloze
Communicatie gaat over iets doen met oordelen. We mogen
het er even in groepjes van twee over hebben. Hoe straffen
en/of belonen wij; wat brengt dat allemaal teweeg?

Universele gevoelens en behoeftes
Harmke legt dat uit aan de hand van een aandoenlijk poppetje op het schoolbord. Uit het hoofd oordelen we direct al bij de
waarneming (oei, wat een puinhoop in de gang). Daarbij steekt
een gevoel op vanuit het hart (balen van de rommel die de kinderen maakten). Daaronder, bij de buik, situeert Harmke de
behoefte (respect voor mijn inspanningen het huis schoon te
houden). Ten slotte bij de voeten plaats Harmke het verzoek of
de eis (dat moet voortaan anders). Deze avond zal gaan over
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gevoel en behoefte. Bij Geweldloze Communicatie gaat het
om vanuit de universele gevoelens en behoeftes helderheid of
overeenstemming te krijgen. Je kunt om te beginnen je gevoel
verschillend verwoorden. Gewelddadig (als de jakhals, het
roofdier: verdedigend, ontkennend of uithalend, niet inleven in
de ander) of geweldloos (als de giraf, het dier met het grootste hart: inlevend, helder krijgen wat in jou leeft en in de ander).

Uitwisselen van ervaring
Harmke vraagt vervolgens naar vormen van straffen. Uit de
zaal klinkt: op de trap/je kamer zitten, uit de groep gooien,
geen toetje/verhaaltje, geen speelafspraak/zakgeld. Achter
deze keuzes liggen de universele behoeftes. Harmke vraagt
naar het waarom van straffen. Dat kan zijn: macht/onmacht,
bewustwording/leren, veiligheid/rust, compensatie. Tegenover
straffen staan: ruimte geven aan emoties, begrip tonen, knuffelen of praten en dergelijke.
We krijgen de opdracht om in groepjes van vier voorvallen te
bespreken die we zelf hebben meegemaakt met onze kinderen en te onderzoeken welke basisbehoefte er bij ons en het
kind zichtbaar worden. Een vrolijk gebabbel stijgt op in de zaal,
Harmke loopt de groepjes langs. Ze wijst op de tafel in het
midden waarop ter inspiratie kaartjes liggen met de universele gevoelens en basisbehoeften. Na een poosje moeten nieuwe groepjes geformeerd worden.

Manipulatie
Na deze uitwisseling komt de aandacht op het belonen te liggen. Wat doe je dan eigenlijk? Hopen dat iets niet weer
gebeurt of juist wel. Je wilt laten zien dat iets goed is gedaan
en waardeert dat met bijvoorbeeld een snoepje. Je bevindt je
al gauw op het gebied van de manipulatie: als jij..., dan...!
Dat kan ook anders, bijvoorbeeld als je zegt: “Ik word blij van
jouw tekening” (gevoel) in plaats van “Wat kun jij goed tekenen” of “Ik ben trots op je” (oordeel). Iemand vraagt of je eigenlijk niet altijd manipuleert, ook al zeg je “Fijn dat je hebt opgeruimd”. Het gaat om welke keuze je maakt, je hebt altijd een
keuze. Ook voor een omgekeerde beloning, dat je voortaan
iets niet meer zult doen of na een tijd iets zult doen, iets leuks.

Herinneringen
Daarop vraagt Harmke om stilte en aan iedereen ieder voor
zichzelf af te vragen: Wat is het effect geweest van straf voor
mij? Vanuit welke gevoelens kwam de behoefte voort om mij
te straffen? En welke behoefte had de straffer dan? Mijn herinneringen gaan terug naar mijn vader: Ik bedenk met stille
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pret hoe hij boos naar boven rende als ik met mijn twee
grotere broers weer eens op het ouderlijke bed danste. Met
zijn slof in de hand probeerde hij ons dan een tik op de
billen te verkopen, wat geheid niet lukte want we waren vlug
als water! We hielden ons daarna natuurlijk een tijdje koest en
het leed was snel geleden. Mijn vader deed het uit een gevoel
van onmacht en om een pure basisbehoefte voor humor en
plezier te bevredigen. Dit weet ik van mijn moeder. Ze vertelde ons later nog vaak dat mijn vader wanneer hij er ‘s avonds
aan terug dacht de slappe lach kreeg, net als ik nu ik dit
opschrijf!

Vrij spreken
We mogen van Harmke nog even twee aan twee aan de slag:
A vertelt aan B zijn gevoel bij een bepaalde situatie en B
onderzoekt wat de daar onderliggende basisbehoefte is.
Leuk dat Harmke ons ook telkens laat wisselen van gesprekspartner. Van te voren is afgesproken dat we alle informatie
voor ons zullen houden, zodat iedereen vrij kan spreken.
Daarmee wordt de workshop veelbetekenend, bedenk ik
gaandeweg: vrij kunnen spreken is dat niet altijd vanuit je
hart? Wanneer je iets voor je moet houden, maak je van je
hart immers een moordkuil... Ja, zo bezien is de giraf vrij en
de jakhals gebonden want hij kan niet anders dan vluchten
voor zijn belager of in de aanval gaan, recht op zijn prooi af.

Dan beveelt Harmke ons nog een mooi boekje aan,
Opgroeien in vertrouwen van Justine Mol waarin uit de doeken wordt gedaan hoe je kunt opvoeden zonder te manipuleren, zonder straffen of belonen. We krijgen nog een A-4tje
mee met een lijstje basisbehoeften voor kinderen, zoals: veiligheid, autonomie, erkenning, gelijkwaardigheid, spelen en
leren. Ook staat er een lijstje alternatieven voor straffen en
belonen zoals: samen genieten/treuren, zeggen wat het je
doet, belangstelling tonen, duidelijkheid bieden, grenzen stellen, een voorbeeld zijn in sociaal gedrag en ruimte scheppen
voor hun innerlijke motivatie. Daaronder de beroemde tekst
Je kinderen zijn je kinderen niet van Kahlil Gibran uit De
Profeet.
Harmke sluit de avond af met de toepasselijke Japanse term
Kaizen, dat zoveel betekent als kleine stapjes… en een citaat
van Rudolf Steiner waarin hij, kort gezegd, stelt dat kinderen
van nature de morele waarden kennen en het vooral aan de
ouders is om een goed voorbeeld te zijn, dan komt het allemaal wel goed met ze.
Het was ons allen een waar genoegen dat we door de workshop van Harmke Kroeze in zo’n korte tijd een mooie en
waardevolle ervaring rijker werden.
KASPER HEINEKE

Regels en afspraken
Harmke snijdt het laatste item aan: macht. Die kun je onderscheiden in beschermende macht waarbij je voldoet aan een
basisbehoefte die het kind zelf niet kan bepalen (en dus van
levensbelang, vergelijkbaar met rechts rijden in het verkeer). Al
het andere is dan al snel straffende macht. Dit resulteert als
het goed is in regels (onvermijdelijk, waaraan je je dient te
houden, geen inspraak, punt uit), en afspraken (die in overleg
via overeenkomst tot stand komen). We laten het even kort
tot ons doordringen.

SEIZOENER HARTKATERN
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Girafje en
Jakhals
Die morgen stond Girafje vroeg op. Ze vroeg
zich af hoe het met haar vriend Jakhals was.
Terwijl ze naar zijn hol slenterde, bedacht ze
hoe het was gegaan toen hij zich zo had
bezeerd.
Een paar dagen eerder was hij, heel naar,
klem komen te zitten met zijn poot, in een
spleet van een oude stronk. Girafje hoorde
hem vanaf een grote afstand jammerlijk huilen. Ze voelde meteen zo'n groot medelijden
met hem, dat ze het direct op een drafje zette
in de richting van waar het gehuil kwam.
Gaandeweg veranderde het jammerlijk
gehuil van Jakhals in woeste kreten,
zodat Girafje snel in galop ging,
want ze dacht op zijn minst dat hij
opgegeten werd. Wat zou dat erg
zijn voor haar vriend, met wie ze
altijd zoveel lol beleefde! Wat zou ze
hem missen! Ze voelde een vreemd
gevoel in haar buik.

18
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Toen ze op de plek was aangekomen waar hij vast
zat, waren alle andere dieren al weggevlucht, zo
hard ging Jakhals tekeer.
"Ben je daar eindelijk, niemand wil mij helpen. Au,
mijn arme poot, schiet een beetje op, wil je!"
Jakhals klonk erg onvriendelijk. Girafje werd er niet
alleen verdrietig, maar ook een beetje zenuwachtig
van.
"Ik zal even kijken of ik je eruit kan helpen”, zei
Girafje. ”Je zult wel erg veel pijn hebben, dat vind
ik heel naar voor je." Ze liep met een boogje om
haar vriend heen en nam de situatie eens goed op.
"Aaauwww!" jammerde Jakhals. "Help me nou!"
Hij draaide zich telkens om en trok boos aan zijn
achterpoot.
"Als je zo jammert, kan ik me niet goed concentreren, probeer eens rustig te worden. Hoe komt dit
nou eigenlijk?"
"Ik ben rustig", sputterde Jakhals tegen, "en het
komt door die domme haas die ik wou vangen. Hij
sprong over die stronk heen en ik dacht dat ik er
makkelijk overheen kon rennen en toen bleef ik
haken. En jij moet nu gewoon opschieten, dat kun
jij best!"
Het maakte Girafje erg nerveus, maar uiteindelijk
begreep ze hoe het gegaan moest zijn: Jakhals
was in zijn haast om een haas te vangen met zijn
poot klem komen te zitten. Door de klap was hij
omgetold en nu was zijn poot gekneusd. Ze trok er
eens goed aan.
"Aaauwww!" gilde Jakhals, "Wat doe je nou sufferd?" Hij merkte in zijn boosheid niet eens dat hij
los was, want zijn poot deed dan ook nog erg veel
pijn.
"Hoera, je bent los", riep Girafje blij. Even was
Jakhals stil. Hij krabbelde overeind.
"Nou, die haas kan ik nu wel vergeten", en meteen
begon hij weer te foeteren.
"Jak", zei Girafje, want zo noemde zij haar vriendje
vaak, "wees nou blij dat je los bent. Kop op!"
"Ja los, dat wel, maar ik kan nu nog maar op drie
poten lopen door die rothaas", protesteerde
Jakhals mismoedig. "Als hij niet over die stronk
was gesprongen dan was dit niet gebeurd."
Girafje schudde haar hoofd.
"Als, als... Die haas wilde denk ik niet opgegeten
worden. En met je poot komt het wel goed, misschien moet je ook een tijdje blaadjes eten, die

pluk ik wel voor je. Je kunt trouwens net als ik
vegetarisch worden, dat is wel zo makkelijk!"
"Bah", riep Jakhals. "Ook dat nog! Maar vegetarisch worden? Geen denken aan!"
Nu hij rustiger was, kwamen enkele dieren weer
wat dichterbij. Een paar vogels streken neer op
een tak. Een mol stak nieuwsgierig zijn koppie
boven de grond. Aan de horizon stond de zon al fel
te branden. Het was een mooie dag.
"Kom mee", zei Girafje, “we gaan wat eten.” Ze
ging Jakhals voor naar een paar grote bomen en
trok met een ruk een flinke tak naar de grond.
Jakhals kon er makkelijk bij en nam een hap. En
nog een. En nog een. Het smaakte niet eens zo
vies.
"Je moet er wel lang op kauwen, anders krijg je
buikpijn, en je hebt al pijn genoeg", zei Girafje.
Jakhals keek naar haar op. Terwijl Girafje met haar
ranke hoofd weer in de bladeren dook, bedacht hij
opeens hoeveel hij van haar hield.
"Je bent mijn beste vriendin", zei hij.
Girafje bloosde een beetje. Zoiets liefs had Jakhals
nog nooit gezegd.
Na het eten bracht zij haar vriend naar zijn hol.
"Ik kom je elke dag halen om blaadjes te eten", zei
ze en nam afscheid.
Dit was waar Girafje allemaal aan terug dacht terwijl ze die morgen dus naar het hol van Jakhals
drentelde. Toen ze daar was, riep ze haar vriend.
"Jak, ben je daar?”
Jakhals kwam zijn hol uit. Hij was van al dat blaadjes eten een beetje magerder geworden, maar hij
liep weer op vier poten.
"Ha, Gira", begroette hij zijn vriendin, want zo
noemde hij haar vaak.
"Gaat het al wat beter?" vroeg Girafje.
"Best wel, best wel."
"Ga je mee blaadjes eten?"
"Nee, dank je. Vandaag probeer ik weer eens een
haas te vangen." Jakhals stoof er vandoor.
Gelukkig, hij is weer helemaal de oude, dacht
Girafje tevreden. Ze liep naar een boom, strekte
haar hals en begon aan een heerlijk ontbijt van
verse, malse groene blaadjes.
VERHAAL: KASPER HEINEKE
ILLUSTR ATIE: CATO WILLEMSEN
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