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Ra, ra, wie ben ik? 

Andere publicaties van Midgard: 
 
Tine Verhagen: ‘Ketenen tot vrijheid. Demonstraties sociaal-therapie’, 
opgetekend door Albert de Vries, 36 blz. 2007. 
Schetsen van situaties uit de praktijk van alledag van een woon- en werk-
gemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Heel mooi 
wordt zichtbaar hoe Tine, zonder zich te verliezen in een grenzeloos mee-
gaan, vanuit een positieve grondhouding, vanuit een ‘ja-zeggen’, meebe-
weegt met bewoners. ‘Ik ga in op wat nodig is’, zegt Tine in dit boekje: ‘Dat 
geeft mij vrijheid.’ 
‘Vrijheid’ is een belangrijk thema in het werk van Tine Verhagen. Geen 
vrijblijvende aangelegenheid, maar iets waar actief, met verantwoordelijk-
heidsbesef, aan gewerkt wordt, iets dat gecultiveerd wordt. 
Deze publicaties is te bestellen door € 6,- over te maken op Postbank 
220446 t.n.v. A. de Vries, o.v.v. uw volledige adresgegevens en 
‘bestelling Ketenen tot vrijheid’. 
 
De volgende publicaties zijn gratis te downloaden. 
 
Bas Hardewijn: 'Oog hebben voor kwaliteiten. Ervaringen en inspira-
ties uit het werk met mensen met verborgen mogelijkheden', 2003
 . 
Ervaringen van een euritmietherapeut. Op de flaptekst: 'Ik ben een dag te 
gast geweest op Midgard en heb gezien hoe iedere bewoner zichtbaar 
werd in haar/zijn kracht. Opvallend was dat de hele dag vervuld was met 
gesprekken over waarnemen en het doen van ontdekkingen met elkaar en 
geen enkele keer de handicap of het ziektebeeld ter sprake kwam. Niet dat 
het niet zichtbaar was, maar voor het verkennen van de mogelijkheden 
deed het op het moment niet ter zake.' 
 
Johannes Krausen: Gesprek voeren met mensen die niet kunnen 
praten. 1996 
Een werkplaats in een instituut voor diepgestoorde mensen. Hoe geef je 
zo’n plek vorm als je de intuïtie hebt deze mensen als volwassen medewer-
kers serieus te nemen? Ook al kunnen ze niet of nauwelijks praten. 
In dit geval gaat het om de bakkerij. De werkplaatsleider laat zien hoe hij 
toch tot een gelijkwaardig gesprek komt. 
Daarbij opent zich een ontwikkelingsperspectief voor de diepgestoorde 
mens, die uitgaat boven de behoefte aan dagelijkse zorg. 
 
Deze publicatie is ook in het Duits verkrijgbaar: ‘Gespräche führen mit 
Menschen, die nicht sprechen können’, Verlag am Goetheanum, 1999. 
ISBN 3-7235-1059-0. De engelse vertaling kan ook gedownloaded worden. 
 
Jeroen Borghouts, Bas Hardewijn: ‘Ik doe het zelf’ 
Hoe krijg je de diepgestoorde mens in beweging? Hoe wordt die beweging 
een eigen en gevulde beweging? Een muziektherapeut en een euritmiethe-
rapeut laten zien hoe zij aan het werk zijn en antwoorden op deze vragen 
vinden. Zichtbaar wordt hoe zij ook zelf telkens weer in beweging zijn 
gekomen op het moment dat ze resultaat boeken. 

Oorspronkelijk uitgegeven door Stichting Onderzoek je 

eigen werk als publicatie nr. 21, Arnhem, 2000 

 

Gedownload van ww.academievoorervarendleren.nl 
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Meester Jan en enkele leer-

lingen, anno 2000 

Voorwoord 

 

Als je het boekje doorleest kan het zijn dat je een gevoel 

bekruipt. Een gevoel van ‘Waar  gaat het eigenlijk over?’ 

en ’Over wie gaat het nu eigenlijk?’ 

‘Pubers emanciperen dankzij industrialisatie’ 

Waar zit de emancipatie in dit boekje? Ben ik die tegen-

gekomen? Is dat het je vrijmaken van je belemmeringen? 

Hoezo, jezelf vrijmaken? Waarom moet dat? Je bent toch 

ook je belemmering? ‘Hallo, is daar iemand die met mijn 

belemmering wil omgaan?’ Ja, zo iemand kan ik zien, dat 

vind ik terug in dit onderzoeksverslag. Daar is iemand die 

met mijn belemmering wil omgaan. Er loopt daar iemand 

rond die nieuwsgierig rondkijkt en opeens een belemme-

ring bij de hand neemt en er zodoende een bestaansrecht 

aan geeft. 

Hoe moet ik die industrialisatie zien? Het gaat  om de 

school, de klas, de leerling, de leerstof, de cultuurontwik-

keling. Industriële revolutie in deze klas. Zie ik het nu? 

Ja, ik zie het. Er wordt een apparaat uitgevonden. Handar-

beid wordt industrie. Er ontstaat meer afstand tussen mens 

en wereld en tegelijkertijd een daadkrachtiger en doeltref-

fender ingrijpen. Ik kan het meebeleven. 

 

‘Over wie gaat het?’ Over de leerlingen in de klas natuur-

lijk. Ze komen stuk voor stuk aan bod. Je ziet ze verschij-

nen in de spiegel van de ziel van de leraar, van meester 

Jan. 

‘Klas’, ‘school’, ‘leerling’, ‘meester’. Zo mag het hele-

maal niet heten van de overheid. ‘Zorg’, ‘dagbesteding’, 

dat is de passende terminologie. Of toch niet? 

In een leerzame bijdrage in het Nederlands Tijdschrift 

voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten (maart 

2000) pleiten Dr C. Vlaskamp en Prof. Dr. M.A. Verkerk 

(beiden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen) 

voor een nieuw perspectief in de zorg en dienstverlening 

aan de mens met een verstandelijke handicap. Het huidige 

perspectief is, kort gezegd, vooral gericht op het omzetten 

van afhankelijkheid in onafhankelijkheid. Met als leiden-

de begrippen: ‘normalisatie’, ‘community care’ en 

‘ondersteuning’. Criterium voor de kwaliteit van zorg is 

dan de mate waarin door ondersteuning de onafhankelijk-

heid gehaald wordt.  

Vlaskamp en Verkerk menen dat dit uitgangspunt niet 

vruchtbaar kan zijn voor onder andere de ernstig meer-

voudig gehandicapte medemens. Zij pleiten voor wat zij 

noemen een nieuw vocabulaire, waarbij het gegeven van 

de afhankelijkheid juist voorop staat. Dan hangt zorg af 

van samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid en is 

niet slechts gericht op maximale onafhankelijkheid. De 

wederzijdse relatie is bepalend voor het antwoord hoe 

goed de zorg is. 

Zij roepen vertellers op, mensen uit de praktijk, hun ver-

haal over hun zorgrelaties te vertellen, om zodoende deze 

nieuwe vocabulaire verder uit te bouwen en daardoor de 

tegenstelling tussen beleidsmakers en praktijk te overstij-

gen. Dit is zo’n verhaal. Hier vertelt een mens, ‘meester 

Jan’, over zijn dagelijkse zorgpraktijk, over zijn ‘zorgrela-

ties’, waarin de belemmering wordt geaccepteerd en een 

eigen dimensie, een eigen kleur krijgt. 

‘Industrialisatie’, ‘emancipatie’, ‘samenwerking’. 

Laten we hopen dat er meer verhalen zullen volgen! 

Marinus van der Meulen 

directeur Raphaëlstichting 
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Inleiding 
 
Met een achtergrond als Vrije Schoolleraar ben ik in 

1990 begonnen met het lesgeven aan een leerklas op 

Midgard. De kinderen in deze klas hebben de mid-

delbare schoolleeftijd, maar zijn vanwege hun ernstige 

verstandelijke en soms ook lichamelijke handicap vrij-

gesteld van onderwijs. Op Midgard geven we ze toch 

les. 

Vanuit mijn enthousiasme voor het leerplan van de 

Vrije School, dat wil aansluiten bij de behoefte van het 

kind op een bepaalde leeftijd, wil ik daar ook mee wer-

ken in Midgard. Voor de achtste klas (13, 14 jarigen) 

staat bijvoorbeeld ‘de industriële revolutie’ op ’t pro-

gramma. Hoe behandel je een dergelijke lesstof met 

kinderen die ten dele niet spreken, laat staan lezen of 

schrijven kunnen? Ik kon dus niet zomaar het leerplan 

volgen, maar moest aan de kinderen aflezen hoe ik dat 

kon invullen. Zo begint mijn zoektocht met als verras-

sing dat enkele wezenlijke elementen van dat leerplan 

opnieuw verschijnen, zoals de betekenis van de indu-

strialisatie voor de zich ontwikkelende puber. 

 

 

Mijn eerste ontmoeting met de kinderen van de klas 
 

Het lokaal waar ik met 6 gehandicapten zal gaan wer-

ken ziet er vreemd uit. De wanden zijn mooi be-
timmerd. Alle planken, waar de spullen op staan, zijn 

echter zo hoog opgehangen dat niemand erbij kan, 
behalve ikzelf. Er zijn planten, maar die hangen aan 

een soort katrol hoog boven mij. De tafel is leeg. Ik leg 

een kleed op de tafel en zet er een kaars op. Verder zet 
ik een bos bloemen in een vaas op een kastje in de 

hoek. 

De kinderen komen binnen, één in een rolstoel en 5 
lopers. Nou ja, lopers, één zwerver, één wegloper en 

drie lopers. Na de opening in de kring gaan we aan het 
werk. Na ± 5 minuten is de kaars al door de zwerver 

opgegeten en trekt één van de lopers met een resoluut 

gebaar het kleed met de kandelaar van de tafel en pro-
beert er een stukje van op te eten. Ook de bloemen lig-

gen al snel op de grond: de wegloper heeft dorst. De 
bloemen worden overal verspreid en de wegloper 

tracht zich met een bloem in zijn mond door een open-

staand raampje te wringen. 
Ineens begrijp ik de kaalheid van de klas. Ik loop snel 

naar de ontsnapper om hem tegen te houden. Dat lukt 

net op tijd; hij is erg snel. Intussen staat de deur van de 
klas open en één van de lopers gluurt guitig door de 

kier van de openstaande deur. Ik er achteraan, want ze 
horen toch niet weg te lopen maar in de klas te blijven. 

Ook hem kan ik net op tijd beletten om het gebouw te 

verlaten, alhoewel hij er luid gierend van de pret de 
run inzet.  

Op deze ochtend ben ik na een half uur klaar met mijn 

programma. Wat nu te doen? In mijn onnozelheid denk 
ik: ik ga met ze wandelen. Rolstoel voor mijn buik, 

links de zwerver, rechts de wegloper en de rest erom-
heen. Ik rijd het schelpenpaadje op en dan gebeurt het: 

De rolstoel stokt in het gruis, de wegloper tracht zich 

rechts los te rukken, de zwerver links gaat zitten en 
van achteren word ik in mijn kraag gegrepen omdat 

de guitigerd mij met gebaren iets wil vertellen. Daar 

sta ik, vastgenageld. Ik kan geen kant op. ‘Ja Jan, 
daar sta je nou met al je ervaring als onderwijzer’. Ik 

moet er erg om lachen. De kinderen lachen mee. Nou 
ja, dat is tenminste gemeenschappelijk. 

In die tijd heb ik elke dag opnieuw een uitgebreid 

plan om met ze te werken maar veel komt er meestal 
niet van terecht. ‘Jullie lijken wel gek!’, zeg ik tegen 

ze. Ondertussen blijf ik volhouden. Elke dag een nieu-
we kaars, bloemen en een kleedje. Ik zit er als een bok 

op de haverkist bovenop  en ben meer aan het oprui-

men dan aan het lesgeven. Toch blijft de kaars na een 
half jaar tot de pauze staan. 

Regelmatig vraag ik hen waarom ze zo gek doen. Ik 

vraag het eigenlijk mezelf, er komt natuurlijk van hun 
nooit antwoord, ze kunnen immers niet spreken, ze 

doen. 
Daar zit de kneep: Doen! 

 

 

De ontwikkeling in de klas 

 
Elke ochtend zet ik nu samen met de kaarseneter de 

kaars op tafel. De doek-eter moet het kleed neer-

leggen en de drinker krijgt een eigen beker naast de 
vaas bloemen. Verder zorgt de raamvluchter voor het 

openen en sluiten van de ramen. Na veel oefenen en 

geduld lukt het tenslotte. Het wordt steeds gezelliger 
in de klas. 

Maar denk niet dat alles lukt.  
De guitige jongen heeft de gewoonte om als hij boos 

is de gordijnen tot stofdoek te verwerken. Dat kan 

niet. Maar ja, hoe te handelen? Omdat hij altijd huilt 
als hij het doet, besluit ik hem tenslotte als hij het 

weer doet te troosten in plaats van te verbieden. Ik zet 
mijn innerlijk op de ‘koeienstand’ en omarm hem 

voorzichtig, rustig tegen hem pratend. Menig blauwe 

plek heb ik zo opgelopen, want hij accepteert mijn 
troost niet meteen. Ik houd vol en merk tenslotte dat 

er een zekere ontspanning volgt.  

Het is mij tot nog toe niet gelukt de angst-uit-

barstingen voor te zijn. Ik beleef bij hem een zich on-

begrepen voelen door mij.  
 

Steeds vraag ik me af: Wat is hun taal? Wat willen zij 

mij leren? Ik besluit om alle rare uitingen serieus te 

nemen en er vormen bij te zoeken die zinvol zijn. 

Mijn plan wijzigt zich dus. 

 

Er is een jongen die steeds met steentjes, potloden, 

messen of iets dergelijks rommelt. Hij laat ze door 
zijn vingers glijden en pakt ze dan weer op. Ik wijs dit 

gedrag nu niet af maar geef het voeding door een bak 

met stenen in de klas te zetten. Blij gaat hij weer aan 
het rommelen. Maar niet alleen in de bak. De klas ligt 

bezaaid met stenen. Ik leer hem om samen met mij de 
stenen op te ruimen en in de kist te doen. Daar is de 

plaats voor de stenen en elders niet. Na 4 maanden 

wordt hem dat duidelijk. Nu hoef ik hem er alleen 
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meer zijn functie heeft (uitgebloeid, met vies water) 

gooit hij die altijd door de klas. Ik besluit om iets 
nieuws in de klas altijd samen met hem neer te zetten. 

Als er een dode hoek ontstaat (uitgebloeide bloemen) 

vraag ik hem deze op te ruimen. Verder ben ik legaal 
gaan scheuren. Oude enveloppen in stukjes scheuren, 

er dan een papje en er daarna opnieuw papier van 

maken, aangevuld met door hem geplukte bloemblaad-
jes. Zo is een nieuw voorwerp ontstaan. 

 
Deze gebeurtenissen zijn voor mij een teken: ‘Zie je 

wel, ze zijn niet gek’.  

 
De zwaar verwaarloosde planten uit de vensterbank 

zijn verdwenen. Ze werden al weggehaald door onze 

‘dode hoeken opruimer’. Hij heeft gelijk: als er geen 
betrokkenheid is, of niet meer is, met een plek in de 

klas ontstaat er een tot baldadigheid oproepend ge-
drag. Dat brengt mij er toe ook de laatste planten weg 

te halen en in plaats daarvan in de klas allerlei plekken 

in te richten met voorwerpen waaraan je ervaringen 
kunt opdoen en als dat niet meer het geval is, deze 

voorwerpen te laten verdwijnen. 
 

Een meisje wil buiten altijd een zware steen optillen en 

die houdt ze dan boven haar hoofd, wat er levensge-

maar op te wijzen en hij ruimt op. (Trouwens een zeer 

net, dwangmatig jongetje helpt hem daarbij.) 

Blijkbaar is het voelen van steentjes en het geluid dat 

de bewegende steentjes maken intrigerend voor hem. 

Hij is ook een muzikaal mens. Hij ‘zingt’ veel. 

 

Een stap verder: Ik maak een soort lange knikkerbaan: 

de knikkers worden in een bakje gegooid en gaan ver-
volgens door gootjes heen en weer naar beneden. Ten-

slotte rollen ze over een trappetje van klankstaven. De 

knikkers moeten doelgericht in het bakje gedaan wor-
den. Nu moet hij zijn handeling meer richten en dat 

blijkt een uitdaging. Iedere ochtend mag alleen hij het 
apparaat bedienen. Na deze ‘muzikale’ opmaat gaan 

we aan het werk. 

Net zoals hij steentjes en knikkers laat vallen laat deze 
jongen bij het kleien ook bolletjes klei vallen en her-

haalt dat steeds weer. Er ontstaat een mooi ‘klei-
steentje’. Ik help hem en zorg ervoor dat alle kanten 

van het klompje de tafel raken. De zo ontstane hoekige 

vorm wordt afgemaakt door er tenslotte een gat in te 
prikken voor een kaars. De ‘smijt-standaard’ is gebo-

ren. Voor het kerstpakket hebben we er 750 gemaakt 

met een mooie bronsglazuur. Er is iets bereikt! 
De wegloper is degene die alles netjes ordent en tot in 

het absurde wordt beheerst door deze dwang. Als één 
raam dicht gaat, dan moet ook het andere raam dicht. 

Als één gordijn dicht gaat, dan ook het andere. Potjes 

door mij neergezet, zet hij nog even ‘beter’ neer. Staat 
het raam open, dan gaat hij er naartoe en als ik in wil 

grijpen probeert hij mij  zeer snel en heftig voor te zijn. 
Hij krijgt de functie van opruimer en ramenbeheerder. 

Nu loopt hij niet meer weg, maar sluit alles als het 

moet en kan ook de helft van wat ik van hem vraag 
accepteren. Weer een stap verder! 

Er is een kind dat alle blaadjes als wappers gebruikt 

en dan prompt stuk maakt. Ook schilderingen en boek-
jes krijgen een grondige behandeling. Hij is ook dege-

ne die iets nieuws, door mij neergezet, direct bekijkt en 
er een puinhoop van maakt. Als een bos bloemen niet 

Leerlingen met de ‘smijt-stan-

daard’. 

Blocnootjes ontstaan uit het 

legaal  scheuren. 
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vaarlijk uitziet. Nu ligt de steen in de klas en vaak gaan 
we samen ‘hooghouden’. Ook mag zij een baal klei 

halen als dat nodig is. Zij is trouwens ook degene die 
op het meest ongelukkige moment gaat opruimen. Een 

naald die je net even nodig hebt, zit al in de suikerpot. 

Ze pakt kleine scherpe dingen, vorkjes, naalden, scha-
ren, spijkers enz., voelt goed aan ze en bergt ze op. Nu 

beheert zij deze attributen en leert waar ze horen. Dat 

doet ze feilloos. 
 

Het zijn voorbeelden van, in mijn ogen, gek gedrag dat 

bij nader inzien toch zo gek nog niet is, maar wel an-

ders dan ik gewend ben. Ieder staat in het leven zoals 

hij het leven ervaart. Langzamerhand leer ik ze zo ken-

nen. 

 

 

Op weg gaan 
 

Om de kinderen het gevoel te geven ‘ik ga nu van huis 

naar school’, is er op Midgard de gewoonte  om van 

het kinderhuis een wandeling over het terrein te maken 
op weg naar school. Als klassenleerkracht haal ik ze 

op en loop dan in ± 20 minuten met ze naar school. 
Drie jaar geleden was het een ware ramp voor mij om 

de groep van acht mensen bestaande uit weglopers, 

slootspringers, zittenblijvers, verkeerd-lopers, toeval-
krijgers en achterblijvers heelhuids op school te krij-

gen. Vaak dacht ik ‘als ik ze nu eens met een touwtje 
aan elkaar zou binden dan raak ik ze niet kwijt’. Die 

maatregel heb ik achterwege gelaten. Er bleef niets 

anders over dan oefenen om ze zelf te laten lopen. De 
slotenspringer weet nu dat dat niet hoort, de zittenblij-

ver blijft lopen, de verkeerd-loper voelt zich genood-

zaakt om toch maar mee te gaan, de toevalkrijger heeft 
zelden toevallen en als het gebeurt blijft de club rustig 

staan tot we verder kunnen en de achterblijver komt in 
hoge nood op een holletje bij de groep. Gelukkig heb ik 

geen touw gebruikt om ze allemaal bij elkaar te hou-

den, anders zouden we nu nog zo lopen. 
‘Kom’ dacht ik vervolgens, ‘tijd voor verandering!’. In 

de zomermaanden, met mooi weer, besluit ik om de 

route te veranderen en door het bos te gaan lopen over 
een kronkelend paadje tussen struiken door. Dit blijkt 

geen probleem als ik ze maar tijdig op de kruising 
waarschuw. In de herfst stop ik met deze route door het 

bos in verband met het slechte weer en loop weer de 

oorspronkelijke weg. Ook dat is geen probleem (brave 
kinderen!) 

Al drie maanden hebben we niet meer door het bos 
gelopen. Ik ben de mogelijkheid van de boswandeling 

geheel vergeten en sta bij het kinderhuis nog wat met 

medewerkers te praten. Dit duurt de jongelui wat te 
lang en de waterspringer en de wegloper nemen mij bij 

de arm zo van ‘we moeten nu echt weg’. Al pratend 

met de medewerker word ik ontvoerd door dit tweetal 
en zo dragen zij mij het pad op, op weg naar school. 

Glimlachend zeg ik tegen ze: ‘nou nou, hebben jullie 
zo’n zin. Mag ik niet praten met Kees’. Zwijgend voe-

ren ze me mee. Dan valt me op dat zij met mij lopen en 

niet ik met hen. Ik geniet en denk: ‘Leuk, ik word ont-

voerd’. Als we op de boskruising komen gebeurt het-
zelfde: de verkeerdloper neemt mijn arm en trekt mij 

mee richting bos. ‘Nou zeg, ik wil niet’. Maar nee, het 
moet. Het enige wat ik nog kan zeggen is: ‘Jongens, we 

gaan anders’. Iedereen volgt, op weg naar het bospad. 

Even denk ik nog: ‘Wie is hier nu eigenlijk de baas?’ 
Vanaf dat moment is de wandeling naar school heel 

anders geworden. Zij lopen met mij. 

 

Ik probeer bij het lopen vanaf nu aan te sluiten bij hun 

actie en niet andersom. Misschien ben ik straks niet 

meer nodig en gaan ze zelf naar school; voorlopig zal 

ik volgen. 

 

 

Godsdienstles: het gesprek 
 

De godsdienstles gaat als volgt: 24 kinderen tussen de 

14 en 17 jaar zitten in een kring. In het midden staat 
een tafeltje met een kaars en een evangelieboek. We 

vragen een kind dit boek te brengen naar degene die 

het uur leidt. Hierbij nemen we steeds een ander. Bij-
dehante brengers krijgen niet altijd een beurt. Ook de 

‘dommen’ vragen we het boek te brengen of de 
niet-lopers. Het is verrassend om te zien hoe ook de 

‘dommen’ het doen. Daarna lezen we het evangelie 

voor en gaan in gesprek. 
Aan de orde is het uitdrijven van de boze geesten en 

het luwen van de storm. 
Ik vraag: ‘Waar gaat het over?’ Een slimmerd ant-

woordt: ‘Over een bootje.’ ‘Ja, wat is er met het boot-

je?’ Hij: ‘Een vuurtje.’ ‘O ja, heb je dat gehoord?’ 
Stilte. 

Met veel getrek en gevraag lukt het ons om het woord 

‘storm’ eruit te krijgen. Ik voel me wat ongemakkelijk, 
wat nu te doen?  

‘Hebben jullie wel eens een storm meegemaakt?  Geen 
antwoord. Ik doe een storm voor door rennend door de 

kring ‘hoei’ te roepen. Onrust maar geen reactie. In-

eens begint een ‘domme’ met zijn voeten te stampen. 
Kabaal, want hij zit op een vlonder. ‘Ja, dat is storm’, 

zeg ik, ‘wie kan dat ook?’ De slimmerd doet het, enkele 

kinderen volgen. 
Dan zeg ik: ‘Zullen we allemaal storm doen?’ Ieder-

een, echt iedereen,  begint te stampen; de rolstoelbe-
woner beweegt wild heen en weer. Stralende ka-

baalmakers in het anders zo stille zaaltje. Alleen, het 

gaat maar door: vlam in de pan! Wat nu? Door het 
kabaal heen roep ik: ‘Ik tel tot drie en dan zijn we stil: 

1, 2, 3.’ Op één na, de doorschieter, is het echt stil. Ik 
ben zelf opgelucht en verbaasd. Nog eens: ‘storm!’ En 

ja hoor, oorverdovend lawaai. ‘1, 2, 3.’ Iedereen is stil, 

ook de doorschieter. Ik prijs hem de hemel in. ‘Nu nog 
eens, maar dan zijn we daarna even helemaal stil.’ 

Kabaal, tellen, stilte. Niemand zegt iets. Het is nog 

nooit zo stil geweest. Ik raak ontroerd over dit moment 
en zeg: ‘Jullie zijn nog sterker dan de apostelen.’ 

 

Vanaf dit moment is de godsdienstles veranderd. In 

gesprek treden via voorstellingen is alleen voor slim-

merds. In gesprek treden via het doen werkt veel beter. 
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Elk evangelie wordt nu bekeken op handelingen en 

gepoogd in de essentie beleefbaar te maken. Dus, we 

spelen de goede herder, we spelen de schapen, we spe-

len de wolf. Het idee van de loonknecht of de goede 

herder ontstaat dan uit de handeling.  

 

 

Individu - geheel 
 

Het komt wel eens voor dat ik ‘s morgens geen zin heb 

om naar mijn werk te gaan. ‘Wat moet ik nu weer met 
ze beginnen?’, vraag ik mij dan af. Het begin van de 

ochtend is dan ook wat onzeker. ‘Hebben jullie ook wel 

eens geen zin?’ vraag ik. Geen antwoord of reactie. 
Mijn klassenassistente, een bewoner van ‘hoog’ ni-

veau, lijkt dit probleem niet te kennen, tenminste, ze 
kan het niet in woorden uiten. Mijzelf vermannend pak 

ik iets aan: ‘Laten we maar.…’  

Er komt een onuitgesproken antwoord als ik de volgen-
de situatie ga herkennen: We zijn wel aan het werk 

gegaan, maar de kinderen blijven niet lang aan de op-

dracht bezig, ze werken erg rommelig of staan op en 
doen iets anders. Deze situatie is voor mij bepaald irri-

tant. Wat moet ik ermee? Zijn ze gewoon dwars en wil-
len ze niets? 

Naarstig zoek ik naar oplossingen: ‘Ga jij maar alvast 

sap maken’, of: ‘Wil je even timmeren?’ Meestal vindt 
de betrokkene wel iets om te doen, maar voert mijn 

opdracht toch niet naar behoren uit. Dat ook dit niet 
goed is voel ik sterk. Het mondt tenslotte uit in mijn 

stellige stellingname: ‘Wat je begonnen bent moet je 

afmaken, al is het in de pauze.’ De ‘protesteling’ zucht 
en gaat onder mijn dreigende blik tenslotte toch maar 

aan de gestelde opdracht verder. En ja hoor, binnen 

een vloek en een zucht maakt hij of zij de opdracht 
goed af. ‘Wat krijgen we nu?’, denk ik, ‘Nu ineens 

wel?’ 
 

Dit voorval heeft veel gevolgen. Ik ben aan het denken 

gezet. Moeten de consequenties van het doen van een 

opdracht duidelijker worden? Maar niet in de vorm van 

een straf. Zelf de zin zien van wat je doet. Daar gaat 

het om.  

Ik doorbreek nu de strenge opbouw van de ochtend die 
er voorheen was. Ik geef wel opdrachten, maar maak 

meer ruimte voor de uitvoering. Desnoods kan het de 
volgende dag gedaan worden. De taken, die eerst vast 

verdeeld waren, worden nu als het zo uitkomt door 

anderen gedaan, ook door mij als dat zo uitkomt. 
Als de sapmaakster geen sap maakt, creëer ik een pro-

bleem: ‘Wat nu, zij heeft geen zin, dan hebben we geen 

sap! Wie doet het dan voor haar in de plaats?’ Ikzelf 
maak nu demonstratief voor mezelf een kopje sap en ga 

dat lachend en plagend op zitten drinken. Dan zegt 
Maaike: ‘Sap!’ ‘Ja’, zeg ik dan, ‘maak maar’. Het is 

wel voorgekomen dat er geen sap op tafel komt. De 

Kistjes met deksel. Gevilte pantoffels. 

…. en showen. 

Bodywarmers naaien ….. 
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volgende keer is er altijd wel iemand die dan toch 
maar sap maakt. 

De opdrachten veranderen ook en worden meer gericht 

op het geheel, waar een ieder met zijn kwaliteit of on-
kunde een plek in krijgt.  

Ik ga het ‘gevaar’ van fouten maken meer toepassen. 
De broodjes bakten we bijvoorbeeld tot nu toe voor 

onszelf. Nu geef ik ze de opdracht: ‘Neem het mee naar 

de groep en eet het daar pas op’. Na ongeveer een 
week met vervoersproblemen, (opeters, loslaters, verg-

eters) loopt bijna iedereen zelf met zijn broodje naar 
de groep. 

Het besturen van jezelf ten dienste van een groter ge-

heel, met mogelijkheden van ontsporing, wordt nu het 
thema. 

Als besturingsoefening hebben we een bestuurbare kar 

gemaakt. De één duwt, de ander stuurt. Dat is nog eens 
lachen: wat te doen als er geen duwer is? Wat te doen 

als je steeds de bosjes in schiet? Afstappen als de kar 
te hard de heuvel af gaat, is niet zo slim. 

 

Zo ontstaat er een ander geheel dan voorheen: meer 

opgebouwd uit individuen die samen weer een geheel 

zijn, maar meer in de trant van: De ketting is zo sterk 

als de zwakste schakel.  

Individu mogen zijn, betekent een eigen binnenwereld 

hebben, dus maken we afsluitbare dingen: kistjes met 

een deksel. Van leer maken we voor iedereen een pet, 

van gevilte wol bodywarmers, pantoffels en hand-

schoenen. 

Ook zorg ik dat er voorwerpen in de omgeving komen 

als een soort appèl aan individuele behoeften. Ik neem 

daarbij aarde, water, lucht en vuur als een leidraad. Er 

ontstaat een waterspeelplek met waterval en vijver; die 

laatste wordt uiteindelijk een zwembad. We maken een 

windmolen. Er komt een waterprisma dat wonderlijke 

kleuren op de muur toont als de zon er doorheen 

schijnt. We leggen oude stammen op een hoop, met 

stenen en zand erbij. Ik ga met ze raku stoken van aar-

dewerk. 

Ikzelf ga, als een soort idioot die dat nu gewoon leuk 

vindt, voor mijzelf dingen maken. Ik doe ook vaker 

‘Kleiblad’ als uitloop van de waterval. 

‘Kleibladeren’….. 

… in functie. 

Zwembad! 
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dingen ‘die niet mogen’ en zeg  openlijk: ‘Ik heb geen 

zin, tenslotte doe ik het toch maar’. 

De individuele werkwijze wordt zichtbaar. Niet ie-

dereen is gecharmeerd van de mutsen. Drie van de acht 

willen hem opzetten, één wil zonder muts niet meer 

vertrekken. Ook de bodywarmers worden niet door 

iedereen gewaardeerd; één ervan wordt een jasje dat je 

alleen in de pauze op school aantrekt als het buiten 

koud is.  

De klassikale spraakoefeningen worden individueel 

aangepakt. Voor Nico, een wegloper, heb ik de volgen-

de spraakoefening bedacht: 

 

‘Padde bakt pizza’. Hij zegt uit zichzelf alleen ‘Padde’. 
We bakken elke donderdag pizza en Nico is hierbij de 

drijvende kracht. Als ik ‘Padde bakt pizza’ zeg, rea-

geert Huseyin door het na te zeggen; Nico is stil. Wat 
nu? In de kring laat ik ieder kind een woord uit de zin 

zeggen. Voor wie dat niet kan zeg ik het. Als ik bij Nico 
kom straalt hij, maar zegt niets. Alleen als het toevallig 

zo uitkomt dat hij ‘Padde’ moet zeggen, zegt hij dat 

ook. Hij komt niet verder dan ‘Padde pi....’. Ik ga het 
anders doen: we oefenen als we op weg zijn naar 

school. We spreken al huppelend ‘Padde bakt pizza’. 

Als hij op de wc zit, doen we een soort duet, hij op de 
pot, ik op de gang. Nu spreekt hij meer en hij giert het 

uit van de pret. Vaak gooit hij de deur open en kijkt 
stralend vanaf de pot om een hoekje, zo van ‘ik doe het 

lekker  niet, ha ha’.  

 

Zo ontstaan er andere vormen voor wat er eerst klassi-

kaal gebeurde. Nog een voorbeeld van een individuele 

aanpak:  

 

Ik bedenk dat je met drie stokken een driehoek kunt 
leggen die de kinderen kunnen zien. Ik moet daar iets 

mee, maar weet nog niet wat. In de klas leg ik de stok-

ken in een driehoek neer en zeg ‘daar ligt een drie-
hoek’. Dan pakt Jonna, onze analyticus, een stok weg; 

Ietwat geïrriteerd pak ik hem af en wil hem weer terug 
leggen. Dat doe ik niet, ik laat in plaats daarvan Jonna 

de open wand van de driehoek betreden en sluit de 

driehoek door de derde stok weer neer te leggen. Zij 
moet blijven staan. Dan open ik de driehoek weer, door 

achter haar rug een stok weg te pakken. Ze moet zich 
nu omdraaien om eruit te kunnen lopen. Voor haar is 

dat een probleem, maar dit is een manier waarop ze 

dat kan leren. Ook hier een vondst ter plekke, waar ik 
nu verder op kan bouwen. 

De stokken blijven de hele dag op de grond liggen en 

niemand mag er verder iets mee doen. Iedereen weet 
na ongeveer een week dat ze er niet overheen mogen 

lopen, maar alleen er omheen. Er ontstaat bewustzijn. 
Vervolgens leg ik de driehoek ergens anders neer in 

het lokaal, bijvoorbeeld vlak bij de deur. Die nieuwe 

plek vormt een nieuwe oproep tot ‘bewust-zijn’. Na een 

Raku stoken. 

Pizza eten. 
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aantal weken kijken ze eerst, als ze binnen komen, 

waar de driehoek ligt. 
 

Op deze wijze creëer ik steeds een nieuwe omgeving 

met nieuwe bewustzijnsmomenten. Ze ervaren dat de 

wereld kan veranderen. 

 

 

Er voor gaan staan 
 

Raimondo is een leuke kleine jongen met het syndroom 

van Down. Hij zit of ligt de hele dag op zijn gat of op 

zijn buik. Hij heeft dus meer een ‘ligpunt’ dan een 
‘standpunt’. Vraag ik hem te gaan staan dan komt er 

een brede glimlach en steekt hij zijn handjes schattig 

naar boven. De medewerker tilt hem dan liefdevol op 

en hij staat. Hij is wel zestien. Dit klopt niet. Ik besluit 

om het anders aan te pakken. Hij moet zelf gaan staan 
en niet worden opgetild. Ik haal zijn hand uit zijn 

mouw, want die zit altijd in zijn mouw en vraag hem op 

te staan. Een brede glimlach verschijnt. ‘Nee’, zeg ik, 
‘opstaan! Kom, je bent geen kleuter, staan!’ Met stren-

ge stem. Glimlach en geen reactie. Ik trek hem aan zijn 
hand naar voren zodat er gevaar dreigt dat hij zal val-

len. Geen reactie, oei, wat nu? ‘Goed’, zeg ik, ‘je moet 

toch gaan staan’ en ik trek zo sterk aan zijn hand dat 
hij daadwerkelijk voorover valt. Schrik bij Raimondo. 

‘Ja’, zeg ik, ‘je moet gaan staan, anders val je’. Op-
nieuw hetzelfde aan zijn hand trekken, uit het even-

wicht brengen, spanning opvoeren naar grens en dan 

staat hij blij op. Ik prijs hem en ben heel blij. Ik neem 
mij voor dit consequent vol te houden. Hij moet gaan 

staan, i.p.v. dat ik hem optil. Ik moet echter voorwaar-

den scheppen zodat dat kleine beetje impuls van hem 
zich kan ontwikkelen. Het resultaat moet steeds zijn dat 

hij ook daadwerkelijk gaat staan. Als het niet lukt, wat 
in het begin vaak voorkomt, zet ik hem stevig op zijn 

voeten met een boze stemming, zo van: ‘Sufferd, gemis-

te kans en ik een rugverzakking, ik ben niet blij.’ 
Nu, twee jaar later, staat Raimondo op als ik hem dat 

vraag en ik kan hem dat vragen op twee meter afstand 
van hem. Ik probeer nu de stemming van spanning af te 

bouwen door heel nonchalant te vragen of hij komt of 

wil gaan staan. 
Nog een stap verder is het om te bereiken dat hij zelf 

besluit om er aan tafel bij te komen. Dat lukt nu alleen 
nog maar als er iets heel lekkers op tafel staat.  

 

Bij dit voorval ontmoet ik iemand als kleuter, die toch 

qua leeftijd puber hoort te zijn. Puber betitel ik in dit 

geval als normaal, puberaal gedrag wordt mijn norm. 

Vandaar mijn vasthoudendheid. En het werkt. De stel-

ling ‘Doe normaal’ heeft resultaat. Er is duidelijker een 

ingreep aanwezig dan in voorgaande voorbeelden. 

Pubers nemen een standpunt in over van alles en nog 

wat. Om een standpunt te hebben, heb je een stand-

plaats nodig. We maken voor ieder kind een eigen 

stoel, aangepast aan zijn of haar lichaamsver-

houdingen.  

 

 

Boetseren 
 

Op school hoor je het leven te ervaren en er iets van te 

leren om er tenslotte iets mee te kunnen, om het in de 

wereld te gebruiken voor jezelf en voor anderen. Op 

school heb je vakken waaraan je je kunt ontwikkelen; 

zij bieden allen een aspect van de wereld, iets dat de 

wereld vertrouwder maakt. Eén zo’n vak is boetseren: 

 

De klei, een vette zware massa, zet ik op tafel. Wat 

doen ze ermee? Opeten, met vingers in prikken, plats-
laan, overal aan afvegen, in knijpen, enzovoort. 

Vormgeven blijkt niet mogelijk te zijn. Kneden is een 

veel te grote aanslag op hun kunnen, dus laat ik hen 
hun handen gebruiken om te rollen. De één maakt dun-

ne, wormvormige rolletjes, de ander duwt het alleen 

maar plat. Zo wordt het niets.  
De platduwer krijgt een gipsen mal in de vorm van een 

bal. Nu kan hij duwen en slaan tot de mal geheel be-
dekt is. 

 Stoelen op maat. ‘Oerpot’ 
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Vol vreugde slaat hij er op los tot de hele kogel bedekt 
is. Later op de dag haal ik de gipsen mal eruit, plak de 

twee helften met slib aan elkaar en snijdt er een deksel 

uit met een klein bobbeltje als handvat. Zo ontstaat de 
‘oerpot’. En ook een vorm van samenwerking tussen 

mij en hem. Hij zijn ‘klapkunst’, ik mijn ‘vormkunst’. 
Nu maakt hij in zijn eentje één pot per ochtend en dat 

doet hij met vreugde. Een vervolg op de gipsen mal is 

de touwmal. Dat is een houten skelet met touw erom 
heen gewikkeld. Met veel voorzichtigheid moet hij nu te 

werk gaan, anders slaat hij de klei door de touwen 
heen. Een nieuwe uitdaging en ontwikkeling.  

 

Een ander kind 

Degene die de klei niet aan kan of wil raken, krijgt een 

deegroller en rolt er lustig ritmisch op los. Er ontstaat 
een plak, dun en dik en ongevormde randen. Haar leer 

ik dat op een doek te doen en die doek tenslotte om te 
keren en zo, met de kleiplak naar beneden gekeerd, op 

een pot te leggen.  

Door de doek met de handen zachtjes om de pot te 
drukken ontstaan de doekpotten met een prachtig gol-

vende bovenrand. Een mooi werkstuk voor haar. 
Later, na ongeveer een jaar zo gewerkt te hebben, in-

middels is ze 17 jaar, maakt ze een volgende stap door 

met de grote deegroller te gaan werken. Deze roller is 
een grote PVC-buis gevuld met cement, die zo over 

geleiders loopt dat de plakken vanzelf overal even dik 

worden. Met deze zware roller maakt ze nu mooie ge-
lijkmatige plakken.  

De machine kan ze bedienen met een klasgenoot, die 
alleen iets vast kan houden en dus nooit iets maakte. 

Ondertussen beweegt ze zingend en wiegend heen en 

weer. Met deze machine heb ik dus een zinvolle werk-
plek gecreëerd voor twee kinderen. De deegrolster 

maakt mooie plakken terwijl de vasthouder functioneel 
leert vasthouden en wel door samen te werken. 

Een derde kind 

Het meisje dat alleen maar dunne kleirolletjes kan ma-
ken, blijkt deze ook op te kunnen rollen tot een slakken-

huis. Een bolle mal voor een schaal wordt ermee  be-

dekt. De gaatjes worden opgevuld door de ‘analist’, 

door iemand die anders alles uit elkaar plukt. Ik maak 

er dan een geheel van door het glad te strijken (ik heb 
geen strijkers in de klas). Zo ontstaan er mooie, bijna 

keltische borden. 

Omdat je met klei ook zonder voorgevormde vormen 
kunt werken, boetseer ik zelf in de aanwezigheid van de 

kinderen vormen zonder mal. Gebruiksvoorwerpen, 

maar ook andere vormen, gewoon vanwege hun mooie 
vorm. Misschien neemt iemand de uitdaging ooit eens 

aan om zonder mal te werken. Pogingen om hen zon-
der mal te laten werken doen we regelmatig. Helaas 

worden het tot nu toe pannenkoeken en komen ze zelf 

niet veel verder. 

….. en ziedaar: de pot! 

De touwmal ..… wordt bedekt met klei ….. 

Kleiwals. 
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Industriële revolutie? 

 

Bij alle kinderen moet ik een hulpmiddel verzinnen 

zodat ze makkelijker iets goeds kunnen maken. Deze 

mechanisatie, die ontstaat aan de beperkingen, geeft de 

kinderen mogelijkheden die ze anders niet hebben. De 

persoon stijgt erdoor uit boven de eigen beperkingen 

en schept een ter zake doende kwaliteit. 

Er treedt emancipatie op: De persoon kan zijn eigen-

heid inzetten ten dienste van de wereld in plaats van 

dat die eigen(aardig)heid hem belemmert in verbinding 

met de wereld te komen. Wat een vreugde als het lukt. 

Er ontstaat vertrouwen in eigen kunnen. Is dat de ware 

kunstenaar? Ieder mens is een kunstenaar, zoals Joseph 

Beuys zegt. 

Het uitstijgen boven de eigen tekortkomingen maakt 

het mogelijk om deel te hebben aan de wereldge-

meenschap. Is dat niet iets wat juist voor pubers aan de 

orde is, of ze nu wel of geen verstandelijke handicap 

hebben? Mijn enthousiasme voor het Vrije Schoolleer-
plan is alleen maar groter geworden. 

 

 

 

Doekpot 2 

Analistenschalen 

Doekpot 1 

Tenslotte 
 

Uit dit alles zijn voor mij de volgende resultaten te-

voorschijn gekomen: 

 

Een goede voorbereiding is essentieel. Je kunt niet 

zonder voorbereiding verwachten dat je de leerlingen 

kunt ontmoeten. 

Naar aanleiding van het onderwerp de industriële re-

volutie geef ik een voorbeeld: 

Ik lees, studeer over dit onderwerp: stoommachine, 

lopende band, loskomen van geografische plek, min-

der persoonsgebonden productie, sociale problemen, 

machines, staal, enzovoort. Allemaal aspecten van die 

tijd. Hiermee bouw ik een ‘industriële revolutiestem-

ming’ op. Ik leef er als het ware mee. Het broeit in 

mij gedurende een hele poos.  

Hiermee ga ik de klas in en denk: ‘Wat nu, met alles 

wat ik in mijn rugzak heb?’ 

Ik schud iets uit mijn rugzak, toon het en vraag: ‘Zien 
jullie dit?’ Zo probeer je uit en wacht op reacties van 

hen. 

Ineens volgt er een herkenning. Iets van die 

‘industriële revolutie stemming’ pakken ze op. Dat 
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moet je pakken. Dat was zonder voorbereiding nooit 

gelukt. Dan ontstaat de vondst en wordt het van mij en 

de leerlingen samen. 

Nu komt het samenwerken en er ontstaat een industri-

ële revolutie die samenvalt met hun industriële revolu-

tie. 

De industriële revolutie krijgt zijn inhoud pas als het is 

toegesneden op hun belevingswereld. Veel onderwer-

pen uit mijn rugzak zijn voor hen oninteressant en niet 

terzake. 

Wat ik heb geleerd? Gooi niet je hele rugzak leeg met 

de mededeling: ‘Eet op!’ Misschien willen ze iets eten 

wat er niet in zit. 

Toen ik op Midgard kwam werken had ik een stoere 

motor. Daarmee op het terrein verschijnend en stop-

pend om de weg te vragen, kwam er een zeer vriende-

lijke bewoner op me af. Hij keek naar me met een mil-

de glimlach. Ik deed mijn stoere handschoenen uit en 

vroeg de weg. ‘Brommer he?’ zei hij. Ja daar sta je 

dan. Weg machogedrag. 

Laten we onszelf eens onderzoeken: ‘Wat is normaal?’ 

Zij zijn met hun rariteiten net zo normaal als wij met 

onze rariteiten. Ik hoop ze steeds beter te begrijpen 

voor mezelf en voor hen. 

 

Met dank aan: Husseyin, Nico, Onno, Tessa, Yorna, 

Pepijn, Toon, Benjamin, Maaike, Vera, Raimondo, 

Jeroen, Ronald, Marlies, Michel, Serene, Bas en 

Hedde. Leerlingen waar ik de afgelopen jaren mee heb 

gewerkt.  Met dank ook aan alle belangstellenden, 

waaronder mijn eigen kinderen, die hun kritische inte-

resse toonden op de avond waarop het concept van 

deze publicatie besproken is. Ook Albert de Vries 

dank, die wist te benoemen wat ik deed. 

 

Ik ga verder met het zoeken naar vruchtbare aankno-

pingspunten op mijn nieuwe werkplek als pottenbakker 

op Midgard. 

Midgard is een antroposofische leef- en werkge-

meenschap in het dorpje Tuitjenhorn (N.H.) waar 91 

(jong) volwassenen met een ontwikkelingsstoornis 

wonen en werken. 

Midgard maakt deel uit van de Raphaëlstichting. 

Bezoekadres: Regenboog 50, Tuitjenhorn 

Postadres: Postbus 71, 1749 ZH Warmenhuizen 

Tel: 0226-393944 
 

Hier ben ik! 

 

De auteur 
Jan Binnekade (1948) volgde de Pedagogische Aca-

demie te Den Helder. Aansluitend was hij 13 jaar 

lagere school leerkracht op de Vrije School te Rot-

terdam. Vervolgens werkte hij 4 jaar als leerkracht 

op een L.O.M.-school te Bergen. Vanaf 1990 werkt 

hij als leerkracht op de school van Midgard, een in-

stelling voor mensen met een verstandelijke handi-

cap. 

 

 

Dit onderzoek en deze uitgave werd financieel mo-

gelijk gemaakt door de Raphaëlstichting. 
 


