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GEEFT U HAAR DE KANS
VAN HAAR LEVEN?
Wat je op school leert is voor altijd. Voor
jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan.
Zuinig zijn op je lichaam. Je talenten
ontplooien. 58 miljoen kinderen wereldwijd
gaan niet naar school. Daarom werkt
Edukans aan het best mogelijke onderwijs
in ontwikkelingslanden. Want onderwijs is
de kans van je leven.
Geeft u een kind die kans?

Kijk op edukans.nl wat u kunt doen
en geef een kind de kans van zijn leven.

Deze pagina kan gebruikt worden voor een persoonlijke boodschap aan uw ouders van waarde.

woorden van waarden

ELKE NIEUWE MORGEN IS EEN NIEUW BEGIN
VAN ONS LEVEN
Dietrich Bonhoefer
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naar een Russisch gezegde

Voor elke minuut dat je
boos bent verlies je 60
seconden geluk Ralph Waldo Emerson
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De enige manier
om tijd voor je
kinderen te hebben
is tijd te nemen

voorwoord
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een andere aarde

KEN JE NOG EEN ANDERE

AARDE
WAAR
WE KUNNEN WONEN?

Aalt Visscher is een leraar uit jeugddorp de Glind en ging
dit jaar met pensioen. Maar een beetje leermeester bleef hij
nog wel. Als opa maakt hij zich zorgen over de opwarming
van de aarde, de klimaatwijzigingen en de schijnbare onverschilligheid waarmee de mensen daar mee omgaan. Hij legt
kinderen en kleinkinderen en anderen in zijn omgeving
regelmatig vragen en dilemma’s voor om ze aan het denken
te zetten. Hij heeft dat nu vormgegeven in een doosje met
96 kaartjes en dus evenzoveel vragen en dilemma’s.
De kaartjes zijn onverdeeld in vier categorieën Mobiliteit,
Wonen, Consumptie en Toekomst. De kleinkinderen
Welmoed en Imme tekenden voor de illustraties.
HOE ZO DUURZAAM heet het met een onderschrift als
doordenker. ‘Er is maar één aarde’.
De kaartjes geven gegarandeerd en op een prettige manier
discussie over duurzaamheid voor jong en oud(er).
Het doosje kost maar 10 euro (plus verzendkosten) en is te
bestellen via info@fietsanders.nl maar u kunt ook mailen
met info@ouders.net
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wijsheid

De echte
bloem
Toen de koningin van Sheba bezoek kreeg van
de beroemde Salomo, die zij dolgraag in wijsheid wilde overtreffen, gaf ze hem een soort
raadsel op.
Ze bracht hem naar een vertrek in haar paleis
dat door buitengewone kunstenaars met kunstmatige bloemen was gevuld.
Het was een wonderlijke weide waarop een zee
van geurende bloemen zachtjes wuifde in een
briesje van eveneens kunstmatige oorsprong.
De koningin sprak: ‘Dit is het raadsel: één van
deze bloemen is echt. Kunt u mij die
aanwijzen?’
Salomo keek aandachtig om zich heen. Hij deed
een beroep op al zijn zintuigen en concentreerde
zich tot het uiterste, maar kon de echte bloem
er niet uithalen. Hij begon hevig te transpireren
en zei daarom tegen de koningin van Sheba:
‘Het is hier buitengewoon warm. Zou u één van
uw dienaren kunnen vragen om een raam open
te doen?’
De koningin gaf opdracht een raam open te
zetten.
‘Dat is de echte bloem’, sprak Salomo even
later. De koningin van Sheba verbaasde zich
‘Het klopt, maar ….Hoe weet u dat ?’ ‘Ik kon
mij niet vergissen’ antwoordde Salomo. ‘Een bij
die door het raam naar binnen was gevlogen,
was op de enige echte bloem neergedaald’.
(een Salomonsverhaal uit de Arabische
literatuur)
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Wat zou je graag zien voor je kinderen? Welke houding en eigenschappen zie je graag bij hen zich ontwikkelen? Als opvoeders
maak je geen lijstje maar toch spelen ze in je achterhoofd.
Opgroeien in schoonheid, goedheid, wijsheid? Deze keer staan we
stil bij Wijsheid.

10 *
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alomo is nog maar een tiener als hij koning wordt. Hij
vraagt, als hij voor de keus wordt gesteld, niet om eer,
rijkdom of een lang leven maar om wijsheid om het volk
goed te regeren. Hij krijgt het uiteindelijk allemaal vanwege
die verstandige keuze die hij maakt, maar hij zal beroemd
worden in de hele wereld om zijn wijsheid. Zijn naam duikt
vaak op in verhalen over wijsheid. Zoals bij het woord
salomonsoordeel. Dat is een vonnis of uitspraak in een
lastig geschil dat getuigt van wijsheid en spitsvondigheid.
Als twee vrouwen bij Koning Salomo komen met een groot
probleem heeft hij alle wijsheid nodig. Waarschijnlijk kent
iedereen het verhaal. ’Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis’, zegt de ene. ’Ik heb een zoontje gekregen en
twee dagen later kreeg ook zij een zoontje. Op een nacht
stierf haar baby. Maar terwijl ik sliep, legde zij haar dode
kind bij mij en nam mijn baby weg. Toen ik wakker werd
en naar het dode kind keek, zag ik dat het niet mijn kind
was.’ Dan zegt de andere vrouw: ’Nee! Het levende kind is
van mij en het dode is van haar!’ De eerste vrouw antwoordt: ’Nee! Het dode kind is van jou en het levende is
van mij!’ Zo spreken de vrouwen elkaar tegen. Wat zal
Salomo doen? Hij laat een zwaard halen en zegt dan:
’Snijd het levende kind in tweeën en geef ieder een helft.’
’Nee!’ schreeuwt de echte moeder. ’Doe dat alstublieft
niet. Geef het dan maar aan haar!’ Maar de andere vrouw
zegt: ’Geef het aan geen van ons beiden; snijd het maar in
tweeën.’ Dan zegt Salomo: ’Dood het kind niet! Geef het
aan de eerste vrouw. Zij is de echte moeder.’ Salomo weet
dit omdat de echte moeder zoveel van de baby houdt dat
zij bereid is hem aan de andere vrouw te geven om zijn
leven te sparen.
Wijsheid: sinds de tijden van koning Salomo hebben mil
jarden ouders gewenst dat hun kind wijs zou worden. Maar
wat is wijsheid eigenlijk. Leer je dat op school? Wat kan je
zelf doen?

Informatie is nog geen kennis, en kennis is nog geen wijsheid. We leven in een informatietijdperk dat alleen nog maar

GROEI OP IN WIJSHEID

lijkt te groeien. Een kind van tien jaar oud krijgt tegenwoordig op een dag meer informatie aangeboden dan een mens
in de middeleeuwen in zijn hele leven. Op zich is dat geen
probleem want een mens verwerkt informatie met een snelheid van 0,013 seconden. In dertien milliseconden wordt
een beeld dus geregistreerd en verwerkt. Maar daarmee zijn
we er niet want een mens is geen datacenter dat alleen
maar gegevens opslaat. Mensen verwerken informatie om
het direct of later te kunnen gebruiken. Tussen die informatie
zit ook onjuiste informatie dus het filteren van informatie is
een eerste stap. En daarmee betreden we ook het domein
van de school. Want de school geeft niet alleen de juiste
informatie maar leert kinderen die informatie om te zetten in
kennis. En na een aantal schooljaren bezit een kind daarmee
een enorme hoeveelheid bruikbare informatie in de vorm
van kennis. En het weet hoe je de kennis kan toepassen.
Dat gaat heel ver. ‘Met welke snelheid moet je een projectiel
de ruimte inschieten zodat het een baan om de maan kan
draaien’. Een VWO eindexamenkandidaat bezit potentieel
de kennis om dat uit te rekenen. ‘Wat wijs!’ is de reactie.
Maar helaas… kennis is nog geen wijsheid. Een goede
student hoeft nog niet te slagen in het leven. Want daar is
meer voor nodig. Een flinke portie (sociale) vaardigheden
en een minimale hoeveelheid wijsheid en ‘verstandig zijn’.

Bij wijsheid weet je wat het effect is van je handelen of niethandelen. En je keuze wordt dan gemaakt op wat jijzelf en
je omgeving voor wenselijk acht. Als ouder/opvoeder sta je
dagelijks voor de vraag wat een wijze reactie is. Streng zijn
of wat rekkelijk als je kind de huisregels overtreedt? Het
werkstuk van je kind zelf afmaken als het tijdstip om te gaan
slapen al lang is overschreden? Hoe vaak corrigeer je je
kind en hoe doe je dat zonder dat het een lage eigendunk
krijgt? Allemaal mini-beslissingen die je vaak in een kort
moment neemt. Het heeft effect op je kind, op zijn omgeving
en die van jezelf. Het regelmatig met je zoon bespreken wat
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spreken. Dus van jongs af aan bespreken waarom jij
bepaalde zaken belangrijk vindt en welke zaken het kind
belangrijk vindt helpt enorm. Daar zijn uitgelezen momenten
voor. De eettafel, een autorit of boswandeling samen en als
je kind jonger is bij het naar bed gaan. ‘Ik vroeg iedere
avond wat de kinderen die dag fijn hadden gevonden en
wat ze niet zo fijn hadden gevonden’ vertelde een moeder.
‘Dat gaf veel voordelen. Enerzijds omdat mijn kinderen nooit
gingen slapen met iets wat hen op hun gemoed drukte.
Anderzijds kwam ik steeds in gesprek met hen over wat
belangrijk was in hun jonge leventje en waarom. En ik kon
er ook mijn visie op geven. Voor hen was dat een moment
om mij en mijn opvattingen als ijkpunt te gebruiken. Ze hoefden het niet met mij eens te zijn maar ik bood ze wel een
moraal om zich aan te spiegelen’.

hem niet lukt in het bijzijn van zijn slimme zusje verandert de
relatie tussen broer en zus. En wil je dat? Ben je bewust
aan het handelen of laat je je meeslepen door het moment.
En als je je hebt laten meeslepen wat doe je dan. Vraag je
bijvoorbeeld excuus bij je kind als je hem/haar fout heb
beoordeeld of behandeld? Is dat wijs en verandert dat jullie
relatie? Wat is wijsheid?

Het leven zelf is de grootste leermeester. Kinderen spiegelen zich aan anderen en vooral aan hun ouders. Zo leren ze
snel, doen ze kennis op en passen hun gedrag aan.
Niemand hoeft peuters te leren een laatje open te doen.
Dat zien ze van hun vader, moeder, broertje of zusje en ze
zijn uitgerust met zogenaamde ‘spiegelneuronen’. Binnen de
korte keren hebben ze het gekopieerd. Maar wat voor een
peutertje opgaat gaat voor iedereen op. Ook oudere kinderen
kopiëren je gedrag, je uitspraken en je opvattingen. Het is
dus wijs om daar rekening mee te houden. Het bijbrengen
van wijsheid is een constant proces van onbewust en
bewust (niet)handelen. Het kind reflecteert daar op. Het
handelen van mijn ouder zorgde dat situatie x ontstond.
Het niet handelen in een andere situatie leidde tot situatie y.
Zo leert hij reflecteren en ook naar zijn eigen gedrag of uitspraken kijken. ‘Mijn gelijk-hebberig gedrag zorgde er voor
dat mijn vriendje verdriet had en dat wilde ik niet’. De rol van
de opvoeder is om dat laatste gevoel te stimuleren.
‘Waarom wilde je dat niet (of wel) en hoe had je dat kunnen
bereiken of voorkomen?’

Veel opvoeden gaat schijnbaar automatisch. Gelukkig maar,
want permanent bewust opvoeden zou, zeker met meerdere
kinderen, een enorme klus zijn. Maar wil je het kind op weg
helpen in het goed kunnen omgaan met zijn steeds veranderende omgeving dan zal je van tijd tot tijd ook bewust
aandacht en tijd moeten besteden aan de geestelijke groei
van je kind . Het helpt daarbij als jij en je kind het gewend
zijn om over van alles maar ook over opvoedingszaken te
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Bewust of onbewust had deze moeder al een flink begin
gemaakt met het filosoferen met kinderen.
Bij het filosoferen met kinderen (of in het geval van geloven
- het theologiseren met kinderen) bekijk je als het ware
jezelf en anderen, jouw handelen en dat van anderen als
van een toeschouwend buitenstaander. Wie ben je en wat
doe je? Wat doen anderen? Wat gebeurt er om mij heen?
En waarom? Welk effect heeft het? Was dat van te voren te
verwachten? Zou je het weer doen? Zou je weer reageren?
En weer zo of anders? Bij het filosoferen met kinderen laat
je hen geestelijk groeien. De kunst is om je eigen opvattingen
en oplossingen niet centraal te zetten. Stel open vragen aan
je kind en kom niet met een pasklaar antwoord. Samen op
zoek naar antwoorden en vooral samen op zoek naar de
meest wijze reactie zorgt stap voor stap dat het kind oog
krijgt voor zijn effect op de wereld om hem heen. Hij leert
de wereld beter begrijpen en weet daar dan ook goed mee
om te gaan.
De dag van het kind heeft verhalen om mee aan de slag te
gaan. En (kinder) boeken beschrijven gebeurtenissen die
voldoende stof opleveren. Maar er zijn ook wijsheid verhaaltjes zoals in de bijbel en in dit magazine om samen eens te
lezen en op je in te laten werken. Ze roepen als het ware
vanzelf vragen op. Is het kind wat ouder dan is het dagelijkse nieuws een onuitputtelijke bron van vraagstukken.
Niet alleen het kind heeft er voordeel van. Het is een wederkerig proces. Al filosoferend (of theologiserend) merk je dat
jezelf ook een innerlijke groei doormaakt. Je eigen handelen
ga je anders bekijken. Je krijgt meer begrip en je handelen
of niet-handelen verandert daar ook door.

De
ring

wijsheid

Er was eens een machtige en rijke Keizer, heerser
over grote landerijen.
Het woord ‘probleem’ was hem vreemd, hij
hield van het woord: ‘moeilijkheid’, want ‘moeilijkheden zijn het zout van het leven’ placht hij
te zeggen.
Op een dag riep hij alle wijze mannen en vrouwen van het land bij elkaar en zei: ‘Al dagen
lang is er een ontrust in mij en een innerlijke
stem zegt me dat die pas verdwijnt als jullie een
ring voor mij maken. Die ring moet mij ver
drietig maken als ik gelukkig ben en hij moet
me weer gelukkig maken als ik een keer ver
drietig ben.’
Wekenlang piekerden de wijzen van het land
erover, ze beraadslaagden onder elkaar, ze
verzonken in meditatie, tot uiteindelijk het
resultaat van hun gemeenschappelijke inspanning vaststond.
Het was een heel eenvoudige gouden ring,
waarin het volgende inschrift gegraveerd was:
Ook dit zal voorbijgaan!
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Acrostichon, Chiasme, Stanza en Contrafact
Als je je kind (en anderen) wil verbazen met je kennis dan krijg je
je toehoorders hier echt mee stil van bewondering: Het
Wilhelmus bestaat uit vijftien coupletten, die een acrostichon
vormen. Een acrostichon is een gedicht waarvan bepaalde,
meestal de eerste, letters van iedere regel of strofe, achter elkaar
gelezen zelf ook een woord of zin vormen. Bij het Wilhelmus
vormen de eerste letters van de coupletten de naam Willem van
Nassov. De v is hierin als Romeinse letter een u en de coupletten
die destijds met een s begonnen, hebben in hedendaags
Nederlands een z als beginletter.
Het Wilhelmus is daarnaast een complex chiasme (een kruisvergelijking in een gedicht), waarbij de 15 stanza's (een gedeelte van
een gedicht bestaande uit twee of meer versregels die als een
eenheid worden samengebracht - je mag het hier ook een couplet
noemen) inhoudelijk gekruist zijn: de 1e met de 15e, de 2e met
de 14e enzovoorts. De 8e stanza komt zodoende centraal te
staan. Daarin bevindt zich de sleutel. Willem van Oranje wordt
vergeleken met de Bijbelse koning David, aan wie beiden een
koninkrijk toekomt.
Het Wilhelmus is een contrafact (een lied met een nieuwe tekst
op een bestaande melodie). De melodie is afkomstig van het spot
lied O la folle entreprise du prince de Condé, dat werd gezongen
tijdens het beleg van de stad Chartres door de hugenoten in
1568, en is dus uiterlijk in dat jaar ontstaan. De eerste optekening
van de melodie die bekend is, stamt echter uit 1574. In de 17e
eeuw werd de melodie verder bewerkt en gepubliceerd door
Adriaen Valerius in de bekende Valerius Gedenkklanken.
Heb je je toehoorders nu stil? Mooi.
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Wilhelmus

De inzet van het kabinet is dat scholen worden gestimuleerd om meer aandacht
te besteden aan het volkslied. Grote kans dus dat je zoon of dochter thuis plots
het Wilhelmus gaat zingen en het hele gezin in de houding zal moeten gaan
staan. Hoe je ook over meer aandacht over het nationaal bewustzijn denkt, op
zich is het natuurlijk wel interessant om meer te weten over ons nationale
volkslied. Waar komt het vandaan? Hoe lang geleden is het gedicht en was het
altijd al ons volkslied? En kennen we eigenlijk de tekst wel? Of om met een
voetbalcommentator te spreken. ‘Veel voetbalfans denken dat het laatste woord
van ons volkslied .. Whoeehaaa! … is’
Lees door en verbaas je zoon of dochter
met jouw kennis over ons volkslied
Het Wilhelmus is nog niet zo heel lang ons volkslied. Pas in
1932 is het officieel erkend. Dat is vrij laat maar het God
Save The Queen uit Groot Brittannië is zelfs nooit officieel
als volkslied erkend. De tekst is geschreven tussen 1568
en 1572. Dat weten we omdat de tocht langs de Maas
(1568) uit de tachtigjarige oorlog wel in de tekst voorkomt
maar de val van De Briel in 1572 niet. Maar wie de tekst
geschreven heeft zal altijd wel een raadsel blijven. Het lied
heeft een anonieme schrijver omdat de Spaanse overheersers de doodstraf stelden op het schrijven van dit soort
geuzenliederen. Algemeen werd aangenomen dat het lied
geschreven is door Filips van Marnix van Sint-Aldegonde,
een vriend van Willem van Oranje. Maar er zijn ook theorieën die anderen aanwijzen als schrijver zoals Coornhert en
Petrus Datheen. Meestal gebeurt dat op vergelijking met
andere liederen die zij geschreven hebben.
Het Wilhelmus wordt beschouwd als een van de oudste
volksliederen ter wereld. De tekst van het lied wordt als het
ware in de mond gelegd van Willem van Oranje, alsof hij die
tekst zelf uitgesproken heeft. Voor dat laatste bestaat echter
geen enkel bewijs. De tekst weerspiegelt Willem van Oranjes
tweestrijd bij de opstand tegen Spanje. Aan de ene kant
probeert hij als vertegenwoordiger van het staatsgezag

trouw te zijn aan de Spaanse koning, maar hij volgt zijn
geweten en komt in opstand tegen een onrechtvaardige
heerser. Het lied was populair als militaire mars, maar raakte
daarna wat in vergetelheid tot het in de 19e eeuw opnieuw
werd ontdekt. Van het Wilhelmus wordt meestal het eerste
couplet gezongen, soms gevolgd door het zesde.

Het Wilhelmus wordt een echt volkslied
Als Nederland zich bevrijd van de Franse overheersing in
1817 en de behoefte bestaat aan een lied dat de zelf
standige republieken van voor de Franse revolutie verbindt
tot een eenheidsstaat wordt het lied Wien Neêrlands bloed
van de dichter Hendrik Tollens gekozen. En dat bleef het
volkslied tot 1932, overigens zonder veel succes. Het was
de voorkeur van Wilhelmina voor het Wilhelmus die het lied
weer in de aandacht bracht. Het werd gespeeld bij haar
troonsbestijging en in de aanloop van het 35-jarig jubileum
in 1932 werd het na een bewerking officieel tot volkslied
verklaart. Vervolgens groeide het in de Tweede Wereldoorlog
uit tot symbool van het verzet tegen de Duitse bezetting.
Weer dus als een soort geuzenlied.
Na de oorlog werd het volkslied bestreden door tegen
standers van de monarchie maar nota bene het oranje
gevoel dat ontstond bij voetbal-WK’s en EK’s vanaf de
jaren zeventig maakte het Wilhelmus definitief breed geliefd
binnen het volk.
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Wilhelmus

tekst: Ouders van Waarde

De tekst
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Eerste couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Zesde couplet
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Elfde couplet
Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Tweede couplet
In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Zevende couplet
Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verrassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Twaalfde couplet
Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Derde couplet
Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Achtste couplet
Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Dertiende couplet
Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Vierde couplet
Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Negende couplet
Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Veertiende couplet
Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,'t zal hier haast zijn gedaan.

Vijfde couplet
Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Tiende couplet
Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Vijftiende couplet
Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.
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NU TWEE MOOIE
‘VAN GOGH’ BIJBELS
TE KOOP

VOOR SCHOLEN EN VOOR THUIS
OUDERS VAN WAARDE levert al jaren (school)bijbels met
flinke korting. Om op school uit te werken en als mooi
afscheidscadeau.

BIJZONDERE SCHOOLBIJBELS
Al meer dan tien jaar is er de populaire:
'Een vriend voor je leven'- speciale editie van 'Het Boek'
in 'Van Gogh- jasje'
'Een vriend voor je leven' met op de voorkant het schilderij
'De Barmhartige Samaritaan’ van Vincent Van Gogh en een
uitleg op de achterkant. …..In je omgang met andere mensen
verander je hun leven en dat van jezelf. Soms is het tijdelijk,
soms blijvend. Wat jij kiest is belangrijk. De Barmhartige
Samaritaan was een zegen in het leven van iemand. Maar
hij veranderde ook zijn eigen leven. Door te geven wat
niemand had verwacht...
Met in de uitgave opgenomen de bijlage 'Begrijp de Bijbel',
een handzame uitleg van veel bijbelse begrippen. Voorin de
bijbel zitten mooi vormgegeven ‘lege’ bladzijden waarop de
kinderen, (groot)ouders en leerkrachten elkaar wensen
kunnen meegeven.
Prijs voor aangesloten scholen: € 19,95. Prijs voor niet
aangesloten scholen: € 25,95
Kortingen bij afname van 30 of meer. Prijs exclusief
verzendkosten.
'Een oogst van waarde'
Dit is voor scholen en gezinnen de mooiste speciale editie
van de 'Bijbel in Gewone Taal': 'Een oogst van waarde'.
Ook inclusief de bijlage 'Begrijp de Bijbel' en de mooi vorm
gegeven ‘lege’ bladzijden waarop de kinderen, (groot)ouders
en leerkrachten elkaar wensen kunnen meegeven. Ook
deze bijbel is in een 'Van Gogh'- jasje gestoken. Op de
omslag staat het bekende schilderij 'de Zaaier' van Vincent

OUDERS
VAN WAAR
DE

helpt scholen
kosten
laag te houde
n
Van Gogh met uitleg. Wat je zaait ga je oogsten. Wat je
voedt, dat wordt sterker. Wat doe je? Je leven lang ben je
vrij om te kiezen aan wat je aandacht zult geven. En in die
keus verandert telkens je leven weer een beetje. De mensen
om je heen zullen jouw keuze bekijken. Het bepaalt jullie
vriendschappen en relaties. En daarin ligt je geluk. In de
bijbel staat een verhaal over een boer die zaaide. Wat hij
zaaide kwam voor een deel op goede grond terecht en voor
een deel op onvruchtbare grond. Alleen de oogst op goede
grond was groot. Maar ook wat je zaait is belangrijk. Als
zaaigoed niet zuiver is zal het ook geen zuivere oogst
geven. En zo is het bij mensen ook. Wat je zaait zal je
oogsten. Vincent schilderde De Zaaier. Hij kende de bijbel
en de kracht van het kiezen voor het goede. In prachtige tinten
kleurt zijn schilderij deze bijbel. Denk er maar eens over na.
Standaard prijs per stuk: € 32,50. Aangesloten scholen
krijgen extra korting bij een afname vanaf 30 of 100 stuks.
Informeer of plaats alvast een bestelling voor de eerste druk
via communicatie@ouders.net.
Ook andere (school)bijbels met korting
OUDERS VAN WAARDE levert ook alle andere
Nederlandse bijbels aan scholen. Kijk op de website
www.royaljongbloed.nl welke Nederlandse bijbels er
bestaan en wat de prijzen zijn. Als je deze bijbels via ons
bestelt krijg je:
- 10% korting bij minimale afname van 30 exemplaren
van dezelfde bijbel
- 25% korting bij minimale afname van 100 exemplaren
van dezelfde bijbel
De kortingen gelden voor zowel aangesloten- als niet
aangesloten scholen en we brengen hier geen verzend
kosten in rekening.
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De wereld
over de grens
Een toenemend aantal jongeren gaat een avontuur aan in het buitenland:
door een buitenlandstage te lopen, vrijwilligerswerk te doen, tijdens hun tussen
jaar een taalcursus te volgen in het buitenland of te gaan reizen. Eén ding staat
vast: de wereld ligt aan hun voeten en de mogelijkheden zijn eindeloos.
Een buitenland ervaring opdoen is goed voor de persoonlijke ontwikkeling, een
bredere kijk op de wereld, talenkennis en het draagt bij aan een beter begrip
van andere culturen en gebruiken.
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tekst: Wendy Meerbeek - meersocial.nl

"Het is ten slotte voor de
meesten een onbekende,
verre bestemming en je wilt
goed weten waar je kind
terecht komt"

Doingoood

Doingoood is een organisatie die vrijwilligerswerk, buitenlandstages, onderwijs expedities en betrokken reizen in
Afrika organiseert. Ons doel is om een inspirerende uitwisseling realiseren, die wederzijds begrip van verschillende
culturen vergroot.
Wij werken samen met kleinschalige goede doelen uit ons
netwerk in Afrika. Vrijwilligers, stagiaires en scholen kunnen
aan zo’n project hun maatschappelijke bijdrage leveren.
Passie is onze belangrijkste drijfveer. Passie voor het prachtige continent en haar mooie bevolking. Wij zijn kritisch in
wat we doen, werken kleinschalig en hechten grote waarde
aan persoonlijke relaties. Daarom hebben wij eigen, veelal
Nederlandse, coördinatoren voor de begeleiding van onze
deelnemers in Afrika.
Jeannette Starrenburg (55) vertrok zelf in 2014 via
Doingoood naar een project in Tanzania, waar ze vrijwilligerswerk deed. De hele ervaring vond ze geweldig en heeft haar
doen realiseren dat ze blijvend betrokken wilde blijven bij dit
werk. Inmiddels is Jeannette aktief bij Doingoood. Ze geeft
informatie avonden over vrijwilligerswerk en zij is tevens de
contactpersoon voor scholen met betrekking tot buitenlandstages en onderwijs expedities.
Jeannette: ‘Tijdens de voorlichtingsavonden vind ik het altijd
fijn om te zien dat ouders meekomen met hun kind. Het is
ten slotte voor de meesten een onbekende, verre bestemming en je wilt goed weten waar je kind terecht komt. Ik kan
alles uit eigen ervaring vertellen en dat vind ik ook belangrijk:
dat ik weet waar ik over praat. Ik ben zelf ook moeder van 2
dochters en ik kan écht zeggen dat ik hen zelf ook met een
gerust hart met Doingoood mee zou laten gaan. Alles is
goed geregeld ter plekke: goede opvang en begeleiding,
prima accommodatie en geweldige projecten. Ook qua

veiligheid is het gewoon top geregeld. Het geeft mij veel
voldoening als ik op een info avond zie dat ik niet alleen de
aankomend vrijwilliger enthousiast heb kunnen maken, maar
ook de ouders heb kunnen geruststellen dat hun kind in
goede handen is.’

Buitenland ervaring

Door het opdoen van ervaringen in het buitenland, bijvoorbeeld door een expeditie of een maatschappelijke stage,
vergroten jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt.
Daarnaast is het een mooie eerste stap om te oefenen met
het gebruiken van de Engelse taal in de praktijk. Immers,
de samenleving en de arbeidsmarkt wordt steeds meer
internationaal. Jongeren krijgen de kans om hun kracht en
identiteit ontdekken tijdens een internationale oriëntatie.
Een ervaring die in het teken staat van ontmoeting met
andere culturen, zelfontplooiing en betrokkenheid.

Onderwijs expedities

Doingoood onderhoudt goede contacten met scholen die
geloven in expeditie onderwijs. Jaarlijks gaan teams van
scholieren naar een ontwikkelingsland om een bijdrage te
leveren aan een project. De teams zoeken zelf sponsors
voor hun reis, zamelen geld in voor hun project en gaan uiteindelijk op reis om ter plekke de handen uit de mouwen te
steken. Alleen de hele voorbereiding op zo’n reis is al een
verrijkende ervaring op zich. De leerlingen regelen alles zelf;
van vergadering tot planning en van uitvoering tot de kas
bijhouden.
In 2016 begeleidde Doingoood de expeditie van CSG
Het Noordik uit Almelo naar een project in Oeganda.
In 2017 begeleidde Doingoood hun expeditie naar Kenia,
waar de leerlingen aan de slag gingen bij een project voor
lepra slachtoffers.
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Doingoood

Ruben (16 jaar, leerling expeditie Oeganda 2016): ‘Ik vond
de expeditie geweldig, het was een super ervaring om nooit
meer te vergeten. Dit is echt ‘once in a lifetime’ en ik ben
blij dat ik meegedaan heb aan de expeditie!’
Expeditie Oeganda werd tevens gecoacht door 2 docenten
van CSG Het Noordik. Zij blikken terug op de expeditie:
‘We zien toegenomen samenwerkingsvaardigheden, zelfvertrouwen, meer lef en durf, beter Engels spreken als leer
rendement na de expeditie. De leerlingen kunnen makkelijker
contact leggen en hebben een open, actievere houding.
Er is een toegenomen initiatief en bewustwording van het
eigen talent zichtbaar. We vonden het een fijne samenwerking en goed georganiseerd. De expeditie was leerzaam en
indrukwekkend. Een fantastische ervaring!’

Jongerenreis

Jongeren van 15 t/m 19 jaar kunnen hun grenzen verleggen
in de zomervakantie van 2018. Dan organiseert Doingoood
een jongerenreis, waarvoor je individueel kan aanmelden.
Meegaan op een jongerenreis Afrika met Doingoood staat
garant voor avontuur, ontwikkelen en ontdekken. Onder
leiding van onze ervaren, Nederlandse reisleiding maken
de jongeren op een unieke manier kennis met hun bestemming. Het programma is een hele mooie afwisseling van
ontspanning, iets goeds doen en het land écht beleven.

Ontmoeting met Oegandese leeftijdsgenoten

Er staat een ontmoeting op het programma, waarbij de
jongeren hun Oegandese leeftijdsgenoten ontmoeten en
2 dagen vol sport, spel en muziek met elkaar doorbrengen.
Het zullen indrukwekkende dagen worden die nog lang bijblijven. We gaan naar een project voor straatkinderen, die
hier de kans krijgen om van de straat te komen en hun
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school af te maken. Het project doet ontzettend goed werk.
Ze werken zowel in de sloppenwijken waar de kinderen op
straat leven, als in het drop-in centrum waar de kinderen
naartoe kunnen komen voor een maaltijd, wondverzorging
en wat lessen in rekenen, schrijven en lezen. Het leven van
deze Oegandese kinderen leven ziet er -waarschijnlijktotaal anders uit dan dat van de deelnemende jongeren.
Tegelijkertijd hebben jongeren over de hele wereld ook veel
gemeen. Wij geloven dat sport verbroedert en verbindt.
Daarom staan deze 2 dagen in het teken van sport, spel,
muziek en ontmoeting. We gaan er 2 onvergetelijke, positieve dagen van maken voor álle betrokken jongeren!
Meer weten over de jongerenreis? Op verschillende informatie avonden hierover zijn jongeren met hun ouders van
harte welkom!
Kijk hiervoor op:
www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/jongerenreis-afrika

"Het was een super ervaring
om nooit meer te vergeten.
Dit is echt ‘once in a lifetime’
en ik ben blij dat ik
meegedaan heb aan de
expeditie!"

wijsheid

Bowling
good
Jaren geleden maakten onderzoekers videoopnamen van twee bowlingteams. Zij onderzochten de manier waarop volwassenen leren.
De teams bestudeerden de opnames om hun
vaardigheden te verbeteren. De twee opnames
waren bewust verschillend van opzet, Het ene
team kreeg een compilatie te zien van alle fouten.
Het andere team kreeg juist alle goede momenten te zien. Na het bestuderen van de opnames
verbeterden beide teams hun prestaties. Maar
het team dat zijn successen bestudeerde, ver
beterde zijn prestaties twee keer zo sterk als het
team dat zijn fouten bestudeerde.
Een student vroeg aan zijn hoogleraar waar dat
aan lag. ‘Het mechanisme erachter is een les
voor alle opvoeders’ antwoordde deze ‘de
nadruk op fouten kan leiden tot vermoeidheid,
schaamte, weerstand en passiviteit. De nadruk
op wat goed werkt en de discussie over hoe je
daar nog meer uit haalt, leidt tot creativiteit,
passie en het verlangen naar succes’.
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Column

Ingrid Medemaa schrijft ook
Ingrid Medemen School E-Nieuws
voor Thuis VAN WAARDE.
van OUDERSijft kinderboeken
Ingrid schr ‘Groeten uit
waaronder tieboek van de
Kenia’ het acboekenmaand.
christelijke wd met Germt
Ze is getrou n Maud,
en moeder vauter Steffie.
Renske en pe

!
g
a
d
t
Fees
Vanmorgen heb ik cadeautjes ingepakt en de voorraad
slingers gecheckt.
Alles ligt klaar om over een paar dagen te vieren dat Steffie
jarig is. Alweer drie jaar oud!
Hoewel ze er eigenlijk niks van snapt, is het toch leuk om
samen uit te kijken naar deze bijzondere dag. Om het concreet te maken, spelen we dat pop jarig is. We hangen
slingers op en pop mag trakteren. Pop krijgt een stuk taart
en we maken zelf cadeautjes. Dat laatste vindt Steffie
geweldig. Met grote zorg pakt ze allerlei speelgoed in.
‘Ik krijg ook cadeautjes he, mam?’ lacht ze vrolijk terwijl ze
een duploblokje in een papiertje wikkelt.
Op mijn vraag wat zij nou graag voor cadeautje wil hebben,
is het antwoord duidelijk. Een iPad en een uitgeprinte
kleurplaat…Cadeautjes die nogal uiteenlopen wat betreft
prijs dus.
Ehm… Ach, als er maar wat is ingepakt. En wat zal Steffie
verrast zijn als ze de slingers ziet, die we voor haar zullen
ophangen.
En dan mag ze natuurlijk ook kaarsjes uitblazen op de taart.
Ik verheug me nu al op haar blije gezichtje. Daar gaat het
om op zo’n dag. Bewust tijd nemen voor mooie momenten,
ze koesteren en vieren.
Dat gaan we ook zeker doen! Maar rond zo’n viering herinner
ik me ook momenten van het afgelopen jaar en de jaren daarvoor. En dan overvalt me zo’n dubbel gevoel. Is dat herkenbaar? Is dat iets wat moeders hebben of hoort het gewoon
bij het leven? Ineens ben ik me heel bewust van het geluk
van dit moment, maar ook van het geluk dat is geweest.
‘Weet je nog… dat ze net was geboren?’ zeg ik tegen
mijn man.
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‘En weet je nog dat ze net kon lopen? Moet je haar nu zien
en horen. Mevrouw wil graag een iPad!’
‘Best fijn dat ze alweer drie is’, zegt mijn man. ‘Hebben we
ook weer meer tijd voor onszelf. Knap toch dat ze al zoveel
zelf kan!’
En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Maar toch,
het dubbele gevoel van verheugen en terugblikken gaat
’s avonds nog even door tijdens het bedtijdritueel.
Na het tandenpoetsen lees ik Steffie voor. Uit een door haar
zelfgekozen boek met aan de ene kant het verhaal van Sint
en aan de andere kant het kerstverhaal.
Ik bedenk dat die feesten er - net als een verjaardag - ook
ieder jaar bij horen.
Heerlijk om ernaartoe te leven, ik geniet van alle gezelligheid en drukte.
Er worden op al die speciale dagen foto’s gemaakt en ik
schrijf herinneringen op in de dagboeken van onze kinderen. (Eerlijk gezegd doe ik dat laatste maar enkele keren per
jaar J)
En na al dat uitbundig vieren, ben ik ook weer blij als de
cadeautjes zijn uitgepakt op Steffies verjaardag en de Sint
weer naar Spanje is teruggekeerd.
Rond de tijd dat deze column verschijnt, zal het kerstfeest
zijn. Ik zal Steffie het kerstverhaal voorlezen en waarschijnlijk
viert de pop het feest mee. Met lekkers en gezelligheid en
een mooi versierde boom.
Ongetwijfeld komen er weer nieuwe mooie momenten die ik
zal koesteren!
En dan? Op naar een nieuw jaar! Dat moet gevierd worden!
Ingrid Medema

lezersaanbieding

Pretgerechtjes voor

Kinderen
‘Ik wist niet dat eten
zoveel lol kon geven’
‘Huh ?….Ik heb mijn lunch een
naam gegeven….! ‘

De leukste
tjes
kindereten

Een feestlunch op school, een feest op de overblijf, thuis
een maaltijd met dikke pret voor jong en oud.
Met deze twee boekjes vol pretgerechtjes voor kinderen is
iedere maaltijd een feest.
In Gave Haaien en Bizarre slakken wordt beschreven hoe
je de leukste en mooiste gebakjes maakt. Zoals kleurige
vlinders, actieve hagedissen, computers van lange vingers,
pientere konijnen, magische libellen, jagende katten, een
heerlijke locomotief en zeven dwergen.
In Busy Bees and Crazy Hedgehogs (meertalig) komen
de gekste gerechtjes op je bord: een broodje aap, broodje
zebra, een kreeft van kippenpoot, pientere muis en
mijnheer paprikahoofd,
Feest, bizar, cool, fantastisch, om te grinniken. Geen maaltijd
is meer hetzelfde.
Niet zo moeilijk om klaar te maken en de kinderen zullen er
van genieten. Later hebben ze het er nog over. ‘Bij mij thuis
vroeger had mijn moeder/vader altijd …..’
‘AAN TAFEL!!!’ en ‘OP TIJD THUISZIJN VOOR HET ETEN!!’
is definitief voorbij. Het enige risico is dat er allerlei vriendjes
en andere ouders willen mee-eten. Een cadeau voor jezelf,
voor de ouderraad, voor de overblijfmoeders of misschien
wel voor de hele school.
AANBIEDING:
Aanbieding voor lezers van dit magazine : € 14 voor allebei
de boekjes samen (inclusief verzendkosten. (Bij bestelling
van minimaal 10 kosten de boekjes € 12 per twee)
Bestellen kunt u via info@ouders.net Vermeld daarbij naam
(eventueel school en contactpersoon school), (aflever)
adres, telefoonnummer en email
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De tovenaar met
het potlood
Het is 1898. Een driejarig jongetje staat voor het raam te huilen. Als zijn
moeder komt vragen wat er is zegt het jongetje snikkend 'Ik kan de
regen niet tekenen’. De moeder aait hem over de bol maar kan dan niet
bevroedden dat haar zoontje later een van de bekendste tekenaars van
zijn tijd zal worden. En de ontwerper van een park waarin vanaf 1952
bijna alle kinderen van Nederland zich voor even in een sprookje wanen.

V

roeger was het standaard. Tussen alle kerst- en
nieuwjaarskaarten zat er altijd wel tenminste eentje
van een sfeerrijk Oudhollands landschap of stadstafereel met een paar grappige elementen. Zo’n kaart waar je
even wat langer naar keek dan naar de anderen en die een
extra mooi plaatsje kreeg aan de wand met kerstkaarten.
Hoewel dat beeld wat veranderd is geven de tekeningen
voor veel vaders en moeders nog dat nostalgische gevoel.
Anton Pieck maakte ze. De tovenaar met het potlood die zo
mooi het ‘Dickens-gevoel’ kon tekenen. Weinig rechte lijnen.
Huizen die ten prooi leken gevallen aan de vergankelijkheid,
terugverlangend naar de tijd waarin ze met grandeur werden
bewoond door voorname mensen. Het was de fascinatie
van Anton Pieck en zijn hang naar het verleden. Kranten,
radio en televisie en alle andere moderniteiten als flats,
auto’s asfalt en fabrieken deden hem niet veel. Hij vond de
wereld te jachtig. Als romantische eenling toverde hij met
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zijn potlood en penseel en schiep een 19e -eeuwse wereld
die aan de ene kant armoedig leek maar aan de andere kant
een verloren gezelligheid uitstraalde. Herfst en winter als
‘gezellige jaargetijden’ waren hem liever dan lente en zomer.
Pieck hield van anekdotische voorvallen. Hij maakte geschilderde verhalen.
‘Anton Pieck kijkt meer naar het verleden dan naar de toekomst - hij zal het daardoor wel niet ver brengen’ was de
conclusie van een psycho-technisch rapport over dienstplichtig soldaat Pieck uit 1915. De constatering was juist
maar de prognose zat er ver naast. Anton Pieck keek inderdaad met andere ogen. Ook naar mensen. Hij deed met zijn
potlood wat later Toon Hermans met zijn one-man-shows
deed. Typetjes neerzetten. Het uitvergroten van de ken
merken van mensen en hun beroepen. En daarbij met een
humoristische relativering een beetje de draak steken met

tekst: OUDERS VAN WAARDE

Anton Pieck

mensen die zichzelf of hun functie heel belangrijk vonden.
Hij schiep een wereld waarin de toeschouwer best wel voor
even zou willen toeven.

Belangrijke ouders

Zijn ouders waren daarin belangrijk. Bewust, omdat ze de
talentvolle tweelingbroers -Anton had een tweelingbroer
Henri die ook over veel tekentalent beschikte- ondanks het
beperkte inkomen van hun vader op jonge leeftijd al een
eigen tekenleraar gaven. En dat in een tijd waarin het kunstenaar zijn nog niet zo werd gewaardeerd. Maar ook onbewust
door Anton vrij te laten om door oudhollandse steden als
Alkmaar en Hoorn te zwerven als moeder daar op visite ging.
Anton ontdekte daar de schoonheid van de oude binnensteden. En bij de verhuizing van Den Helder naar Den Haag
kwam het talent van de tweeling pas goed los. Niet alleen
bood Hofstad Den Haag een schilderachtige omgeving
maar daar vond de tweeling ook een goede maar helaas
wat formele tekenopleiding. Op zijn veertiende had Anton al
zijn akte tekenleraar voor de lagere school en op zijn zeventiende zijn akte leraar voor de middelbare school, En direct
ook een aanstelling bij de tekenschool die hem had opgeleid.
Het gaf hem een inkomen. En dus bestaanszekerheid zodat
hij naast zijn werk geen opdrachten hoefde te aanvaarden
die hij niet prettig vond. Het gaf hem ook de financiële
mogelijkheid om te reizen naar plaatsen die zijn hart stalen.
Zoals Delft, Amsterdam maar ook Rhenen met zijn mooie
Cuneratoren en Zaltbommel met zijn mooie oude centrum.
En later de oude Vlaamse steden, landen als Italië, Ierland,
Marokko en vooral Engeland. Daardoor had hij alle ruimte
om de tekenstijl te ontwikkelen die wij nu zo goed van hem
kennen en die ook de basis legden voor misschien wel zijn
grootste project. Een sprookjeswereld voor kinderen (en
hun ouders).

De Efteling

Het is 1951 als bij Anton Pieck de telefoon gaat. Ene mijnheer Peter Reijnders meldt zich. Hij heeft illustraties bij de
sprookjes van Grimm van Anton Pieck gezien en heeft een
voorstel waarmee Pieck’s grootste en bekendste avontuur
begint. Hij heeft het over een speeltuintje met theesalon in

De ouderavond
Anton Pieck was 40 jaar lang tekenleraar op het
Kennemer Lyceum in Overveen. Het gaf hem een
vast inkomen en de bestaanszekerheid om naast
zijn leraarschap alleen dat te hoeven tekenen waar
hij zelf plezier in had. Met smaak kon Anton Pieck
vertellen over de ouderavond waarop de (pleeg)
vader van een van zijn leerlingen, die aardig kon
tekenen, hem toevertrouwde dat ’…als ze nou net
zo leerde tekenen als u hij allang tevreden zou
zijn!...’ Anton Pieck antwoordde dat hij het prettig
vond dat de vader niet zulke hoge eisen stelde en
tevreden nam de vader afscheid.

Kaatsheuvel dat hij wil uitbreiden en dat het plezierig zou
zijn als Anton zou willen meewerken om enkele sprookjes te
tekenen. Anton Pieck voelt er niet veel voor, bang dat hij
een soort decors moet ontwerpen, maar na lang aandringen
weet Peter Reijnders er toch een afspraak uit te slepen.
Die reis van Brabant naar Overveen blijkt later belangrijk.
In het lange gesprek dat daarop volgde werd een park
geboren dat zijn weerga in die tijd niet kende. Geen decor
maar een park met echte materialen in een mooie groene
omgeving: De Efteling. In 1952 opent het zijn poorten.
Eerder dan Disneyland. Vanaf 1951 zal Pieck er bijna 25
jaar aan meewerken. Als hij stopt is hij 80 jaar maar blijft de
Efteling nog wel regelmatig bezoeken en voorzien van advies.
Wekelijks reisde hij af naar Kaatsheuvel. Regelmatig kwam
er iets nieuws bij en de Efteling werd een begrip. En de
Nederlandse maar ook buitenlandse kinderen genoten met
volle teugen. Allerlei sprookjes werden treffend uitgebeeld
in de stijl van de tekeningen van Anton Pieck. Bekende en
onbekende zijn er vormgegeven met groot raffinement.
Meer dan duizend tekeningen en ontwerpen getuigen van
een minutieuze voorbereiding. In 1972 kreeg zijn artistieke
levenswerk internationale lof met de ‘Gouden Appel’ als
één van de beste Europese recreatieoorden.
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Anton Pieck

tekst: OUDERS VAN WAARDE

Als Anton Pieck in 1987 overlijdt neemt Nederland eigenlijk
zonder al te veel aandacht afscheid van een fenomeen.
Tot in de Verenigde Staten waren zijn tekeningen bekend
getuige de Amerikaanse toerist die bij de receptie van het
Rijksmuseum kwam melden dat hij de Rembrandts wel had
gezien maar wilde weten waar de Anton Piecks hingen.
Hij was de Brueghel van deze tijd, de tovenaar met de
tekenpen die miljoenen kinderen heeft laten wegdromen in
een wereld van paleizen, ridders, prinsessen, dansende
schoentjes, kabouters en Holle Bolle Gijs. Kinderen voor
wie het mooiste schoolreisje het park was waar hij voor hen
al zijn talent in had gestopt.

Tip voor de kerstvakantie - Het Anton Pieck
Museum in Hattem toont van 11 november
2017 tot en met 31 maart 2018 een bijzondere
tentoonstelling van winterse taferelen - bekend
van de kerstkaarten - met voor een deel nog
niet eerder geëxposeerde tekeningen.
Ook zijn Dickens-illustraties zijn te zien. Pieck
maakte illustraties die zowel in een Nederlandse als
Engelse versie van ‘A Christmas Carol’ werden
opgenomen. De originelen: zes kleurtekeningen en
zes potloodtekeningen zijn ook te zien.
www.antonpieckmuseum.nl
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Zeg dit nooit tegen je kind
In de ogen van een kind zijn ouders zijn beschermers,
verzorgers en normscheppers. Ouders maken ook fou
ten maar kinderen beseffen dat niet. Wel dat ze zelf
fouten maken en hoe hun ouders daar op reageren.
Want ieder kind wil een goed kind zijn. Om die reden
speelt het gedrag van de ouders een grote rol in de
mentale ontwikkeling van het kind.

Zeg daarom nooit:
1

Je bent waardeloos!

	Dit is misschien wel het ergste dat je je kind kan vertellen,
vooral wanneer ze naar jou op kijken en alles doen voor
jouw erkenning. Je stuurt het kind op een reis om die
erkenning te krijgen die het nooit zal krijgen. Je laat ze geloven dat ze niks te bieden hebben in plaats van ze te
helpen.

2

Stop nu met huilen

	Wanneer een kind iets doet waarvoor het weet dat het
gestraft wordt begint het te huilen. Dat is de emotie, zelfs
als er geen aanleiding voor is. Het heeft alle recht om uit te
drukken hoe het zich voelt. Straf dit af, en het kind zal emoties op kroppen, dus geef het een knuffel en leg uit wat er
fout ging.

3

Ik ben teleurgesteld in je!

	Dit wordt meestal gezegd als het kind zich al rot voelt. Je
mag overal teleurgesteld in zijn in de wereld, behalve in je
eigen kind, want jij bent er om ze langs het juiste pad te
begeleiden. Laat ze de weg zien als ze iets fout doen, leg
uit wat er fout ging en waarom het fout is.

4

	Je bent niet (…) genoeg!

	Op deze manier geef je een kind een beperkt zelfbeeld en
suggereer je dat ze iets missen dat ze nodig hebben om te
zijn wie ze willen zijn of te doen wat ze willen doen. Ze zijn
genoeg om zichzelf te zijn en moeten groeien in wat zij willen worden. Help ze liever met oefenen/trainen dan door ze
de grond in te trappen.

5

Grote jongens/meisjes worden niet bang!

	Met deze opmerking dwing je ze hun eigen gevoelens te
weigeren. Angst is geen slecht gevoel. Het herinnert ze
alert te zijn. Vertel ze niet van de angst weg te rennen maar
om het te confronteren en ervan te leren. Vertel ze dat het
niet erg is om bang te zijn en dat iedereen wel eens bang
is. Moedig ze aan.
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Winterongemakken
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tekst: Lars van Scheppingen, co-assistent

Elk jaargetijde kent zo zijn uitdagingen.
In het voorjaar is er kans op pollen
allergie, in de zomer moet gelet worden
op zonnebrand, in de herfst is er risico
op een najaar dipje en in de winter…
tja… ook de winter kent zo zijn
ongemakken.
Hoesten, snotteren, keelpijn en griep
Virale (bovenste)luchtweginfecties komen het meest voor
tijdens de wintermaanden. Als het slijmvlies aan de binnenkant van de luchtwegen wordt geprikkeld, maken de luchtwegen extra slijm aan. Omdat dit slijm weg moet uit de
luchtpijp, ga je hoesten. Als je hoest kun je een schrale
keel krijgen dat dan ook weer een hoestprikkel geeft.
Wanneer je veel moet hoesten, drink dan voldoende.
Vooral warme dranken (bijvoorbeeld citroenthee met honing)
geven dan verlichting. Ook kun je een stoombadje nemen
boven heet water (pas op verbranden!) of stomen in de
douche (douche op heet zetten en ergens anders in de
badkamer gaan staan) om zo het slijm wat dunner te maken.
Deze methodes zijn wetenschappelijk aangetoond niet zo
effectief, maar kunnen zeker geen kwaad. Bij een kriebelhoest kan soms een dropje de klachten verzachten. Om de
hoest met een geneesmiddel te behandelen, wordt onderscheid gemaakt tussen een productieve en niet-productieve
hoest. Bij een productieve hoest komt er slijm vrij. Juist door
het hoesten wordt het slijm afgevoerd. Anders dus als bij
een droge of kriebelhoest. Daarbij raken de luchtwegen
juist geïrriteerd. Wanneer er sprake is van een productieve
hoest (hoest met slijm) dan kun je een (slijmoplossende)
hoestsiroop gebruiken, maar ook hiervan is aangetoond dat
het niet echt werkt. Medicijnen die de hoestprikkel onderdrukken worden sterk ontraden, omdat zij er juist voor kunnen
zorgen dat een longontsteking kan ontstaan. Ook voor hoesten werkt een neusspray goed! Dit kan zowel een NaCl
zoutoplossing als een xylometazoline spray zijn. Koop voor
kinderen een kinderneusspray, laat je altijd voorlichten en
volg goed de bijsluiter voor gebruik.
Een verstopte neus wordt ook veroorzaakt doordat het
slijmvlies te veel slijm produceert (snot). Dit slijm verstopt
de neus. Probeer besmetting via druppeltjes door de lucht
te voorkomen door bij het niezen je hand voor je mond te
houden en je handen regelmatig te wassen. Je kunt ook
stomen met warm water zonder daaraan iets toe te voegen.

Winterongemakken

Adem de lucht dan in met je neus. Wat je vooral niet moet
doen is snuiten, sniffen en neuspeuteren, want dan raakt
het neusslijmvlies beschadigd en er ontstaat vooral door te
snuiten een grotere kans op een bijholteontsteking. Voor
het slapen gaan werkt de NaCI zoutoplossing vaak het
beste. Zout voert namelijk overbodige stoffen af, herstelt de
vochtigheidsgraad en vermindert de ontsteking van het
slijmvlies. Spray verder zo nodig om je neus open te houden,
zodat je niet benauwd bent.
Hoewel keelpijn vaak meerdere oorzaken kan hebben,
zijn het wel vaak ontstekingen die bijna altijd worden veroorzaakt door een virus. Ook kan het door overbelasting van
de keel komen. Bijvoorbeeld door veel praten of schreeuwen. Keelpijn gaat bijna altijd vanzelf over, maar als het langer dan een week aan houdt en/of je koorts hebt, is het verstandig om even langs de huisarts te gaan. Soms helpt een
glas koud water of een ijsje om de keel te verzachten of het
zuigen op een dropje. Bij anderen werken warme dranken
beter en zo is het zoeken wat je zelf het meest fijn vindt.
Keelpastilles hebben eigenlijk geen meerwaarde. Wat ook
kan is gorgelen met water, een zoutoplossing of met mondwater (bijvoorbeeld Listerine). Gorgelen met mondwater
werkt door de alcohol die virussen en bacteriën doodt en
daarom mag het niet doorgeslikt worden. Een minder
geschikte methode daarom bij (kleine) kinderen dus! Geef
ook je stem rust door zo min mogelijk (en vooral niet fluisterend) te praten.
Griep wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus is vaak
erg besmettelijk en verspreidt zich snel. Griep gaat meestal
vanzelf over. Koorts en pijn verdwijnen vaak na 3 tot 5 dagen.
Maar het kan soms wel een paar weken duren voordat je je
weer helemaal de oude voelt. Er gaan veel adviezen rond
zoals vitamine C gebruiken, maar je kunt het genezen van
griep niet echt versnellen. Bij koorts kan het beste paracetamol gebruikt worden (zie voor de hoeveelheid de bijsluiter)
en voor andere symptomen bij de griep de hier bovenstaande adviezen bij hoest, een verstopte neus en keelpijn.
Luchtweginfecties komen bij kinderen vaak voor.
Per jaar krijgen kinderen tussen de 1-2 jaar oud
gemiddeld 6-8 keer een luchtweginfectie. Hoe ouder
het kind, hoe minder frequent dit voorkomt.
Met bovenste luchtweginfecties komt ook wel oorontsteking voor. Dit komt doordat een buis tussen de neus/keelholte en het middenoor (de buis van Eustachius) vernauwt
als gevolg van zwelling door een reactie van het lichaam op
het virus. Vaak gaat dit vanzelf over door neusspray te
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tekst: Lars van Scheppingen, co-assistent

Vitamine D
Als je gezond en gevarieerd eet (voor tips: www.voedingscentrum.nl), krijg je over het algemeen genoeg vitamines en
mineralen binnen. Extra vitamines en mineralen geven ‘voor
de zekerheid’ is daarom niet nodig. In groente en fruit bijvoorbeeld zitten ook bioactieve stoffen en vezels die bij
dragen aan je gezondheid. Een supplement kan een gezond
eetpatroon niet vervangen!

gebruiken. Als het langer aanhoudt of als je steeds zieker
wordt, kan door de huisarts een antibioticum voorgeschreven worden, maar zij zijn vaak voorzichtig met het voorschrijven ervan. Paracetamol (volgens dosering) kan bij
koorts, ziek voelen en pijn zeker wel gebruikt worden.

En nog meer ongemakjes
Ook zijn er in de wintermaanden vaak huidklachten.
Huidklachten ontstaan veelal door een droge huid als
gevolg van droge lucht van de verwarming. Daardoor neemt
de luchtvochtigheid in huis af. De temperatuur wordt kouder dus er zit ook minder waterdamp in de lucht en de lucht
buiten is dan ook droger. De huid van gezicht en handen
kan ’s winters trekkerig aanvoelen, wordt ruw, schraal, rood
en minder elastisch. Vaak zijn schilfers en jeuk de voornaamste klachten. In die tijd kan beter niet dagelijks en niet
te warm gedoucht worden. Kies voor geen of een pH
neutrale zeep en smeer je huid na het douchen in met een
hydraterende (vette) crème. Het vocht wordt zo minder snel
aan de huid onttrokken. Een tip voor droge lucht in huis is
om een bakje water aan de verwarming te hangen. Buiten
kan het beste wanten of handschoenen gedragen worden.
Vermijd verder minder ademende synthetische stoffen zoals
nylon en polyester. De belangrijkste jeuk veroorzakende stof
is wel wol. De korte, grove vezels prikken op een geïrriteerde
huid, waardoor het gevoel nog erger wordt. Katoenen
kleding kan vaak wel goed verdragen worden.
‘s Winters heb je ook meer last omdat de luchtvochtigheid
vaak lager is van statisch haar. Het dragen van mutsen en
synthetische kleding maakt dat erger. Was je haar niet met
een sterk ontvettende shampoo, gebruik crèmespoeling en
föhn het haar niet of niet te vaak.
In een droge omgeving wordt er ook extra veel vocht aan
je lippen onttrokken met barstjes, kloofjes en losse velletjes tot gevolg. Trek de velletjes er niet af en lik droge
lippen ook niet vochtig, maar gebruik een vette crème of
honing. Dit legt een laagje op de lippen dat het vocht in
de huid vasthoudt.
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Een uitzondering is vitamine D. Vitamine D is belangrijk.
Het speelt namelijk een rol bij de celgroei en celdeling van
onder andere het immuunsysteem, oftewel de weerstand.
Ook zorgt vitamine D voor een goede groei en ontwikkeling van kinderen. Deze vitamine krijg je binnen via je eten
en via zonlicht. Maar dat is niet altijd voldoende. Mensen
met een donkere of getinte huidskleur, mensen die de huid
bedekken en jonge kinderen tot 3 jaar wordt daarom aangeraden om een vitamine D-supplement te nemen van 10
microgram per dag.
Maar minstens zo belangrijk is om toch vooral te genieten
van de winterperiode. Denk je eerder verkouden of grieperig
te worden door in de kou te zijn, juist het omgekeerde is
waar. Virussen en bacteriën hebben namelijk een grotere
kans om je ziek te maken door veel binnen te zitten en
weinig frisse lucht te krijgen. Regelmatig de deur uit gaan
en buiten zijn is goed. Ook voor de vitamine D. We halen
dit wel uit eten, maar vooral uit zonlicht. Ook in de winter.
Dus koud of niet: lekker in het zonnetje buiten zijn of spelen
is goed.
Goed is het om zeker per dag voldoende te bewegen.
Ook de echte winteractiviteiten zijn goed voor de spieropbouw en conditie zoals schaatsen als er ijs ligt alhoewel dit
fysiek wel zwaarder kan zijn dan de meeste spelen die in
andere jaargetijden worden gespeeld. Buiten spelen in de
winter daagt kinderen ook uit, want tikkertje spelen of voetballen gaat niet als er sneeuw ligt. Zo wordt er meer creativi
teit en fantasie van ze verwacht.

tekst: xxxxxxx

interview

Buiten giert de wind om het huis. Maar binnen is het warm en comfortabel.
Er is een lekkere maaltijd en je hoeft er de rest van de avond niet meer uit.
Kaarsjes aan en genieten maar. Het mag weer van de trendwatchers.
Gewoon lekker knus. Hygge is de hype van dit moment. Hygge is het tegengif
voor de zakelijkheid, voor de koude winter, de regenachtige dagen en de
uitgestrekte duisternis.
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Hyggewoorden
Aan hygge kun je praktisch elk Deens
woord vastplakken
Veelgebruikte termen:
Hyggebukser [spreek uit: huugeboksa]
Comfortabele broek die je nooit buitenshuis zou dragen.
Hyggesokker gebreide sokken
Hyggespreder iemand die het gezellig
maakt
Fredagshygge met het gezin op vrijdag
na een lange week op de bank zitten.
Hyggehjørnet in de stemming zijn voor
hygge.
Hyggekrog een hoekje in de keuken of
woonkamer met dekens en kussens.
Kaffe-hygge gezelligheid die koffie
meebrengt.
Hyggesnak gebabbel of gezellig geklets
over niet-controversiële onderwerpen.

eze trend is misschien wel hét geheim van
Denemarken. Het geeft het hygge-gevoel. Fijn, knus,
gezellig en warm. Volgens de Denen maakt het je
gelukkiger. En zij kunnen het weten. Nederlanders scoren
hoog (zevende) als het gaat om gelukkig zijn maar de
Denen zijn volgens de Verenigde Naties het gelukkigste
volk ter wereld.

Kan het? Het gevoel van de kerstperiode langer vasthouden.
Een hele winter lang zodat het weer voorjaar is voor je het
weet? In de middeleeuwen duurde de kerstperiode tot Maria
Lichtmis op 2 februari. Later werd dat teruggebracht tot
12 dagen en eindigde met Drie Koningen op 6 januari.
De Engelsen verwerkten het zelfs in een lied ‘The twelve
days of Christmas’. Het paste bij een agrarische maatschappij waar er in de wintermaanden niet veel te doen was op
het land. Maar de industriële maatschappij met zijn fabrieken
en kantoren verkortte het tot 2 dagen. Er moest geld verdiend worden. Alleen de scholen kennen het nog. 12 dagen
vrij. Dat meer zakelijke bracht meer welvaart maar langzaam
sloop de gezelligheid de deur uit. En die gezelligheid lijken
de Denen nu weer herontdekt te hebben.
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Het werkwoord dat bij hygge hoort is ‘at hygge sig’. Dit is
iets moeilijker te vertalen en betekent zoiets als het gezellig
hebben, zich vermaken of het naar de zin hebben. Hygge,
zegt men dan ook, moet je actief doen. „Waarom kom je
vanavond niet langs om met ons te hygge?” is een uitnodiging die je van Deense vrienden zou kunnen krijgen.Het is
in Denemarken een werkwoord en het staat voor de Deense
mentaliteit voor het leven: genieten van de dingen die er
echt toe doen, ‘kwali-tijd’ met familie en vrienden, aandacht
voor elkaar en gezellig cocoonen. Klinkt goed toch?

Bij de hygge-hype gaat het erom, dat je je dagelijkse activiteiten bewust doet. Je geeft de kleine dingen meer aandacht
en betekenis en maakt ze mooier. Het kost even moeite om
als een echte Hyggespreder je familie en vrienden te overtuigen van Hygge maar zitten ze eenmaal in de sfeer dan is
het goud waard. Beeld je maar in: met je kinderen na een
lekkere maaltijd rond een haardvuur, dikke sokken, slobbertruien aan , warme plaids, glühwein, flakkerende kaarsjes,
buiten sneeuwt het en binnen worden verhalen vertelt.
Dat is optimaal genieten. Helemaal hygge!

tekst: Werner van Katwijk

Hyggen

Tien Hyggetips
1. F
 amilie (en vrienden): breng meer tijd door
met de mensen om wie je geeft en heb aandacht
voor elkaar. Telefoon en televisie uit en vertel
verhalen.
2. Warmte: zorg voor warmte. Ga bij de open
haard (of rondom een groep brandende kaarsen)
zitten, stook de kachel op en zorg voor warme
dekentjes.
3. Kleding: maak het jezelf lekker comfortabel.
Schoenen uit. Draag een slobbertrui of pyama.
4. Knus interieur: maak het binnen gezellig met
(lekker veel) kaarsen, wollen plaids en
kussentjes.
5. Maak je hoofd leeg: de zorgen over werk of
andere zaken laat je achter bij de voordeur.
Kinderen zorgen dat ze het huiswerk af hebben
(moeilijk - maar ze krijgen er gezelligheid als
beloning voor in de plaats)
6. Wandel: Een mooie manier om je hoofd leeg te
maken is een gezamenlijke wandeling. Het maakt
je spraakzaam en er komt een gelukkigmakend
stofje in je lichaam vrij (Endorfine).
7. Tijd voor jezelf: je hoeft je echt niet altijd met
vrienden en familie te omringen. Voldoende tijd
voor jezelf is ook belangrijk. Ontspan in een
warm bad of neem de tijd om eindelijk dat ene
boek uit te lezen.
8. Lezen: jezelf met een boek of tijdschrift opkrullen op de bank is helemaal hygge.
9. Lekker eten: maak wat extra tijd voor een
maaltijd die iedereen lekker vindt. En dan niet
direct afruimen en afwassen. Tafel na met een
lekkere Deense gløgg , glühwein of warme
chocolademelk. En appeltaart!
10.	Rustig aan: haasten is absoluut niet hygge.
Neem de tijd, doe rustig aan en zorg voor rust
in je omgeving.

Meer weten
Als je meer w? ilt weten over ho
in je dagelijks leven, kun je ee e je hygge toepast
al heel wat leuke boeken overn boek lezen. Er zijn
•	Hygge: de Deense kunst va deze trend te koop:
n het leven - Meik
Wiking
• Hygge - Marie Tour l So
derberg
• Heel Holland hyggt el
M
ir
ia
•	Een video van The Guardi m de Bondt
werd onlangs 3,3 miljoen keanerover het fenomeen
hem terugvinden op Youtube bekeken. Je kunt
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Hans Christian Andersen

“ALLES WAAR JE
NAAR KIJKT KAN
EEN SPROOKJE
WORDEN EN JE KAN
EEN VERHAAL
HALEN UIT ALLES
WAT JE RAAKT”
Hans Christian Andersen
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wijsheid

De
geschonden
robijn
Er was eens een rijke en machtige koning die een grote en zeer
bijzondere robijn van onschatbare waarde bezat. Deze edelsteen
vormde de basis van zijn roem, rijkdom en macht. Elke dag keek
hij er vol trots naar. Op een dag zag hij tot zijn grote ontsteltenis
dat de robijn een kras vertoonde. Dit was een ramp! Wat moest
hij doen?
Hij riep alle juweliers uit het paleis bij zich om de kras te onderzoeken en te kijken wat er kon worden gedaan om die te herstellen. Ze waren het er unaniem over eens dat er niets aan te doen
was zonder nog meer schade te veroorzaken.
De koning was er totaal door van streek en loofde een grote beloning uit aan de juwelier die de robijn van de koning zou kunnen
repareren. Diverse juweliers zagen hun kans schoon, maar allen
moesten toegeven dat er inderdaad niets aan te doen was.
Een paar dagen later zei een van de dienaren van de koning dat
hij had gehoord over een oude, gepensioneerde juwelier in een
verre uithoek van het land, die heel veel ervaring zou hebben met
het werken aan beschadigde edelstenen. Dus werd deze juwelier
prompt ontboden; een paar dagen later kwam hij aan, een kleine,
kromme, oude man in tamelijk sjofele kleren. De hoveniers van
de koning deden erg minachtend en zeiden tegen de koning dat
hij zijn tijd verdeed. Maar de koning drong erop aan dat de oude
man de beschadigde edelsteen te zien kreeg. Hij keek er een tijdje
zeer aandachtig naar en zei toen tegen de koning: ‘Ik kan uw
robijn niet repareren, maar als u wilt, kan ik hem mooier maken.’
De koning was een beetje sceptisch maar hij wilde per se dat er
iets gebeurde, dus stemde hij ermee in.
Aldus ging de oude juwelier aan het werk met slijpen en polijsten. Een paar dagen later keerde hij terug. Op de edelsteen van
de koning had hij een zeer verfijnde roos gegraveerd waarvan de
steel werd gevormd door de kras.
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tekst: Gerda Valstar (pedagoge) en Johan Valstar (godsdienstpedagoog)

Noach

Noach
op nummer 1
Het is opmerkelijk dat in de Nederlandse top-tien van jongensnamen op dit
moment acht Bijbelse namen staan: Sem, Daan, Levi, Luuk/Lucas, Bram,
Jesse. En met stip op nummer 1 staat Noah, oftewel Noach; - ons allen bekend
van oeroude verhaal over de ark.
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Andere tijden
Dat is een goede aanleiding om even stil te staan bij het
verhaal over Noach in de bijbel. Niet alleen zijn naam, maar
ook zijn verhaal is onverminderd populair, behoort tot het
standaardrepertoire van de basisschool en is opmerkelijk
genoeg in elke kinderbijbel terug te vinden. Vraag maar
eens aan je kind wat het van Noach weet. Je krijgt dan
waarschijnlijk antwoorden als: hij bouwde de ark, hij redde
de dieren, hij liet een duif uitvliegen, hij zag een regenboog.
Het verhaal van de zondvloed gaat overigens terug op kleitabletten uit de wereld van Mesopotamië die pakweg meer
dan 4000 jaar oud zijn. Dit gegeven is wel van belang om
het verhaal van Noach, zoals dat nadien uiteindelijk in het
Bijbelboek Genesis terecht is gekomen, te kunnen plaatsen.
Het verhaal dateert dus uit een totaal andere tijd en cultuur,
waar - in de beleving van de mensen van toen - de goden
naar willekeur beschikten over het menselijk bestaan.
En waar je er om die goden gunstig te stemmen goed aan
deed het beste van je oogst, je vetste schaap en zelfs je
eerstgeboren zoon te offeren.

Abraham
Via omwegen kwam dit verhaal ook in Kanaän terecht, waar
het gaandeweg een eigen betekenis kreeg. De vraag is of
we in de tijd van nu nog met zo’n oeroud verhaal kunnen
aankomen. Ons wereldbeeld en onze godsvoorstelling zijn
nu totaal anders.
Trouwens, aartsvader Abraham trok niet voor niets weg uit
die wereld waarin zon, maan en sterren werden aanbeden
en iedereen afgodsbeeldjes in zijn tent had staan. Pas met
Abraham begint de unieke geschiedenis van God met de
mensen. Daarin leren we de enige God JHWH kennen
zoals hij zich in de loop van de eeuwen in de bijbel heeft
geopenbaard.

Verwarring
Toen ikzelf het verhaal van Noach ooit argeloos voorlas uit
een aantrekkelijk geïllustreerd boekje met de ark en alle dieren op de voorkant, kwam naderhand de reactie: wat zielig
voor al die mensen die verdronken zijn. En die andere dieren, die konden er toch ook niks aan doen? Op dat moment
drong het tot mij door dat ik met dat mooie boekje ongewild
het beeld van de straffende god uit de oertijd doorgaf.
Achteraf vond ik het ineens een ‘fout’ verhaal, dat ‘foute’
vragen oproept, zoals: zijn natuurrampen een straf van God?
Mijn dochter was in verwarring. ‘Waarom wordt er van alles
maar één gered en de andere niet?’ En: ‘Hoe kan de hele
aarde nou overstromen?’ En: ‘God beloofde dat er nooit
meer een zondvloed zou zijn, maar er zijn toch nog steeds
overstromingen?’ En: ‘Er zijn nog steeds slechte mensen,
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wanneer worden die gestraft?’ Allemaal terechte vragen.
Ik was daar totaal niet op voorbereid. Ik had mijzelf in de
nesten gewerkt. Ik had geen antwoorden en wist op dat
moment niet hoe ik het gesprek verder moest voeren…
Er zat bij dat boekje helaas geen handleiding. En ik bleef
zitten met mijn eigen vraag wat het verhaal pedagogisch te
bieden heeft.

Kindertheologisch
Kindertheologen van nu pleiten ervoor om de herkenbare
vragen en ervaringen en het hoofdthema duidelijk in het verhaal mee te nemen. Zo suggereert de vroege kindertheoloog Hans Heller in dit verband om het verhaal van Noach
te plaatsen onder de noemer ‘je mag opnieuw beginnen’.
Hij geeft de suggestie om het verhaal bijvoorbeeld te ver
tellen vanuit het perspectief van de dieren.
Het had geregend, geregend, en geregend…..veertig
dagen en veertig nachten lang.
Het water steeg en steeg, maar de ark dreef boven op
de golven.
En in de ark wisten ze allemaal: we zijn gered!
Maar tegelijk met die opluchting was er ook verdriet verdriet om hun oude leventje dat voorbij was,
verdriet om de verloren vrienden en familie,
verdriet om hun verloren thuis.
Want de ark was geen nieuw thuis.
Natuurlijk niet. Moet je voorstellen:
Veertig dagen en nachten dicht op elkaar gepakt.
De hele tijd dezelfde gezichten, dezelfde stemmen,
dezelfde opmerkingen; je weet al wat de ander zeggen gaat.
Je wordt er gek van. En je verveelt je kapot.
“Voor ik helemaal doordraai, moet er iets gebeuren”,
zei pauw tegen zichzelf.
Hij wurmde zich tussen de andere dieren door en zei
tegen iedereen:
“Vanavond om zeven uur vergadering!”
En zo zaten ze daar, de grote en de kleine dieren,
de mannetjes en de vrouwtjes.
En ze vertelden elkaar over hun vroegere leven,
over de dankbaarheid dat ze in de ark gered waren,
en over het verdriet en de weemoed naar vroeger die ze
in hun hart voelden.
Zo kwamen ze de tijd door. Vaak kwam Noach bij hen
zitten en luisterde mee naar hun verhalen.
Raaf bijvoorbeeld: ‘Ben ik nog een raaf of niet?
Ik kan het niet meer horen: ‘Wat fijn dat we gered zijn’.

tekst: Gerda Valstar (pedagoge) en Johan Valstar (godsdienstpedagoog)

Merken jullie dan niet dat we in deze ark gevangen zitten?
Misschien zijn jullie uitgenodigd, maar ik zit hier niet
vrijwillig.
Ik werd gevangen genomen en daarbij is mijn vleugel
gebroken.
Ik was ooit zo vrij als een vogeltje in de lucht.
Nu kan ik nooit meer vliegen...,’ eindigde hij moedeloos.
‘Alles is voorbij….’
………………
Na veertig dagen en nachten riep pauw ineens:
‘Jongens, het regent niet meer! We kunnen eruit!’
‘Niet zo haastig,’ zei Noach. ‘Het water moet eerst nog
zakken.’
‘Wanneer weten we het dan?’ vroeg raaf.
‘Rustig, rustig,’ zei Noach. ‘Jou heb ik trouwens straks
nodig.’
‘Wat zeg je? Hè? Mij? Dat zal me benieuwen.’
Een paar dagen later overkwam raaf iets onbegrijpelijks.
Noach nam hem apart en opende het luik:
‘Raaf, jij moet mijn boodschapper zijn.’
‘Mmmaar…. iik kan toch niet mmmeer…’protesteerde raaf.
‘Waar een wil is, is een weg,’ zei Noach
en schoof hem door het luik de vrijheid in.

Noach

Zie Hans Heller: Biblische Geschichten erlebt, erfahren und erzählt, 2005.

En dank aan deze uitleg van de kindertheologen! Hiermee
kan ik uit de voeten! Dit verhaal spoort trouwens met het
vervolg in het boek Genesis. Daarin gaat het erom hoe
mensen in de lijn van Abraham niet tot een vloek maar juist
een zegen kunnen zijn. Dat wil ik mijn kinderen meegeven.
God is niet degene die onze fouten bestraft, maar wil onze
metgezel zijn en onze Bevrijder: na alles wat er fout gaat
krijgen mensenkinderen een nieuwe kans: we mogen
opnieuw beginnen…

Raaf wist niet wat hem overkwam: weer als een vogeltje
zo vrij!
Hij was nog steeds bang vanwege zijn vleugel,
maar hij voelde de frisse lucht,
hij vloog en zwenkte en zwierde.
Hij voelde zich als op adelaarsvleugels gedragen.
Het water was ver weg en niet langer bedreigend.
Zag hij daar iets groens?
Aan zijn lamme vleugel dacht hij niet meer.
Hij was weer zo licht als een veertje,
Werkelijk waar, bijna net als vroeger.
En ineens voelde en wist de raaf: God is er!
Waar alles borrelt en bruist van het leven, daar is God.
Zo was het, zo is het en zo zal het altijd zijn.
‘Dit is zo’n wonder, dit moet iedereen weten!
Het is werkelijk zo onbeschrijfelijk mooi!
Je kunt het bijna niet geloven!
Ik voel het zachte ruisen van
de voorjaarswind die mijn veren streelt.
De tijd van het niets is eindelijk voorbij!
Ik mag weer helemaal opnieuw beginnen!
Dank je wel, Noach!
Dank je wel God!’
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Een oude indiaans verhaal.

Dit verhaal gaat over oude tijden, en het gaat over een
jongen die Jongen heette. Jongen, dat was zijn volledige naam. Jongen was triestig, want hij vond het maar
een stomme naam. Hij vroeg aan zijn vader Grijze
Aarde hoe hij een andere naam kon krijgen. Zijn vader
zei: ‘Jongen, als je een andere naam wilt dan moet je
die verdienen’ ‘En hoe verdien je dan een andere
naam?’ vroeg Jongen dan. ‘Om een andere naam te
verdienen moet je laten zien dat je dapper bent, iets
doen waardoor je zelf zeer trots zult zijn en waarvan de
mensen naar je opkijken’. ‘Wil je me daarbij helpen?’
vroeg Jongen. Zijn vader dacht even na en zei toen:
“Morgen is het bizonjacht, je bent oud genoeg om
voor de eerste keer mee te gaan.”
De volgende morgen vertrokken ze op jacht. Jongen
had zijn prachtige pijlenkoker van hertenleer meegenomen. Na een lange tocht kwamen ze aan een plaats
waar iemand bizons had gezien. Ze klommen samen,
zonder te spreken over een heuvel waarachter er bizons
stonden te grazen. Er stonden een stuk of tien bizons
bij een bronnetje te drinken. Grijze Aarde zei ‘neem
dat vrouwtje, ze staat het dichts bij ons’. Jongen
spande zijn boog en, omdat de vrouwtjesbizon zo
dichtbij was, wist hij zeker dat hij haar kon raken. Net
toen hij de pijl wou loslaten zag hij iets bewegen in het
hoge gras achter de bizon. Een kleine babybizon krabbelde overeind in het gras en liep wankelend naar zijn
moeder toe. De kleine bizon, met zijn donzig babyvachtje maakte hongerige geluidjes en zijn moeder
likte hem vol liefde met haar tong. ‘Schiet’ , fluisterde
Grijze Aarde. ‘Ik kan het niet’,zei Jongen ‘De babybizon zou doodgaan zonder zijn moeder’. Zwijgend liep
hij met zijn vader terug naar huis. Jongen was zeer
droevig want hij had gefaald in zijn opdracht.
Even later lag hij thuis triestig voor zich uit te kijken.
Zijn vriend Sneeuw kwam binnen en vertelde hem dat
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Jo

hij een enorme bizon had geschoten. Sneeuw zei dat
hij nu zeker een nieuwe naam verdiende aan het kampvuur. Dat maakte Jongen nog triestiger, want hij zou
geen nieuwe naam krijgen. Grijze Aarde zei dat hij ook
aan het kampvuur ging vertellen wat er met Jongen
gebeurd was vandaag. Hoe kon vader hem nu ten
schande maken bij de hele stam, vroeg Jongen zich af.
Iedereen zat rond het kampvuur en de trommen lieten
zachte en ritmische klanken horen. Eerst kwam de
vader van Sneeuw. ‘Mijn zoon was zeer moedig. Hij
hield met sterke handen de boog vast en hij doodde de
bizon. We hebben mijn zoon sneeuw genoemd omdat
hij in de winter geboren was, maar hij noemt niet langer Sneeuw. Hij heeft met een krachtige en snelle pijl
gedood. Nu noemt hij PIJL-DODER’. Pijl doder
danste nu rond het vuur. Toen zijn dans gedaan was
kwam de vader van Jongen. Jongen stopte zichzelf al
weg.

Grijze Aarde sprak

Grijze Aarde sprak: ‘Mijn zoon was zeer moedig. Hij
hield met sterke hand de boog, maar hij doodde de
bizon niet’. Alle mensen keken verbaast. Sommigen
stonden al op om het kampvuur te verlaten, want wie
geen bizon dood, kan toch geen naam krijgen. ‘Wacht’,
zei de vader ‘Ik heb nog niet gedaan met spreken.
Jongen is geen jager, hij heeft geen jagershart. Hij hield
met sterke hand zijn boog op een groot moederdier
gericht, maar hij doodde het dier niet. Zijn hart hield
de pijl tegen. Hij zag haar hulpeloos bizonjong. Jongen
heeft gekozen voor het pad van de wijsheid, hij wil het
leven van andere schepselen sparen. Ik geef hem de
naam BIZON-BROEDER, omdat hij zijn hart volgde’.
De mensen juichten en Bizon-Broeder danste zeer blij
en leefde vanaf dan gelukkig samen met alle dieren van
de schepping.

ngen

wijsheid
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Mariette
bakt
Mariette is communicatiewetenschapper, maar haar grote passie is het
maken van lekkere recepten. En dan vooral zoetrecepten. Ze doet dat
professioneel en heeft een blog, zoetrecepten.nl, waarmee ze in september een Foodblog Award 2017 won. In februari 2018 brengt zij haar boek
PUUR ZOET uit, dat in het teken staat van bewust bakken met pure
ingrediënten. In dit magazine deelt ze een aantal voorbeelden daarvan en bewijst dat Zoet en Gezond samen kunnen gaan. De recepten
komen uit de receptencategorie ‘Gezondigen’. Op een gezondere manier
zondigen, met meer voedzame
ingrediënten en minder suiker.
Deze keer recepten die passen bij de
feestdagen. Vaak niet ingewikkeld
om te maken zodat je samen in de
keuken met je kind kan toveren.
Met elkaar een lekkernij maken maar ze mogen als ze vaardig
genoeg zijn het ook alleen doen.
En daarna - bij een feestelijke
maaltijd of ’s avonds bij de haard samen proeven van al dat lekkers.
Een vakantiedag om in te plakken!
Het kost niet veel maar de
Waarde is groot.
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B 00 gram da pelstroop,
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Gezond
Hoe lekke erontbhetijtkoooek kis, ik
supermarkt. Het voelt koop nooit ontbijtkoek in de
devol suiker en vet. Da gezond, maar zit stiekem boorMijn doel: een gezonde ont moet anders kunnen!
mogelijk suiker en vet. tbijtkoek maken met zo min
suikers vervang door n Doordat ik de geraffineerde
dadels en appelstroop enatuurlijke zoetstoffen zoals
het v
nen is h
n suikeretvrihjeebénlavteetnvvrierdwijbijtkoek etgewreorsudltena.aMt ee
gebruikte ik amandelmissie volbracht! Daarnaastje ontook lactosevrij is. elk waardoor de ontbijtkoek
Bereidingswijze
1.	Vet een cakevorm va
oven voor op 160 gradnen25 cm in en verwarm de
2.	Week de ontpitte, ver .
kokend heet water. Giese dadels 5 minuten in
blender ze fijn, samen mt ze vervolgens goed af en
amandelmelk. Giet in eeet de appelstroop en de
3.	Neem een andere kom n kom en zet even opzij.
ingrediënten in door elen meng hier alle droge
snuf zout. Meng dit nu mkaar, samen met een flinke
dadelmengsel tot het go et een spatel door het
ed gemengd is en stort
de cakevorm.
in
4.	Verdeel de gemengde
van je ontbijtkoekbeslangoten over de bovenkant
wat havervlokken tuss en strooi er eventueel nog
40 - 45 minuten in de v en. Zet de ontbijtkoek voor
oorverwarmd
de gate
ken metnaoflumjeindiue bomfovenliekant eventueeel movoeent. aHfdouekinker of de ontbijtkoek ga en test met een cakeprikar is.
Tip:
Voor een nó
g meer
smeuïge on
tbijtkoek
kun je het v
olkoren
meel deels,
of helemaal,
ver vangen d
oor
amandelme
el.
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Snellte icnheoecnolgedroogdoegadberfirkuoitje op ditvmerovmeelnen, dus
Ik zi favoriete gedro en gaan wel eens kerder zijn.
mijn r ook je favoriet aarop ze nóg leken wat
Maa nk je manieren w pure chocolade out bijvoorbede een beetje extra srasp of haverm jes!
Met kte nootjes, kokoocolade abrikoos nier is om een
gehad. Hele snelle ch en hele goede ma p te maken?
beel t je dat dit ook e pure chocolade o voor andere
Wis antje gesmolten je over als je hetZONDE. Want
rest k hou je een beet en weggooien is ien als je het
Vaa pten nodig hebt t je nooit weggoo ee te
rece ola. En eten moe ltijd iets leuks m
chocvraagt. Er valt a
mij nken!
bede
bruik
e
g
f
o
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i
r
a
m
n
e
n.
ai
Bereiedlitngdsewpiujzre chocollaaddee daautbje al had glaedsme oalbtreikoos1.	Smn restantje choco waar je de choco
ee en bordje klaar
bri2.	Zet oep kunt leggen. amandel op de gerdirkoooogsdienade
jes NDEL. Leg een helft van de ab t te harden
3.	AMoAs en dip dit tot deop het bordje om ul iabrikozen.
ko chocolade. Leg ewenste aanta oppings in
pureerhaal voor het g Doe wat van de t en chocolade
en h ERMOUT/KOKOS. oos in de gesmolt g op het
4.	HAnVbakje. Dip de abrkikje met toppings. Loeor het
ee aarna in het ba en en herhaal v
en d je om uit te hard kozen.
bordenste aantal abri
gew

Benodigdhedentpitte dadels
- 200 gram onnen
- 2 rijpe banaren
- 3 grote eie andelmeel
- 200 gram ambakpoeder
- 1 theelepel
- Snuf zout speculaaskruiden
- 1,5 theelepelcannoten
- 100 gram pe
s

je
e abrikoos

ocolad
Snelle ch
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Snelle chocolade abrikoos
jes

Ben
-	Haonddijegdgheeden
abrikozen droogde
-	Extra pur
chocolade e (vegan)
Top
- Ampianngdsel
- Havermo en
- Geraspte ut
kokos

Speculaas bananencake
Vandaag probee ik weer eens een nieuw recept
uit. Een vriendinnetje
plantte een ideerde
in
mij
n
hoo
fd
toe
n
ze
zei
dat
ik
een
en dadels moest maken. Ik keek nog eens naar mijn s een cake met banaan
recept voor
gezonde brownies
e bananencake en combinbeseertaadende
dez
e met pecannoten en (home maende)gezspeond
cul
aas
kru
ide
n.
He
t
res
ult
aat
is
zac
ht, smeuïg en
amazingly lekker
een klein vreugdedansje, want van een
spinsel dat zó goe!dIkuitdoe
senrd ik heel blij. En je gelooft het haaher
st
deze cake is vrij van gerpakaffit wo
nie
t:
vrij. Echt een aanrader dus.neerde suikers, glutenvrij, lactosevrij én vet1.	Week de dadels voor ongeveer 10 minuten in een
met heet water.
Giet daarna af
Hak de pecannotenbak
gro
f
en zet even opzij.
2.	Vet een cakevoenrmlaavatnuit25lekcmkenin. en
ver
wa
rm
de
ove
n
voo
r op 180 graden.
3.	Pureer de dadels en de bananen tot ze helemaal
fijn
zijn
dit in een
kom, voeg de eie
an toe en mix voor 2 minuten goe. Doe
d
doo
r. Voeg dan
ook het amandelmreneelera
,
bak
poe
der
,
de
spe
cul
aas
kru
ide
n
en
het
snu
fje zout
toe en mix voor ongeveer een minuutje tot alles opg
eno
me
n
is.
Sch
slot met een spatel
ep tot
pecannoten er doorheen.
4.	Stort het beslag in dedecak
rm. Strooi eventueel nog een beetje havervlokken er overheen voorevo
een
nchy laagje. Zet vervolgens voor 45 - 50
minuten in de voorverwarmdecru
ove
Check na 45 minuten of de caketester er schoon uitkomt, zo niet, zet den. cak
e dan nog vijf minuutjes terug.
5.	Laat de cake een uur afkoelen en stort ver
Dit speculaas bananencakeje is onweerstaanbvolaargenleks op een taartrooster.
ker als ze nog een
beetje warm is, dus niet koud laten worden!

Zoete aardappel kookboek
Ik ontdekte dit rec
r Twix shortbread in
het ‘Zoete aardappeleptkoovoo
kbo
ek‘ van Colette Dike,
een boek vol recepten met dez
ulaire zoete
rakker. Ik maakte wel een aanetalpopaan
ingen in
het recept om het net iets meer naar pass
mijn
ak
te maken. Ik gebruikte Tony’s puur-amandelsma
zout (mijn favoriet en helemaal vegan), ik voe-zeegdewat vanillepoeder
kokosmeel weg. toe aan de bodem en ik liet het
Het ‘Zoete aardappel kookboek‘ is trouwens niet
het eerste boek van haa
d, ze maakte al eerder een kookboek van mijnr han
and
favoriete
groente, de avocado. Succesje alsereje het
mij vraagt!

Tip:
Deze sn
elle cho
colade abr
ikoosjes
kun
je prima
voor één
of
twee we
ken voo
r
bereiden
en dan
h
eb
je elke d
ag een l
e
kker klein
snackje!

Benodigdheden
Bodem
out
- 150 gram havermand
e
ebr
-	100 gram ong
cashews
- 3,5 eetlepels kokolosodadlieels
- 10 verse medjo lepoeder
- Theelepel vanil
Vulling
dappels
- 500 gram zoeteolaar
- 5 verse medjo dadels

Twix shortbread
met zoete
aardappel

pel
Twix shortbZoreetade aamrdetapzopeetleinaaeerdnapshortbread? Nee, die mcoesmbiennahetiree han, d
PARDON? meteen bedacht, maar het wérkt. Oh yes da rdappel.
ik ook niet deze gezonde Twix shortbread met zoete aa aar de harde
aanschouwet één op één een echte Twix verwachten, me fantastische
Je moet niing, de smeuïge zoete aardappelvulling en di
choco topp ken heel goed samen.
bodem wer
Bereidingszowijzetee aardappels, snijd ze blokjes en kook ze gaar in een
1.	Schil de ater. Laat daarna goed uitlekken.
laagje w ntpitte) dadels kort in kokend heet water, giet af en
2.	Week de (owater eruit.
in een
druk het e de havermout samen met 3 eetlepels kokosolie
out goud3.	BODEM. Doop het vuur en blijf goed roeren tot de haverm
pannetje osterd is. Doe dit dan samen met de cashews,at10jedakedeuklsenenbruin gero poeder in je keukenmachine en maal fijn. Lakend deeg
het vanille aaien tot er een soort samenhangend, plak
machine dr
ontstaat. n bakvorm (10x15cm) met bakpapier en verdeel het deeg
4.	Bekleed eedem hier gelijkmatig over. Druk goed aan. overgebleven
van de bo Maal de zoete aardappels fijn samen met de eventueel
5.	VULLINGda. dels tot er een gladde massa ontstaat. Voegdit mengsel
medjool uf zout toe als je hier van houdt. Verdeel n uur.
nog een sn dem, strijk glad en zet in de vriezer voor ee epel kokosover de boSmelt de chocolade samen met de halve eetlet zoete aard6.	TOPPING. in-marie. Verdeel dit over de shortbread men dan ben je
olie au ba rijk mooi glad. Nog even op laten stijven
appel en st n te vallen!
klaar om aa
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Ruimte scheppen voor jeugd

www.rudolphstichting.nl
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De Kalebas
met rijst
Een beroemde leraar nam zijn leerlingen mee
naar een open plek in het bos waarvan bekend
was dat er veel wilde apen leefden. Daar pakte
hij een kalebas met een klein gaatje erin, waar
hij zoete rijst in deed, iets waar apen dol op zijn.
Vervolgens bond hij de kalebas vast aan een
paal en ging samen met de klas zitten wachten.
Algauw kwam er een grote aap naderbij. Hij
snuffelde aan de rijst, stak zijn pootje in de kalebas, en krijste van frustratie toen hij zijn handje
- nu gebald tot een vuist - niet meer door de
nauwe opening kon krijgen. Precies op dat
moment kwam er een luipaard langs. Hij
hoorde het gekrijs en besloot de aap op zijn
menu te zetten.
"Laat de rijst dan toch los! Rennen!", riepen de
leerlingen, maar tevergeefs want de aap had te
veel trek in de rijst om los te laten en werd door
de luipaard verslonden.
"Wat was nu de valstrik waardoor de aap aan
zijn einde kwam?" vroeg de meester.
"De rijst", zei een leerling.
"De kalebas", zei een ander.
"Nee", sprak de wijze leraar. "De valstrik was
hebberigheid."
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Mini cursus Hoe leer ik mijn kind samenwerken?

tekst: OUDERS VAN WAARDE

Hoe leer ik MIJN

KIND SAMENWERKEN?
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Voor de meeste opleidingen en beroepen heeft uw kind
niet alleen specifieke vaardigheden en kennis nodig,
maar ook sociale vaardigheden. Als je niet goed kunt
communiceren en samenwerken, slaag je niet. Ook
thuis in het dagelijks leven, bij hobbies en sporten moet
uw kind met anderen kunnen samenwerken.
Bij goed samenwerken ontstaat ‘1+1=3’, oftewel synergie. Dat betekent dat het effect van de samenwerking
groter is dan ieder afzonderlijk kan bereiken.
Samenwerken levert op en is bovendien leerzaam en
leuk. Dat is belangrijk om een kind mee te geven.
Meestal staan we er niet zo bij stil wat er allemaal bij
goed samenwerken komt kijken, toch is dat wel eens
goed. Ouders spelen namelijk een grote rol bij het aanleren van de vaardigheden die voor goed samenwerken
nodig zijn. Welke vaardigheden dat zijn en hoe u deze
bij uw kind kunt stimuleren, daarover leest u alles in
deze mini cursus!
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Nestblijvers en kuddedieren

De termen ‘nestvlieders’en ‘nestblijvers’ worden gebruikt
voor vogels die meteen het nest verlaten en al voor zichzelf
kunnen zorgen, of die blind en naakt uit het ei kruipen en
eerst door de ouders verzorgd moeten worden.
Mensenkinderen zou je nestblijvers kunnen noemen: lange
tijd aangewezen op koestering en begeleiding door de
ouders. En daarna groepsdieren, afhankelijk van de medemens om te overleven.
Afhankelijk ook van opvoeding, maar daar schuilt een addertje onder het gras: mensen zijn niet maakbaar. Het is niet zo
dat je met een scheutje zelfstandigheid, een sausje sociaal
gevoel, een snufje discipline en een handje samenwerking
een perfect mens maakt. Kinderen zijn geen leeg vat waar
je de juiste ingrediënten ingiet om de gewenste eigenschappen te krijgen. Erfelijke factoren, aard en aanleg, maar
ook omstandigheden en interactie met de omgeving hebben allemaal invloed op hoe een kind zich ontwikkelt.

Mini cursus Hoe leer ik mijn kind samenwerken?

tekst: OUDERS VAN WAARDE

“Samenwerken is gewoon
leuk, je kunt veel lachen en hoeft
niet alles alleen te doen. Het ligt
er wel aan met wie, met een onbetrouwbaar persoon samenwerken
is heel vervelend”
Gijs, VWO-2:

2

Karaktereigenschappen: The Big Five

De één zit samenwerken meer ‘in het bloed’ dan de ander.
Karakter bepaalt voor een deel het gedrag en kinderen
doen vaak zonder nadenken wat hun aard hen ingeeft. De
vijf karaktertrekken die van grote invloed op gedrag zijn,
noemen we ‘The Big Five’. Bij veel sollicitatieprocedures en
persoonlijkheidstesten worden vragenlijsten afgenomen
over deze persoonlijkheidskenmerken:
1		Emotionele stabiliteit: de mate waarin iemand emotioneel reageert op stressvolle gebeurtenissen, ook wel
veerkracht en elasticiteit.
2		Extraversie: de mate waarin iemand prikkels uit de buitenwereld nodig heeft en verdraagt, de voorkeur om
actief bezig te zijn met anderen.
3		Openheid of originaliteit: de mate waarin iemand open
staat voor nieuwe ervaringen, nieuwsgierig is naar
nieuwe ideeën.
4		Altruïsme of aanpassingsvermogen: de mate waarin
iemand zich aanpast aan anderen of onbaatzuchtig is,
ook wel vriendelijkheid.
5 Consciëntieusheid, ook wel ordelijkheid of doelgerichtheid, nauwgezet werken.

3

De meeste persoonskenmerken worden al vroeg in het
leven bepaald, maar tussen het 20e en 30e levensjaar veranderen de scores wat: men past zich beter aan, wordt
altruïstischer, consciëntieuzer en emotioneel stabieler, maar
ook introverter en minder origineel en open.
Tip: Kent u uw eigen persoonskenmerken? Hoe u bent en
reageert is voorbeeld voor uw kinderen. Op internet zijn
(zoek onder ‘big five’) allerlei leuke testjes te vinden.
Karakter verander je niet zomaar, vaardigheden kun je
gelukkig wel leren en oefenen. Door stimuleren en het
goede voorbeeld, geef je kinderen duwtjes in de goede
richting. Ook in de omgang met broers en zussen wordt
veel sociaal gedrag geoefend. Want om zich te handhaven
en te slagen op school en later zullen kinderen moeten kunnen samenwerken met anderen. En daar hebben ze uiteenlopende vaardigheden voor nodig.

Vaardigheden voor samenwerken:
tips voor thuis

Om goed te kunnen samenwerken moet je:
• goed kunnen communiceren
• onderhandelen en compromissen sluiten
• leiding geven en accepteren
• doelgericht zijn
• betrouwbaar zijn en afspraken nakomen
• verantwoordelijkheid dragen en nemen
• respect tonen voor een ander
•	iets op je durven nemen en kunnen overlaten aan een
ander
• inzicht hebben in je sterke en zwakke kanten.
Natuurlijk hoeft een kind niet in alles even goed te zijn. Maar
het helpt als het in de loop van de (school)carrière leert
waar het op moet letten bij het samenwerken, zichzelf leert
kennen.

Goed kunnen communiceren
Bij samenwerken is het belangrijk dat je je ideeën goed
kunt verwoorden. Dat betekent dat je de aandacht op je
durft te vestigen en helder en beknopt kunt formuleren.
Maar je moet ook kunnen luisteren naar de voorstellen van
anderen. Luisteren en openstaan, daar begint goede communicatie mee.
Daarnaast moet je naar voren durven brengen wat je van
iets vindt of hoe iets voor jou voelt, je gevoelens uiten dus.
Dat kan op verschillende manieren, waarvan sommige niet
oké zijn, zeker als je met iemand samenwerkt. Bijvoorbeeld
uit boosheid iets vernielen, schreeuwen of schelden…
Boosheid roept boosheid op. Leren kalm te blijven en je te
beheersen vergt oefening, maar levert uiteindelijk, ook voor
jezelf, het meeste op.

Tips voor thuis

Leer uw kind de 3 L-en
Samenwerken:
• is Leuk
•	is Leerzaam: je leert van de kennis
en ontwikkeling van de ander,
•	en Levert op: 1+1=3: samen kom je
verder dan ieder voor zich!

- Laat uw kind uitpraten en luister met aandacht.
-	Help uw kind zijn gedachten onder woorden te brengen
door af en toe samen te vatten wat het zegt.
-	Stimuleer uw kind zelf oplossingen te bedenken voor lastige problemen.
-	Leren het weer goed te maken als je boos bent geweest,
sorry zeggen… geeft u als ouder het goede voorbeeld?
-	Pubers zijn vaak boos en onbeheerst, wat tolerantie van
ouders kan geen kwaad, maar er zijn grenzen.
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tekst: OUDERS VAN WAARDE

Onderhandelen en compromissen sluiten

Leiding geven en accepteren

De opvattingen over wat er gedaan moet worden en wat de
beste manier is om het doel te bereiken lopen bij samenwerken nogal eens uiteen. Ieder kijkt naar andere aspecten
en heeft eigen voorkeuren. Domweg je zin doordrijven werkt
demotiverend voor je teamgenoten, klakkeloos volgen werkt
slecht voor je eigen motivatie en enthousiasme.
Onderhandelen dus, en vooral ook compromissen sluiten:
leren water bij de wijn te doen en het doel niet uit het oog
te verliezen. Dat is best lastig, soms gaat het meer om de
machtstrijd dan om het resultaat.

Afhankelijk van leeftijd en karakter is of het leiding geven of
leiding accepteren moeilijker. Jonge kinderen worden vooral
getraind in leiding accepteren, maar ook leiding geven moet
je leren.
Want soms moet je het voortouw nemen of beslissingen
voorstellen. Geef uw kind al jong de kans om zelf over
bepaalde dingen te beslissen en laat het ook de consequenties ervaren. Laat het niet meer verantwoordelijkheid
dragen dan het aankan, maar regel ook niet altijd alles voor
uw kind. Zonder zelfvertrouwen kun je geen leiding geven.

Tips voor thuis

Tips voor thuis

-	Praat met uw kind: Wat maakt het lastig om dat werkstuk
samen met die klasgenoot te maken?
	Hoe kunnen ze beide wat toegeven zodat er een nog
beter plan uitkomt?
-	Geef het goede voorbeeld in de samenwerking met uw
partner en kinderen. Juist jongeren willen graag voor vol
worden aangezien en onderhandelen.
-	Streef naar win-win (beide partijen worden beter door de
gekozen oplossing), maar durf ook grenzen te stellen.

-	Betrek uw kind af en toe bij beslissingen die het gezin
aangaan, maar alleen als zijn mening ook echt meetelt
(uitstapjes, verjaardagfeest, huistaken).
-	Samen huisregels afspreken leert je nadenken en maakt
je verantwoordelijk.
-	‘Wat zou je doen als je mij was? Of de juf of meester?’
Leer uw kind zich verplaatsen in degene die leiding geeft.
Welke dingen overweegt die persoon en waarom?

“Als wij in een groepje een werkstuk hebben
gemaakt, krijgen we een totaal aantal punten dat
we zelf moeten verdelen. We kregen laatst met een
groepje van drie 22 punten. Eén jongen had heel
weinig gedaan; we hebben toen afgesproken dat hij
een 6 kreeg en wij een 8. Dan praat je ook over het
samenwerken.”
Bas, MBO:
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Verantwoordelijkheid dragen en nemen

Doelgericht zijn
Al jong willen kinderen dingen zelf doen: overal aanzitten,
alles zien, de wereld ontdekken. Nieuwsgierigheid en drang
tot zelfstandigheid zet hen aan tot daden en vragen. Eigenlijk
is het voor ouders de kunst kinderen zo gemotiveerd te hóuden. Daarnaast vereist het een bepaalde discipline van kinderen om gemotiveerd te blijven. Om door te gaan ondanks
tegenslag en uitdagingen en competitie aan te gaan.

Tips voor thuis
-	Blijf de nieuwsgierigheid van uw kind prikkelen: stel vragen, vertel over uw eigen bezigheden, ga in op
interesses…
-	Leer uw kind een grote klus in overzichtelijke stukken te
verdelen en een tijdsplanning te maken.
-	Eerst moet je leren hoe je aan iets moet beginnen, voor je
doelgericht kunt zijn.
-	Moedig uw kind aan, geef ruimte voor fouten maken en
oefenen.

Betrouwbaar zijn en afspraken nakomen
Als je onbetrouwbaar bent en afspraken niet nakomt, kunnen en willen anderen niet met je samenwerken. Ook hier
geldt: van jongs af aan leren dat gedrag consequenties
heeft, leren verantwoordelijkheid dragen…

Tips voor thuis
-	Afspraak is afspraak, zorg dat beloftes zoveel mogelijk
worden nagekomen.
-	Zorg voor een eerlijke taakverdeling, waarin iedereen z’n
steentje bijdraagt. Zo leert uw kind dat een ander er ‘last’
van heeft als iemand z’n afspraak niet na komt.

Ouders willen dat hun kinderen goed voor de dag komen,
hun spullen in orde zijn en alles gaat zoals het moet. Soms
wordt helpen dan ‘overbeschermen‘. Kinderen moeten kunnen leren van de consequenties van hun daden.
Verantwoording dragen leer je door oefenen en begrijpen
welke rol je zelf speelt in een bepaalde situatie. Door je
bewust te worden van de gevolgen voor jezelf en anderen.
Verantwoordelijkheid geeft kinderen zelfvertrouwen, mits
langzaam opgebouwd en als het dingen zijn die ze aankunnen. Hoe? Door kleine, praktische taken beetje voor beetje
aan hen over te laten. Bijvoorbeeld: zorgen voor je eigen
spullen (boeken, gymspullen, lunch) en zorgvuldig omgaan
met de spullen van een ander. Of het doen van schoolwerk
en klusjes thuis. Maar ook nadenken over keuzes en waarden zoals hoe besteed je je tijd of geld.
Verantwoordelijkheidsgevoel kun je er niet inhameren, kinderen moeten gelegenheid krijgen om te leren hoe in verschillende situaties te handelen.

Tips voor thuis
-	Laat de dingen echt aan uw kind over als dit afgesproken
is, grijp niet te snel in.
-	Er mag best wat mislopen: uw kind leert meteen de
gevolgen en dat blijft beter hangen dan honderd keer
zeggen.
-	Complimentjes blijven nodig, ook bij een vaste klus.
-	Kinderen leren verantwoordelijkheid dragen betekent voor
ouders: leren loslaten.

Respect tonen voor de ander
Om in te kunnen schatten hoe een ander zich voelt en wat
andermans gedrag betekent moet je je kunnen inleven in de
ander. Als je de ander begrijpt kun je respect voor hem voelen en tonen. Dat doe je met je hele gedrag, lichaamstaal en
gezichtsuitdrukking zijn ook communicatie: iemand aankijken die wat vertelt, vragen stellen, niemand uitlachen die
iets inbrengt… Alleen met wederzijds respect heeft samenwerking een kans.

Tips voor thuis
-	Wijs uw kind op de gevolgen van zijn gedrag voor
anderen.
-	Wat verstaat u onder respect? Hoe ervaar je of iemand
respect voor je toont? Wat vindt uw kind?
-	Respect tonen betekent ook aandacht hebben voor
elkaar: goed luisteren en ervaringen delen.
-	Leren omgaan met verschillen in cultuur, opvatting en
achtergrond hoort ook bij leren samenwerken. Begrip is
een sleutel naar respect.
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Iets op je durven nemen en kunnen overlaten aan
een ander
Dit heeft alles te maken vertrouwen in jezelf en in de ander.
Zelfvertrouwen is niet alleen een fijn gevoel, het is ook de
basis van waaruit je leert en naar buiten treedt. Natuurlijk
spelen karakter en temperament een rol, maar zelfvertrouwen krijg je ook in de contacten met anderen. Hoe een kind
over zichzelf denkt, wordt beïnvloed door hoe anderen over
hem denken: ouders, klasgenoten, leerkrachten...
Waardering van de omgeving versterkt het zelfvertrouwen.
Iets kunnen overlaten aan een ander betekent een ander
vertrouwen. Dat is best moeilijk. Erop vertrouwen dat een
ander kwaliteit levert, zich aan afspraken houdt, dezelfde
inzet als jij heeft… Duidelijke afspraken over kwaliteit en
tijdsplanning geven vertrouwen. En een ander durven aanspreken als hij zich niet aan de afspraken houdt, hoort ook
bij samenwerken. Net als accepteren dat die ander dat bij
jou doet.

Tips voor thuis
-	Kritiek mag, maar goede feedback is opbouwend en niet
kwetsend.
-	Elkaar stimuleren en complimenten geven werkt goed.
Kan uw kind dat ook?
-	Kan uw kind ook een compliment ontvangen?

Inzicht hebben in je sterke en zwakke kanten
Nog steeds zijn we vaak in de opvoeding bezig met corrigeren en negatieve feedback geven. Terwijl we best weten
hoe vervelend en demotiverend het is om steeds te horen
dat je iets niet goed doet en je beter je best moet doen,
beter moet luisteren… Is er voldoende aandacht voor de
sterke kanten van uw kind?

Tips voor thuis
- 	Leg minder nadruk op prestaties en meer op goede inzet
en vaardigheden (goed aan afspraken houden, compromissen kunnen sluiten).
- 	Negatieve opmerkingen hebben een grote impact.
Besteed voldoende aandacht aan dingen waar uw kind
goed in is, wijs het op zijn sterke kanten en help bij het
ontwikkelen van de minder sterke kanten.

Teamrollen

“Ik vind samenwerken lastig omdat je soms veel
niveauverschillen tegenkomt in een
groepje. Het is moeilijk om iets aan
iemand over te laten, terwijl je
denkt dat een ander of jijzelf het
beter kan.”
Marieke, student universiteit:
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In elke groep waarin wordt samengewerkt zijn meer rollen
te herkennen en te vervullen.
Welk type teamspeler bent u? En uw kind?
•	de vormer (zorgt dat het gebeurt): stelt doelen en prioriteiten en vindt patronen
•	de plant (bron van inspiratie): zaait nieuwe ideeën, levert
creativiteit
•	de voorzitter (doelen bereiken): beheerst, benut het team
•	de waarschuwer (wil behoeden voor een misstap): analyseert en reflecteert
• de bedrijfsman: maakt plannen en brengt systematiek in
•	de brononderzoeker (wil realistisch blijven): zoekt ideeën,
onderhandelt en zorgt voor externe inbreng
•	de groepswerker (de specie/olie): moedigt aan, communicatie- en teamgeest
•	de afmaker: brengt details aan, zorgt voor planning aan
en jaagt op.
Sommige rollen zijn in één persoon verenigd, sommige
komen vaker voor in één team. Vanwege onderlinge competitie is het niet handig als in één team meer mensen de rol
van plant en vormer hebben.
Niet iedereen hoeft alle rollen even goed te vervullen,
belangrijkst is dat je dit soort mechanismen en rollen herkent als je in een groep samenwerkt en dat je ook je eigen
sterke en zwakke kanten kent en accepteert. Een goed
team bereikt meer dan elk teamlid afzonderlijk, maar dat
gaat niet vanzelf.

“Het gaat bij samenwerken
niet alleen om het bereiken van resultaten,
minstens zo belangrijk en leerzaam is het
proces. En bij competenties gaat het echt
om de combinatie: nerds (alleen veel
kennis), don juan’s (alleen veel houding)
of solomonteurs (alleen bepaalde vaardigheden) komen er niet.”

Marco, docent HBO:
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Samenwerken op school

3

Ook in het onderwijs is leren samenwerken en belangrijk
thema, omdat het voor bijna elk beroep een noodzakelijke
competentie is. In het beroepsonderwijs (MBO en HBO)
wordt gewerkt met competenties waarin kennis, houding en
vaardigheden als een geïntegreerd geheel worden
beschouwd. Leerlingen worden daarbij beoordeeld op allerlei aspecten van het daadwerkelijk samenwerken.

Coöperatief leren
In het basisonderwijs komen we het gericht werken aan
samenwerken bijvoorbeeld tegen bij het ‘coöperatief leren’.
Hierbij gaat het om de directe interactie tussen de leerlingen in een groepje. De leerwinst zit in de uitwisseling van
gedachten, ideeën en opvattingen. De leerkracht creëert
een wederzijdse afhankelijkheid door de opdracht zo te formuleren dat de groep alleen succes heeft als alle leden van
de groep zich inzetten en een bijdrage leveren. Daarnaast is
er individuele verantwoordelijkheid, omdat elke leerling zelf
verantwoordelijk is voor zijn eigen leren en gedrag. Niet
alleen het groepsresultaat telt, elke leerling wordt ook persoonlijk beoordeeld op prestaties.
Bij coöperatief leren werken goede en minder goede leerlingen samen. De kinderen ondersteunen en helpen elkaar en
zoeken samen naar oplossingen voor problemen. Het gaat
hierbij zowel om het leren van stof als het leren samenwerken: een cognitief en een sociaal doel.
Kinderen leren ook zien waar het bij samenwerken om gaat.
Ze zijn met veel dingen bezig als ze samenwerken: oproepen van kennis, maar ook sociale communicatie, problemen
oplossen, plannen bedenken, elkaar helpen en bij de
opdracht blijven… Om kinderen het samenwerken te leren
wordt gewerkt met modellen, rollen verdelen, structureren
en reflecteren. Niet alleen in groepjes werken, maar ook kijken naar en praten over dit samenwerken dus. En dat
gebeurt in allerlei vormen op school. Vraag maar eens aan
uw kind!

Teamspelers

Wat zijn kenmerken van iemand die goed weet samen te
werken met anderen?
Een teamspeler:
•	zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
•	stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang
•	speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door
•	respecteert de deskundigheid van anderen en maakt er
optimaal gebruik van
•	helpt teamgenoten om hun doelen te bereiken, biedt
spontaan hulp aan waar nodig, steunt goede initiatieven
van anderen en bouwt erop voort
•	blijft meedenken en levert bijdragen aan het groepsproces, ook wanneer hij geen persoonlijk belang heeft
•	zet zich in voor het bereiken van win-win opties, waarvan
het hele team profijt heeft
•	uit zich positief over prestaties van teamgenoten
•	draagt samen met anderen bij aan het aanpakken van
conflicten en spanningen in het team
•	is in teamsituaties bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen
Bent u een goede teamspeler? Realiseer u dat u als ouder
een belangrijk voorbeeld voor uw kind bent en dat hoe u
samenwerkt met anderen een grote rol speelt bij hoe u uw
kind leert dat te doen.

Tot slot: laat uw kind dagelijks de 3 L-en van samenwerken
ervaren, de beste leerschool is het dagelijks samenleven en
de goede voorbeelden om je heen. Samenwerken is Leuk,
Leerzaam en Levert je wat op!
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vergeten feest

Een

tekst: OUDERS VAN WAARDE

Schilderij van Jan Steen - hangt in
The Museum of Fine Arts in Boston

(bijna) vergeten

feest op 6 januari
De tijd rond kerst en nieuwjaar is een periode van gezelligheid en feest. Maar op een of andere wijze zijn ook feesten
(bijna) in de vergetelheid geraakt. En dat is jammer want op
veel van die feesten stond het kind centraal. Op 13 december
was er bijvoorbeeld het Luciafeest. Een lichtfeest voor
zowel protestanten als katholieken. Je komt het nu alleen
nog tegen in Scandinavische landen. Maar een ander feest
wordt her en der nog wel gevierd. Het driekoningenfeest op
6 januari. Op dit schilderij van Jan Steen zien we hoe het in
de 17de eeuw werd gevierd. Het was het feest aan het
einde van de 12 dagen tijd met kerst en herdacht het
bezoek van de drie wijzen aan de kribbe. Naar oud gebruik
wordt één van de feestgangers tot ‘koning’ uitgeroepen,
ofwel doordat hij een boon vond in zijn deel van een speciaal
gebakken koek, ofwel, zoals hier gebeurd is, door het trekken
van een lot. Jan Steen laat hier het jongste kind koning zijn.
Het staat met een versierde, papieren kroon op het hoofd,
vastgehouden door zijn lachende moeder, op tafel en houdt
trots het ereglas vast. Het hoogtepunt van de avond was
het moment dat de ‘koning’ zijn eerste slok nam. Een jongetje
heeft een hap genomen uit een versgebakken wafel en
biedt de rest lachend aan de koning aan. Eierschalen op de
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grond naast een grote pot met beslag geven aan dat er nog
meer wafels zullen volgen. De man die met zijn rug naar de
toeschouwer zit, houdt het deksel van zijn kruik open, wat
aangeeft dat ook het drinken al begonnen is. Een violist
speelt er lustig op los en een nar zorgt voor een vrolijke
noot door zijn tong uit te steken naar het stijve paar links.
Ook wie niet aan tafel zit, geniet met volle teugen. Links op
de voorgrond staat een meisje klaar om over drie brandende
kaarsen - symbolen van de drie koningen - te springen. Een
jongetje kijkt toe of ze zich aan de regels houdt. Op de
achtergrond heeft de meid de deur geopend voor een
groep zingende figuren. Dit zijn de sterrenzangers, muzikanten
die met papieren kronen getooid over straat rondzwierven met
de traditionele ster, die volgens de Bijbel de drie koningen
naar het kind Jezus had geleid.
Het vieren van Drie Koningen is een aanrader. Het markeert
ook het einde van de kerstvakantie. Des te mooier als je het
feest opluistert met een cake, koek of taart waarin een noot
is meegebakken. Het kind dat de noot terugvindt in zijn
stukje is de koning. En wat voor voorrechten dat biedt laten
we aan de fantasie van vader en moeder over.
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Prioriteiten
Vanmiddag ga ik op gesprek bij de nieuwe lerares
Nederlands van mijn dochter. In feite mijn collega, aangezien wij hetzelfde werk doen, maar ook dit jaar heeft het lot
Meike zwaar getroffen, want ze heeft alwéér de meest
afschuwelijke docent Nederlands die je maar kunt
bedenken. Zegt zij hè… ik niet. Ik weet maar al te goed
hoe benevelde puberbreinen in staat zijn om de feiten zo
te verdraaien dat leraren en school in het algemeen vooral
gelijkenis vertonen met The Dark Side. Meike heeft ook al
doorgegeven dat zij niet weet waarom ik in vredesnaam
met ‘dat mens’ moet gaan praten, maar dat zijzèlf in ieder
geval niet bij het gesprek aanwezig zal zijn. ‘Ik praat niet
met haar.’

rond zeven uur thuis. Op school zit hij in een probleemklas, zo wordt er echt over gesproken. De eerste weken
werden besteed aan het bepalen wie de Opperhaan werd.
Het ging er hard aan toe. Maar wat was ik trots toen in op
de kennismakingsavond hoorde dat Lenne zijn ‘natural
cool’ weet te bewaren en nadrukkelijk niet meeloopt met
wie dan ook. En dat zonder dat hij buiten de groep valt.
Wauw. Hoe heeft hij dat geleerd? Dit zijn de vaardigheden
waar je op hoopt als moeder. Dat hij nog steeds niet kan
rekenen is dan van veel minder belang. Het zal lastig
worden, maar met bijles en een strakke planning moet het
toch lukken om hem over twee jaar met een diploma van
school te zien komen?

En dat is niet het enige dat speelt: mijn dochter heeft
besloten dat ze naar een andere school wil. Een school
zónder klassieke talen, want die zijn zo ver-schrik-ke-lijk
nutteloos, dat ze niet snapt waarom ze daar haar kostbare
tijd in moet steken. Haar kostbare tijd. Daarmee bedoelt
ze waarschijnlijk de uren die ze op de bank doorbrengt,
terwijl ze staart naar filmpjes over het leven van anderen.
Je zou als moeder bijna vergeten naar de leuke dingen te
kijken. Bijna! Want gelukkig is mijn puber niet alleen af en
toe een ontzettend lastig schepsel; ze is vooral sterk, lief
en gedecideerd. Er zit een hoop kracht in dat meisje, dat
weet wat ze wil en zich niet zomaar laat ompraten. Zij doet
dingen die ik echt niet durfde op haar leeftijd, zoals zich
verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. En hoewel het
niet-praten met volwassenen een principekwestie is, heeft
ze wel een flinke groep vrienden om zich heen verzameld,
voor wie ze binnenkort een feestje geeft. Misschien moet
ik me daar iets meer op gaan focussen? En dan zien we
wel hoe het gaat lopen met die school. Want ja, die klassieke talen… als ik eerlijk ben, hoeft dat van mij ook helemaal niet.

Hij heeft op school zijn plek wel gevonden bij de schoolband als technicus-in-opleiding. Wie weet ligt daar een
mooie toekomst voor hem. Zijn enthousiasme was in elk
geval al opgemerkt door mijn broer, die hem ‘inhuurde’ als
roadie bij een optreden van zijn hardcoreband. Snoeiharde
muziek, mannen met tatoeages, heel veel bier, maar Lenne
vond het allemaal geweldig. Na afloop zou hij blijven slapen
bij zijn oom en hij moest beloven oorbescherming te dragen
(geen bier was vanzelfsprekend). Om 1 uur ’s nachts
stuurde mijn 14-jarige dit appje: ‘Mijn hoofd suist ik ben
kapot maar ik lig nu wel lekker in bed en er is bier over me
heen gegooid’. Mijn eerste gedachte: ‘Yes! Hij beheerst
eindelijk zijn werkwoordspelling!’

Dat brengt mij bij mijn zoon, die inmiddels ook in de
tweede klas is aanbeland. Een zware start voor hem, want
in overleg met school moest hij tot de herfstvakantie drie
keer per week naar huiswerkbegeleiding en was hij pas
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wijsheid

Het
waterboek
Op een dag vroeg de leerling aan de meester: ‘Kunt u
mij een boek aanbevelen waarin de waarheid achter
het mysterie van het leven beschreven wordt?’
De meester, die zelf ook een paar boeken in zijn kast
had staan, greep naar een boek dat ging over de geheimen en de wonderbaarlijke vermogens van water en
over de betekenis van water voor ons leven op aarde.
Hij gaf het boek aan zijn leerling en zei: ‘Neem het
tussen je beide handen en wring het uit!’
De leerling keek verbaasd, maar deed wat hem gezegd
werd. Hij kneep en wrong, maar de meester zei:
‘Je moet harder knijpen.’
De leerling deed zijn best, doch de meester riep:
‘Kom op! Harder!’
Dit ging een tijdje zo door. Eindelijk gaf de leerling het
op, niet wetend wat de bedoeling hiervan was.
De meester vroeg hem: ‘En, heb je er water uit kunnen
persen?’
‘Nee, natuurlijk niet!’
‘Zie je,’ zei de meester, ‘uit een boek over water komt
geen water, en over een boek over waarheid komt nooit
de waarheid zelf.’
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De nacht
Laat mijn kind zorgeloos de ogen sluiten
DAT HET ZONDER BOOSHEID
de slaap inglijdt
Geen hersenschim
de nacht bezoekt
Geen kwade droom tot
onrust leidt
Dat het zachte licht
mijn kind dan doet
ontwaken
Zegen een nieuwe dag
en nieuwe kansen
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