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Bijzonder alledaags

VOORWOORD

Ieder jaar opnieuw als de herfst haar intrede doet, verwonder ik mij over de oneindige schoonheid van
deze tijd. De volheid van de kleuren, de zachtheid van licht en lucht en de langzame vergankelijkheid.
Het bijzondere in het alledaagse.  Ik sleur mijn kinderen er met de lange haren bij als een spin in haar
web zich schommelend beweegt richting verloren vlieg. Zo is het ook altijd weer spannend wie als eerste
tijdens de boswandeling de rood-met-witte-stippenpaddo ontdekt. Met uiteraard de kabouterverrassing
eronder… Soms, heel soms ligt het rode puntmutsje er dan verloren naast. Altijd dezelfde overigens.
En keer op keer ben ik eigenlijk onthutst hoe snel de grote vakantie gecompimeerd wordt tot een foto-
boek; hoe ik van louter luieren en grenzeloos gekeutel rond huis en haard ongemerkt terugkeer naar de
vaste stramienen, de rituelen rondom schoolgaande kinderen.
Hoe opvallend verschillen de gewoonten en tradities in de vakantie van die tijdens de rest van het jaar.
Om maar iets te noemen; pap eten we niet in de vakantie, er wordt niet naar getaald. Maar de eerste
schooldag dient zich ternauwernood aan of ze vragen als vanzelfsprekend in koor of de pap al klaar is!
Kennelijk is dit onuitsprekelijk verbonden met het naar school gaan. Ook wordt er ’s zomers geen tafel
gedekt en kleren klaargelegd de avond tevoren; de hagelslag is nu niet alleen voor het weekend, maar
het hagelt lekker iedere ochtend! En dan de spreuk; tijdens de zomer zegt om beurten een van de kin -
deren zijn nieuwe individuele spreuk op voor het eten, terwijl we door het jaar heen gezamenlijk 
dezelfde ‘eetspreuk’ hanteren. 
Ik moet zeggen, dat het verfrissend voelt om in de vakantie om alles even los te laten... Tegelijkertijd is
het prachtig om te merken, dat je de draad aan het begin van het schooljaar verrassend soepel weer
oppakt. Juist dankzij die terugkerende handelingen Het geeft ouders én kinderen houvast als daden met
grote regelmaat terugkomen, als een en ander stevig ingebed is. Op die manier oefen je ook de wils -
vorming bij het kind, zoals in deze Seizoener uitgebreid aan de orde komt in het verhaal over de kinder-
en jeugdhandelingen. Een verhelderend stuk over het versterken van de algemene christelijke impuls in
onze tijd. Over het je kinderen voorleven met liefde naar de schepping en alles om hen heen te kijken -
dus ook naar een spin in haar web! 
In het kader van terugkerende handelingen is er eveneens aandacht voor de spreuken binnen de vrije-
school. We weten ervan, kennen vele spreuken ook. Maar wat heeft Rudolf Steiner er mee bedoeld en
hoe worden ze nu gebruikt op school? Lees het in het artikel over Spreuken. 
Een stuk dat precies aansluit bij mijn eigen herfstbeleving, is het verhaal over Rituelen, van Carla
Rosseels. Bijzondere gebeurtenissen uit het alledaagse tillen om zo ons leven intens te proeven, voelen
en te beleven, zegt zij. Dat voel ik ook zo. Zelf luid ik de herfst steevast in met het rapen van kastanjes:
eindeloos veel kastanjes en ik wil ze allemaal! Dit jaar ga ik ook eens het ‘Vrouw-Holle-ritueel’ met de
kinderen uitvoeren. Want om het eens met een spreuk van Steiner te zeggen: ‘Doorgrond jezelf, 
doorgrond de wereld in je eigen innerlijk; doorgrond jezelf in de stroom der wereld.’

M A R G R E E T  T J A L S M A
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De SEIZOENER is...

een tijdschrift dat bijdraagt aan een eigentijdse presentatie en uitstra ling van
vrijescholen, zowel onder- als bovenbouw. De inhoud wordt vóór en deels
door de scholen zelf gemaakt. Zo wil de Seizoener een uitingsvorm zijn voor
wat er in en rondom de scholen leeft. Daarnaast biedt de Seizoener ruimte
aan zinvolle, inspirerende artikelen, gerelateerd aan de antroposofie en het
opgroeiende kind in het bijzonder.

De Seizoener bestaat uit een algemeen deel van 52 pagina’s, dat voor iedere
deelnemende school hetzelfde is. Dit deel wordt ingevuld door een overkoe-
pelende redactie, gevormd door (oud-)vrijeschool ouders uit heel Nederland.
Het algemene deel is gericht op ouders van kinderen op de vrijeschool.
De middelste 20 pagina’s worden ingevuld door de deelnemende scholen
zelf (de eigen schoolkrant). Iedere school kan dat geheel naar eigen inzicht
doen. Een deelnemende school levert alleen tekst en beeld aan. De lay-out
van deze 20 pagina’s wordt geheel verzorgd door de vormgevers van de
Seizoener. Het beeldmerk van de school wordt op de fullcolor cover van de
Seizoener meegedrukt. Op deze wijze krijgt iedere participerende school zijn
eigen unieke schooltijdschrift.

Voor scholen die mee willen doen heeft de Seizoener een op maat gesneden
hulp- en adviestraject uitgezet. Lokale redacties worden daarmee onder-
steund in hun redactionele werkzaamheden.

Deelnemende scholen:
• Almere Vrijeschool Raphaël 
• Bussum Vrijesschool Michael
• Doetinchem Vrijeschool De Kleine Prins
• Heerlen Vrijeschool Heerlen
• Hoorn Westfriese Vrije School Parcival  
• Maastricht Bernard Lievegoed School
• Meppel Vrijeschool Meppel
• Oud-Beijerland Vrijeschool Hoeksche Waard 
• Rotterdam Rudolf Steinerschool
• Rotterdam Rudolf Steiner College (bovenbouw)
• Tiel Johannesschool Vrijeschool Tiel
• Uden De Zevenster
• Wageningen Vrijeschool De Zwaneridder
• Zeist Zeister Vrijeschool

Deelnemende kinderdagverblijven:
• Heemhuys Overkoepelende organisatie kleinschalige kinderopvang
• Zeist Kinderdagverblijf De Kroost

Scholen en kinderdagverblijven die meer willen weten over deelname in de
Seizoener kunnen contact opnemen met:
Ton Werinussa, info@seizoener.nl, telefoon 0344-611147.

De Seizoener is ook los verkrijgbaar voor belangstellenden die niet direct
aan een deelnemende school verbonden zijn. Meer informatie over de 
abonnementenservice is te vinden op: www.seizoener.nl.

60
Klokloos leven: 
een jaar de wereld rond
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Rectificatie
In het zomernummer van de Seizoener is in het
artikel over euritmie de naam van de school
waar Jiri Brummans werkt abusievelijk vermeld
als het Geert Groote College. Dit is echter de
Amsterdamse bovenbouw. Jiri werkt op de
onderbouw, de Geert Groote School. 
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“Ik wilde eigenlijk helemaal geen juf worden, want
dat was mijn moeder al’, vertelt Miranda lachend.
“Terwijl mijn moeder juist zei: ‘Jij en je zusje heb-

ben het zó in je!’” Over haar eigen vrijeschooltijd in Zeist
zegt ze: “Ik denk dat het gloriejaren waren, ik heb er zoveel
aan beleefd. Ik herinner me wat een prachtige bordtekenin-
gen mijn juf maakte. Of een schildering die ze thuis had
gemaakt en die ze dan langzaam uitrolde in de klas. Oh, als
je toch zó kon schilderen, dacht ik dan. Ik heb daar erg van
genoten! Alles had kwaliteit. Er hoefde maar ‘lang zal ze
leven’ ingezet te worden en hup, het klinkt vijfstemmig! 
En als er een verhaal werd verteld, was dat een goed 
verhaal, met een kop en een staart en mooie beelden.” 
Vol enthousiasme vertelt ze over haar beleving van haar
vroege schooltijd. Dat ze later hoorde dat de werkelijkheid
anders was – te weinig lokalen, leraren ziek of juist zoe-
nend in een hoekje van de leraarskamer – doet daar niets
aan af. “Die rijkdom en het kunstzinnige, dat vind ik zo
belangrijk aan de vrijeschool. Dat je al die extra’s meekrijgt
aan verhalen en beelden. Ik had zelf een hele goede juf.
Toen ik laatst een reünie had, was het opvallend hoeveel
van mijn klasgenoten later ook juf waren geworden.” 

Het schone, het goede en het ware
Het was Miranda’s grootste wens om naar de toneelschool
te gaan.”Maar toen ik daar op een open dag was, tussen
die hysterisch gillende kinderen die allemaal op de voor-
grond wilden, voelde ik me helemaal niet thuis.” Ze ging
naar de Reinward Academie in Leiden, museologie stude-
ren. “Daar had ik hele romantische verwachtingen van; dat
ik me echt met schoonheid en waarheid zou bezighouden.”
Dat de werkelijkheid veel minder mooi bleek, was een
enorme teleurstelling, die diep ingreep. “De nadruk op
cijfers, de droge manier van lesgeven, het was echt slikken.
Ik heb dat jaar dan ook niet gehaald.”
Omdat ze het in Leiden inmiddels wel naar haar zin had,

Thuis in de wereld 
van verbeelding
Terwijl hond Sproet uitbundig tegen me

opspringt, word ik begroet door Miranda

en haar twee dochters. In pyjamaatjes

staan de meisjes op de trap; ze willen

voor het slapen gaan nog heel graag zien

wie hun moeder komt interviewen. 

Met een kop thee en een plakje koek 

verdwijnen ze naar boven. Het ziet eruit

als een dagelijks ritueel, dat kopje thee in

pyjama, ieder met hun eigen beker. 

In de gang hangen kindertekeningen met

de onmiskenbare kleuren van bijenwas -

krijtjes en stockmarpotloden. Het huis 

in Amsterdam Oud-Zuid ademt rust en

warmte en tegelijkertijd is er een spran-

kelende levenslust voelbaar. Miranda is

juffie, daar kun je niet omheen.

Miranda Schouten:
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besloot ze er te blijven en een jaar naar de pabo te gaan.
Eén jaar, want ze was er nog steeds heilig van overtuigd dat
ze geen juf wilde worden. Bij het Leids Studenten Toneel
had ze een geweldige tijd. Ook daar was het de kwaliteit
waar ze zo van genoot en die ze herkende als ‘thuis’.
Steeds weer zoeken naar harmonie, naar schoonheid en
het goede, is wat Miranda kenmerkt. “Dat is iets wat ik niet
alleen van school, maar ook van huis uit erg heb meege -
kregen. De dingen mooi maken, letten op kleuren en mate-
rialen. Niet om het materiële, maar omdat het zo fijn is om
je daar mee te omringen, om daar deel van te zijn. En je
merkt dat andere mensen het fijn vinden om in die sfeer te
zijn, iets dat mij bij anderen ook altijd dat thuisgevoel
geeft. Net dat houten schaaltje, of die bos bloemen die
langs de weg geplukt is. Net niet dat gecultiveerde, maar
het echte.” 

Witte Pieten
Hoewel ze zichzelf niet als juf zag, ging ze vanwege het ple-
zier in het werken met kinderen toch door met de pabo.
“Tegenover mijn studentenvriendinnen geneerde ik me wel
eens, dat ik ‘maar’ de pabo deed. Het grappige is dat ik
vriendinnen heb die meester in de rechten zijn, of dokter,
die nu graag juf willen worden!’ Miranda gaf les op jena-
planscholen en scholen in achterstandswijken. Bewust.
Omdat ze wilde weten wat er nog meer te koop was buiten
de vrijeschoolwereld die ze al kende. Daar deed ze de ont-
dekking: “Ik heb echt iets met kinderen, maar wat een
gemis als je ze niet ook vanuit het religieuze iets mee kunt
geven.” Lachend vertelt ze over witte en zwarte pieten waar
ze de kinderen in het kader van antidiscriminatie over
moest vertellen. “Ik had er nog nooit zo over nagedacht.
Voor mij was het zo vanzelfsprekend dat Zwarte Piet een
heel kosmisch iemand was die door de schoorsteen kwam.
En dan blijkt dat opeens een politieke lading te hebben. Ik
vond dat zó vervelend! Stond ik met bruine vla en blanke
vla gezichtjes te maken in bakjes, vre-se-lijk!”
Ondanks het afronden van haar studie had Miranda zich
nog steeds niet verzoend met het idee juf te zijn. Een inte-
ressant verhaal vertellen, dat was wat ze wilde. Een baan
bij Shell in een exotisch oord bleek geen haalbare kaart. De
televisiewereld wel. Ze kwam terecht op de redactie van
een kinderprogramma van de AVRO. Dankzij de vrijeschool
die op haar cv vermeld stond! Haar brede ontwikkeling
werd daar juist erg op prijs gesteld. In die periode kwam ze
Werner tegen, nu haar man. “Ik vertelde natuurlijk dat ik bij
de televisie werkte en hoe het er op de redactie aan toe
ging. Dat het om kijkcijfers ging en helemaal niet om kwa-
liteit. Toen riep hij uit, ‘hè, maar je bent toch juf?! Dat is
toch een prachtig vak! Waarom ben je niet gewoon juf? Dat
is  belangrijk hoor, dat er goeie juffen zijn.’ Ging hij mij
staan uitleggen hoe bijzonder mijn vak is. Ik dacht, wat een
leuke man!”

Helemaal thuis
En toen ging het snel. Via invalwerk op de school waar haar
moeder werkte, rolde ze van het een in het ander. Ze sollici-
teerde uiteindelijk bij de Geert Groote School in
Amsterdam, waar ze sinds 1991 met tussenpozen - vanwege
haar moederschap - werkt. In 2006 startte ze met een eigen
eerste klas. De school trok haar aan door de eigentijdse
benadering van Steiner’s gedachtengoed. Hier voelt ze zich
thuis: “Het is zo fijn om kinderen vanuit deze pedagogiek
te begeleiden. Om ze, naast het leren met het hoofd, die
hele fantasiewereld binnen te mogen leiden. Dat ik ze via
de verbeelding de schoonheid van het leven mee kan
geven, vind ik zo waardevol.” 
Op mijn vraag hoe ze dat doet, vertelt Miranda: “Ik geloof
er zelf zo heilig in, dat ik dat met overtuiging kan vertellen.”
En dan, alsof ze me laat delen in een geheim, begint ze te
fluisteren over het piepkleine kabouterbriefje dat ze ooit
vond bij het bouwwerk in de klas, over het kleine brilletje

Miranda Schouten, 41 jaar
Thuissituatie: woont samen met Werner en hun drie school-

gaande kinderen

Beroep: Leerkracht van de 2e klas,  Geert Groote School,

Amsterdam

Schoolloopbaan: Zeister vrijeschool, onder- & bovenbouw,

PABO
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dat er naast lag en voor ik het weet hang ik aan haar lippen
en wil ik dat dit verhaal nooit ophoudt. Dat Miranda’s hart
bij het vertellen van verhalen ligt, is zichtbaar en voelbaar.
Dat ze ook nog eens begaafd is met een groot talent voor
tekenen, schilderen en toneel, maakt van haar een juf waar
je niet omheen kunt. Wat ze ook doet, ze stort zich er vol
overgave in. Dat heeft op zich al iets betoverends: Miranda
ís de verhalen die ze vertelt. 
“Ik ben er niet op uit de kinderen iets op de mouw spelden,
maar geniet er wel van om een verhaal op te dissen dat te
mooi is om waar te zijn. Juist in deze tijd, want de ontnuch-
tering is overal. Dat zie ik steeds meer om me heen.
Kinderen zo wakker zijn, dat de stap naar de verbeelding
soms bijna onmogelijk is.” 

Wereld van waar en niet-waar 
‘Dat kan niet’, wordt zo vaak gezegd. Ook in kinderboeken.
Sneeuwklokjes die klingelen, bijvoorbeeld, ‘dat kan natuur-
lijk niet. Vol vuur zegt Miranda: ‘Maar dat kan dus wél, en
dat kan altijd. En dat dat op een gegeven moment voorbij
gaat, dat hoef je helemaal niet uit te spreken, daar komen
de kinderen zelf wel achter.” Van alle jaarlijks terugkerende
feesten is het Sinterklaasfeest dan ook haar lievelingsfeest.
Juist in dit feest komen geloof en ongeloof, ‘waar’ en ‘niet-

waar’ zo samen. “Het verhaal dat ik altijd vertel, over de
zoekgeraakte mijter van Sinterklaas, is echt mijn succes-
nummer, ieder jaar weer.” Met een wijds armgebaar voegt
ze toe: “En dat dan breeeeed uitsmeren. Ik hoorde een kind
na afloop aan haar broertje vertellen: juffie Miranda heeft
ons een verhaal verteld, en dat is écht waar!” 
In de wereld van de verbeelding, waar ze zich als kind al zo
thuis voelde, nodigt ze nu anderen uit. In het werk op de
vrijeschool heeft ze haar podium gevonden, met haar
meest dierbare publiek. En ondanks aangescherpte eisen
van de overheid kan ze haar eigenzinnigheid daar prima in
kwijt. “Ik mag verzinnen hoe ik de kinderen de letter B ga
aanleren, welk verhaal ik daarbij verzin. De wereld van het
niet-waar vind ik een heerlijke wereld. De realiteit vind ik
moeilijker. Rekenen, cijfers, daar kun je niet omheen. 
Om daar dan toch een koninkrijk bij te verzinnen, is voor
mij een uitdaging. Koning Plus die altijd maar meer wil en
koning Min die dat weer af wil pakken. In de wereld van het
niet-waar is het de kunst om er dan toch een verhaal van te
maken. Dat kan op de vrijeschool.”

T E K S T :  M A R I E L L E  S C H U U R M A N  

F O T O G R A F I E :  R E N E  R O D E N B U R G H

‘Die rijkdom en het kunstzinnige, dat vind ik zo belangrijk aan 
de vrijeschool. Dat je al die extra’s meekrijgt aan verhalen en beelden’
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ACHTERGROND

Ankerpunten in ons dagelijks bestaan

De verbindende kracht 
van rituelen
Van oudsher vieren mensen het wisselen van de seizoenen en belangrijke gebeurte -

nissen in hun leven met feest en ritueel. Door te vieren verheugen mensen zich over 

bijzondere momenten en eren ze de schoonheid en het mysterie van de natuur.

Zonder rituelen glijdt het leven aan ons voorbij. De tijd gaat snel en onze dagelijkse

bezigheden slorpen onze aandacht op. Overgangsrituelen en seizoensfeesten zijn

ankerpunten. Ze  bieden rust in onze dagelijkse wedren. Ze geven ons de tijd om

rustig van de ene fase in de andere te glijden. Ze maken ons bewust van wat er eigen-

lijk gaande is en voorkomen dat we onoplettend aan wezenlijke dingen voorbijgaan.

Rituelen zijn een fascinerend middel om bijzondere gebeurtenissen boven het 

alledaagse uit te tillen en ons leven intens te proeven, te voelen en te beleven. 

Met seizoensrituelen vieren we de overgang van
het ene naar het andere seizoen. We staan stil bij
wat die overgang bij ons teweegbrengt en we

delen die ervaring met ons gezin of met de gemeenschap
waartoe we behoren. Zo verbinden rituelen ons met elkaar
en met de natuur die ons omringt. Rituelen scheppen ook
verbondenheid over generaties heen. Symbolen en rituelen
erven we van vorige generaties: van onze voorouders of
voorgangers. Wat we van hen hebben geleerd, geven we op
onze beurt door aan al wie na ons komt. Op die manier zijn
we verbonden met verleden en toekomst. In dit gevoel van
verbondenheid met vroegere en toekomstige generaties
schuilt ook de kracht van de traditie. Traditie is een
geschenk van de voorouders. Het is rijk aan de ervaringen,
gevoelens en waarden van vorige generaties. Dat maakt

tradities sterk en krachtig. Toch is het soms ook nodig om
ze te verrijken met een persoonlijke en originele toets.
Alleen zo spreken symbolen en rituelen de taal van ons
hart en blijven ze echt leven. 

In de antroposofische traditie is het begin van de herfst
verbonden met het feest van Michaël. Enerzijds delen we
met z’n allen de mythe, de liedjes en gebruiken. Anderzijds
geeft elke groep ook weer een eigen invulling aan dit
feest. Zo organiseerde Gerd, die een antroposofische
kunstschool leidt, ooit een vliegerfeest om Michaël te 
vieren. “Samen met de kinderen maakten we kleurige 
vliegers die we daarna hebben opgelaten. Vliegeren is
eigenlijk ook een beetje vechten, net zoals Michaël deed,
maar dan met de wind.”©
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Veranderen en helen
Rituelen markeren verandering. Waar we met seizoens-
feesten de overgang van het ene naar het andere seizoen
vieren, markeren overgangsrituelen, of rites de passages,
de overgang van de ene naar de andere levensfase.
Rituelen markeren niet alleen veranderingen; ze zetten 
verwerkingsprocessen en verandering in gang. Ze helpen
ons onze emoties te doorleven en ons aan nieuwe situaties
aan te passen. Elke overgang is een breukmoment. 
Elke overgang gaat over afscheid en begin, over winst en
verlies. Rituelen helen de breuk.

Wanneer het herfst wordt, laten we de zomer achter: 
zonnige terrasjes, shorts en sandalen, kamperen in het
groen. Het is voorbij. Dat kan lastig zijn. De eerste herfst -
kilte en de donker wordende dagen kunnen tot buien van
depressie en melancholie leiden. Toch heeft elk jaargetijde
zijn eigen, unieke charme. Een ritueel dat oog heeft voor
wat we achterlaten én voor alles wat er in de plaats komt,
helpt ons om opnieuw in harmonie te zijn met de natuur.
Herfst is immers ook: paddestoelen in het bos, kleurrijke
landschappen, geurige pompoensoep en de warmte van
een knusse trui.

Danken
Het herfstseizoen is een tijd van dankbaarheid. De natuur
overstelpt ons met haar gulle gaven, waar we volop van
kunnen proeven en genieten. De cirkel van zaaien, groeien
en oogsten is rond. De appel valt. In het klokhuis van de
appel, omgeven door een vijfvoudige ster, bevinden zich de
zaadjes die nieuw leven symboliseren en de appel in ver-
band brengen met vruchtbaarheid. De Kelten associeerden
de appel met de Grote Moeder, de drievoudige Godin, die
in haar oude, wijze gedaante de appel van onsterfelijkheid
aanbiedt. In de Germaanse mythologie is het Vrouw Holle
die waakt over het zaad en over de zielen die wachten op
een nieuwe incarnatie. Je kan het sprookje van Vrouw Holle
lezen als een metaforisch verhaal. Wanneer het meisje haar
spoel in de put laat vallen, is haar levensdraad gebroken en
komt ze bij Vrouw Holle terecht. In Germaanse mythen is
het levenslot van de mens een draad die door de schik -
godinnen wordt gesponnen en uiteindelijk ook door hen
wordt doorgeknipt. Bij Vrouw Holle wordt het meisje

gevraagd om een handje toe te steken: warme broodjes uit
de oven halen, rijpe appeltjes plukken en het kussen van
Vrouw Holle opschudden, zodat het op aarde sneeuwt.
Allemaal taken die getuigen van een goede samenwerking
tussen het meisje en het scheppende beginsel dat Vrouw
Holle symboliseert. Zo worden vruchten voortgebracht die
ook de aarde ten goede komen zoals brood, appels en de
schittering van sneeuwkristallen. Wanneer het meisje haar
taken heeft vervuld, krijgt ze haar spoel terug en terwijl ze
onder de geboortepoort doorloopt, wordt ze bedolven
onder gaven en talenten, in de vorm van stralend goud. 
Het meisje straalt en schittert, ze leidt een rijk en vrucht-
baar leven. Haar luie tegenpool daarentegen is dof en
zwart. Haar innerlijk leven is arm en ze brengt vruchten
noch rijkdom voort waarin ze anderen kan laten delen.
Vrouw Holle is verbonden met de kringloop van het leven,
met de schepping die neemt en geeft en ons, als we op ons
best zijn, inspireert tot rijkdom en overvloedig delen.

Het wonder
Tegelijkertijd heeft elk van ons ook zijn ‘doffe dagen’. Soms
vragen we ons misschien wel af of er alles welbeschouwd
in ons leven wel zoveel te danken valt. Het leven kent naast
zijn ups ook vele downs. Toch slagen sommige mensen erin
ondanks alles een gevoel van dankbaarheid te bewaren.
Dankbaarheid lijkt voort te vloeien uit de ervaring van het
wonder. Wie ondanks alles het wonder kan blijven zien,
voelt dankbaarheid opwellen. Als we het wonder niet meer
zien, krijgt alles een doffe, kleurloze vanzelfsprekendheid
die ons onverschillig de schouders doet ophalen. Wanneer
we ons in deze ‘doffe’ toestand bevinden, stellen we ons
meestal maar één vraag: heb ik iets gekregen waar ik dank-
baar voor moet zijn? Of: waarom zou ik dankbaar zijn, ik
kreeg toch niet wat ik wilde.  
Wie het wonder ervaart, stelt zich een andere vraag: wat
heb ik te geven? Wat is mijn unieke gave, mijn unieke
talent dat ik in mijn leven tot uitdrukking kan brengen? Hoe
kan ik mijn eigen stempel drukken op dat wat ik in dit leven
doe? Heb ik via mijn talent ook anderen iets te bieden en
draagt het bij tot een betere of prettigere samenleving?
Maak ik de gaven en talenten die mij geschonken zijn
vruchtbaar? En ten slotte, kan ik zelf zo van mijn gave
genieten dat ik er mezelf in verlies en dat ik af en toe 

Terwijl de ene kringloop afloopt, glijden we na de herfstequinox
zachtjes naar het donker toe en naar een nieuwe cyclus, waaruit
nieuw leven en nieuw licht geboren kunnen worden
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helemaal opga in het wonder? Vragen die inspireren want
terwijl de ene kringloop afloopt, glijden we na de herfstequi-
nox zachtjes naar het donker toe en naar een nieuwe cyclus,
waaruit nieuw leven en nieuw licht geboren kunnen worden. 

In een ‘Vrouw-Holle-ritueel’ kan je aan de hand van het
sprookje van Vrouw Holle de balans opmaken van de
cyclus die achter je ligt. Welke inspanningen heb je gele-
verd en welke vruchten kan je plukken? Schenk ook aan-
dacht aan je ‘luie’ alter ego. Wat heb je in deze cyclus laten
liggen? Wat heb je nagelaten of waar heb je gefaald? Kan je
nog iets doen om het evenwicht te herstellen of neem je je
voor om het in een nieuwe cyclus van groei en oogst
anders aan te pakken? Dit ritueel kun je ook goed met kin-
deren uitvoeren. Zorg dan voor een wateremmer die sym-
bool staat voor Vrouw Holle en de waterput. Gooi zwarte en
goudkleurige stukjes draad in de emmer. Laat de kinderen
nadenken over de ‘stralende’ en de ‘doffe’ aspecten van
hun leven. Laat ze beutelings een aantal gouden of zwarte
draadjes uit de emmer nemen en de leuke of vervelende
ervaringen verwoorden die bij de verschillende stukjes

‘levensdraad’ horen. Aan het eind laat je de kinderen de
stukjes draad aan elkaar knopen, waardoor een stuk van
hun levensweg wordt gesymboliseerd. Ook kan je de dra-
den van alle kinderen  aan elkaar vastknopen en er een 
cirkel mee maken. We leven immers niet alleen, maar we
ontmoeten elkaar en ondergaan daarbij elkaars schittering
of elkaars doffe humeur bijvoorbeeld. Leg de cirkel in het
midden neer en blijf er omheen zitten of staan. Laat dan
een mand met appels rondgaan en laat de kinderen terwijl
ze een appel nemen, vertellen waar ze op dit ogenblik
dankbaar voor zijn. Sluit het ritueel feestelijk af met brood-
jes, appelcake of ander herfstig lekkers.

T E K S T :  C A R L A  R O S S E E L S

A F B E E L D I N G :  J U K E  H U D I G

Carla Rossels is schrijfster van o.a. het boek Natuurrituelen; een innerlijke reis.

Uitg. Houtekiet, Amsterdam, 2004.

Voor meer informatie over Juke Hudig: www.aurora-productions.com of www.jukehudig.nl
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Verhalen 
als bouwstenen voor de ziel
De vrijeschool kent een grote verteltraditie. Oeroude mensheidsverhalen

passeren de revue. Sprookjes, legenden, fabels, bijbelse verhalen, mytho -

logieën en sagen. Ieder jaar heeft zijn eigen verhalen, die gevoelens oproepen

die passen bij de leeftijd van het kind. In de Seizoener belicht Jet Nijhuis 

in zes afleveringen de vertelstof van een bepaalde klas. Deze keer staat de

eerste klas centraal.
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Je ziet het voor je, de twee meisjes met hun moeder bij
het vuur. Je ziet hoe het vuur brandt, hoe de ketel
glimt, hoe aandachtig de kinderen luisteren. Je ziet het

niet buiten je, maar binnen in je. Het beeld daar vanbinnen
is voor iedereen anders. Dat is karakteristiek voor het
innerlijk beeld, iedereen maakt zijn eigen plaatje. 
Het maken van een innerlijk beeld is een eigen innerlijke
activiteit. Ons Ik gaat aan het werk. De een zal een lichte
kamer maken, de ander ziet alleen het schaduwbeeld van
de vlammen. Bij de een is het beeld gedetailleerd en
scherp, bij de ander is er een beeld met veel kleurvlakken
en vage contouren. Zelfs de kleuren verschillen van per-
soon tot persoon. 

Opbouw van de ziel
In de eerste klas worden sprookjes verteld. Bekende
sprookjes, zoals ‘Doornroosje’ en ‘Roodkapje’ en minder
bekende zoals ‘De drie talen’ en ‘Het gouden slot op de
berg’. En ook het sprookje van Sneeuwwit en Rozerood.
Het kind luistert naar het sprookje en vergeet de werkelijk-
heid om zich heen. De kamer, het klaslokaal bestaat niet
meer en hij gaat mee naar het hutje, om bij het vuur te zit-
ten. Hij poetst de ketel en hangt deze aan de haak boven
zijn vuur. De ketel met het water, het stromende leven. 
Het lammetje gaat aan zijn voeten liggen en het duifje zet
het kind zelf op de stok. 
Door het vormen van beelden bouwt het kind aan zijn eigen
innerlijke ruimte. Deze ruimte lijkt op de binnenkant van
het rietgedekte hutje van Sneeuwwit en Rozerood. 
Er brandt een warm vuur, het vuur van het enthousiasme.
De deur kan je op slot doen, zodat niet iedereen zomaar
binnen kan stormen. Als het buiten koud  is, kun je daar-
binnen luisteren naar de verhalen van je eigen natuurlijke
wijsheid, van je moeder. Hoort het kind andere sprookjes,
dan laat hij koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen
in zijn innerlijke wereld binnen. Zijn ziel lijkt dan op een
sterk kasteel waar waardigheid en kracht heersen.

Sneeuwwit en Rozerood 

‘s Winters stak Sneeuwwit het vuur aan en hing

de ketel aan de pothaak. Die ketel was van koper

maar hij blonk als goud, zo mooi was hij

geschuurd. Als buiten de sneeuwvlokken vielen

zei moeder: 'Sneeuwwit, schuif de grendel voor

de deur.' Dan gingen ze bij de haard zitten en

moeder las voor uit een groot boek. De twee

meisjes luisterden, naast hen lag een lam op de

grond en achter hen zat een wit duifje op een

stok met zijn kopje onder zijn vleugels. 

Innerlijk en uiterlijk beeld
Het sprookje ‘Sneeuwwit en Rozerood’ gaat over binnen en
buiten, over onze binnenwereld en de wereld om ons heen.
Het is een beeld dat voor alle mensen geldt, door alle tij-
den heen. Het is een oerbeeld: zo zitten wij als mensen in
elkaar. Rijk wordt een kinderziel waar de oerbeelden leven.
Want deze herbergen onze idealen, onze diepste doelen.
Op de vrijeschool krijgen de kinderen vele verhalen met
talloze beelden  En de ziel is als een huis, een kasteel, een
vredig hutje, gebouwd van de substantie waar alle inner-
lijke beelden uit bestaan: van lichtende zielenkracht. Wordt
het kind volwassen, dan kan hij zich de beelden ook herin-
neren en de glans van hun schoonheid geeft hoop, geloof
en liefde.
Hoe anders werkt het uiterlijke beeld. Als je een tekening
of een film van dit sprookje ziet, zie je het beeld van de
tekenaar. Het is jouw beeld niet en een licht gevoel van
teleurstelling bekruipt je. Wie kent het niet: eerst het boek
lezen en dan de film zien. Jammer, het uiterlijke beeld blijft
hangen. We zijn onze eigen plaatjes kwijt. De beelden van
tv en film doen meedogenloos hun werk: onze innerlijke
activiteit ligt stil. Ons Ik hoeft niets te doen. Geeft het
gevoel van teleurstelling niet aan, dat we erop uit zijn om
zelf actief te willen zijn? Dat we onze fantasie levend willen
houden? Dat we onze idealen willen beleven? 

Gevoelsleven
Als een kind naar een verhaal luistert, identificeert hij zich
onmiddellijk en automatisch met een persoon, meestal
met de hoofdpersoon. Hij is eventjes Sneeuwwit. Hij kruipt
in haar huid en voelt zich veilig en geborgen. Of hij voelt
zich wijs en sterk als moeder die voorleest uit haar boek.
Met wie het kind zich ook vereenzelvigt, zijn gevoel doet
meteen mee. Hierdoor worden zijn eigen gevoelens sterk
en komen er nieuwe bij. Het gevoelsleven groeit. 
Het gevoel van vrede en veiligheid, van angst en onmacht,
van waarheid als alles goed komt.
Het verhaal is dan ook een grote hulp bij de opvoeding.
Vooral in de periode van zeven tot veertien jaar, waarin een
kind zijn innerlijk opbouwt, waarin hij in beelden denkt en
waarin zijn gevoel het kompas is voor zijn doen en laten,
zijn verhalen noodzakelijk zielevoedsel. 

De beeldhonger is op deze leeftijd groot. Het kind verlangt
naar beelden, het verlangt naar innerlijke belevenissen.
Het wil groeien. 
Als de kinderen van mijn klas onrustig of vervelend waren
en ik riep: ‘Kinderen opruimen, jullie krijgen een verhaal’,
dan was in een mum van tijd de boel aan kant en zaten ze
klaar om te vertrekken naar het land waar alles kan. 
En tijdens het verhaal zag ik de oogjes wazig worden, de
monden ontspannen openvallen. Geen uiterlijke beweging
meer, maar een innerlijke activiteit. Allemaal vertrokken
naar hun eigen binnenwereld om daar vol energie het ver-
haal neer te zetten en mee te beleven. Allemaal? Nee,
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soms bleef er eentje maar op zijn stoel draaien en aan zijn
veters peuteren. Wat is er, kleine man? Ben je bang om de
omgeving los te laten? Want stel je voor dat er iets gebeurt
en je bent er niet bij. Of zijn de beelden zo sterk en je
gevoel zo heftig dat je bang bent overspoeld te raken? Stel
je voor dat je gaat huilen van verdriet als Klein Duimpje de
weg niet meer weet. En alle kinderen kijken naar je en
lachen je misschien wel uit. Nee, dan maar liever uit het
raam kijken en met je potlood op de tafel tikken.

Scheiding tussen binnen en buiten
“Juf is het echt?”, vraagt een zesjarig kind. “Ja, het is een
echt verhaal. Je kunt het niet van buiten zien, maar van
binnen.” Het is de vraag van een kind dat nog geen onder-
scheid voelt tussen zijn innerlijke wereld en de tastbare
werkelijkheid, tussen binnen en buiten. En het antwoord is
van een volwassene die de waarheid van het beeld voelt en
daarom met overtuiging vertelt.
“Oma”, zei een vijfjarig kleinkind in de kersttijd,”je moet
niet over de weg gaan lopen, hoor, want de soldaten van
koning Herodes zijn er nog. Als Maria, Jozef en het kind vei-
lig in Egypte zijn, dan kun je weer bij ons komen. Juffie gaat
het nog vertellen, maar ik weet het al.”
“Mam, de wolf van Roodkapje zit onder mijn bed. Ik ben
bang”. 
“Bestaat Sinterklaas?” De volwassene die in Sinterklaas
het oerbeeld, het wezen van de hemelse schenkende goed-
heid beleeft, kan met waarheid deze vraag bevestigend
beantwoorden. Als het kind de schoenen van oom Kees

onder het kleed van Sinterklaas uit ziet komen, kun je ver-
tellen dat oom Kees Sinterklaas mag spelen. “Jij mag dat
ook, want de echte Sinterklaas in de hemel wil dat we alle-
maal op hem gaan lijken. Jij mag nu ook cadeautjes gaan
maken, rijmpjes en surprises. Dan leer je al een beetje hoe
het is om Sint te zijn.” Het ware beeld ver-beeldt. En het
kind voelt de waarheid.

Alles is eenheid
Waarom vertellen we nu juist sprookjes in de eerste klas?
Omdat het kind van zes, zeven zijn basisgevoel terugvindt
in het sprookje. De eersteklasser voelt dat alles bij elkaar
hoort. Dat alles een eenheid is. Dat er geen scheiding is
tussen binnen en buiten, tussen toen en nu, tussen hier en
daar. Dat er geen scheiding is tussen de dingen en de men-
sen. Tafels kunnen praten en een pop kan huilen. Het kind
speelt met denkbeeldige vriendjes en ziet op de hei de
rode puntmutsen van de kabouters. Het kind leeft in een
magische wereld. Een wereld waarin heksen, elfen, regen-
ruiters, God vader en de engelen net zoveel plaats hebben
als pappa, mamma, de buurman en de bakker. Het kind
herkent dan ook meteen de jonge graaf die de taal van de
honden kent in het sprookje ‘De drie talen’ en vindt het
heel vanzelfsprekend dat Duimedik op de rand van een
hoed zit. En deze herkenning geeft vertrouwen, kracht en
blijdschap.
Het kind identificeert zich met prinsen die moeilijke
opdrachten te doen krijgen om hun doel te bereiken: trou-
wen met de prinses. Het wéét niet dat het verhaal waarnaar

Juf Dorien van de Geert Grooteschool in Amsterdam neemt de luisterende kinderen mee een verhaal in
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hij luistert, spreekt over de groei van de ziel of over de
levensopdracht in ieders bestaan. Maar het kind beleeft
het mee. Hij schrikt als er een beer in het hutje van
Sneeuwwit en Rozerood komt. Hij wordt bang. 
Weg zijn vrede en veiligheid. Samen met Sneeuwwit ziet
hij ook het goud dat door een scheur in de vacht van de
beer schemert. Dat geeft al een beetje hoop. Maar de
angst neemt toe als het kind hoort over de grote macht
van de valse kabouter. Hij schrikt weer als medelijden
wordt afgestraft met ondankbaarheid en wreedheid. 
Wat een onrecht. Opgelucht haalt hij adem als de beer
verschijnt en met zijn sterke poten het kwaadaardige
schepseltje vermorzelt. Ja, zo klopt het weer: het goede
overwint. Natuurlijk is de beer een prins en trouwt
Sneeuwwit met hem. De eenheid is hersteld. Het is 
allemaal goed gekomen.

De werking van het ware beeld
Van dit beeldmateriaal is zijn binnenwereld gebouwd.
Hiermee begint het kind aan zijn leven, waarin vrede en
veiligheid vaak worden verstoord. Waarin de angst soms
een grote plaats in kan nemen. Angst voor situaties, voor
personen, voor de toekomst. Geen vertrouwen meer dat
het ooit nog goed zal komen. Baan weg, huwelijk kapot,
ziekte. Onmacht. Op dat moment komt de kracht van het
beeld naar boven dat het kind in deze volwassene als
zielskracht heeft opgenomen in zijn binnenste. Dan komt
de hoop. De hoop dat er onder de ondoorzichtige vacht
goud schijnt te zijn. Is het de situatie die toch uitzicht
heeft of ben ik zelf de beer? Ben ik dan betoverd, ben ik
eigenlijk een sterke prins? Het geloof in zichzelf geeft
kracht om door te gaan. Hij vindt zijn basis, zijn mogelijk-
heden in zichzelf en leert te doen wat hij diep van binnen
voelt. Uit liefde voor zijn eigen ziel, voor zijn eigen waar-
heid, voor zijn eigen ideaal.
Zo werken de sprookjesbeelden. De oerbeelden die ver-
tellen over dood en opstanding, over zware opdrachten
en die hulp op het levenspad geven als de boompjes in
het sprookje elk jaar weer hun bloemen. Geloof, hoop en
liefde.

De oude moeder leefde nog lange jaren rustig

en gelukkig bij haar kinderen. De twee rozen-

boompjes nam ze mee. Die stonden voor haar

raam en droegen elk jaar de schoonste rozen,

witte en rode.

T E K S T :  J E T  N I J H U I S

F O T O G R A F I E :  R E N E  R O D E N B U R G H

Meer lezen? Grimm, Sprookjes voor kind en gezin • R. Steiner, De beeldentaal van de

sprookjes • A. Wouters-van Weerden, De man in alle kleuren • Rudolf Meyer,

Sprookjeswijsheid
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’De aarde doet het groeien, de zonne doet het bloeien, rijp wordt het door de regen,

drievoudig draagt het zegen....’ Ik weet het nog als de dag van gisteren. We zaten met

het gezin aan tafel, klaar om aan de maaltijd te beginnen. Mijn oudste zoon, toen

vier jaar oud en net een paar maanden in de kleuterklas van de vrijeschool, vult de

stilte van het moment door met zijn kinderstemmetje die vier regels te zingen,

onderwijl gebarend met zijn armen. Ademloos hoor ik toe. Onwetend van dit 

ritueel vraag ik hem hoe hij daaraan komt.  Zijn antwoord komt heel laconiek: 

“O, dat zingen we altijd als we op school gaan eten.”

‘Spreuken voeden de ziel’

Brug tussen twee werelden
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Dat was mijn kennismaking met het fenomeen
‘spreuk’. Later ontdekte ik dat spreuken een belang-
rijke plaats innemen binnen de vrijeschoolgedachte.

Dat elke klas de ochtend gezamenlijk begint met een
spreuk en dat ze de lesdag zo ook weer afsluiten. 
Dat zelfs de leerkrachten samen een spreuk zeggen voor ze
‘s morgens de kinderen opvangen op het plein. 
Een prachtig  ritueel, vind ik. Alleen het hoe en waarom was
mij niet bekend. Speciaal voor dit nummer van de
Seizoener sprak ik daarom met een man die zichzelf
omschrijft als ‘actief en meditatief levend’ en voor wie
spreuken belangrijke voeding voor de ziel vormen. Frank
ter Berg was tot voor kort leerkracht aan de vrijeschool in
Winterswijk. Momenteel gunt hij zichzelf een sabbatical.
Doordat hij twee keer een rondje van klas 1 tot en met 6
heeft gemaakt, is hij goed ingewijd in de spreuken die er in
de verschillende klassen worden opgezegd. 

Verbinding
“Spreuken verbinden voor mij de uiterlijke, zichtbare
wereld met de wereld die erachter ligt”, begint Frank zijn

betoog. “De vrijeschool gaat er vanuit dat de mens een
weg gaat, dat hij op aarde komt, zijn ziel zich ontwikkelt,
een stapje verder komt en dan weer terug gaat naar waar
hij vandaan kwam, naar de geestelijke wereld.  Wanneer je
een spreuk zegt, plaats je het kind tussen die twee
 werelden in; de spreuk is als het ware een brug,   
een verbinding tussen de geestelijke en de materiële
wereld. Een sprookje is dat in feite ook. Waar het sprookje
een heel verhaal omvat, bevat een spreuk een wijsheid die
is ingedikt tot een paar zinnen. Het dagelijks herhalen zet
het kind keer weer tussen deze twee werelden. Voor
Steiner maakte spreuken een wezenlijk deel uit van de ont-
wikkelingsstof. Daarom zijn er verschillende spreuken voor
kleuters, de lagere klassen en de hoogste klassen.” 

Stralend rijst de zon omhoog
Rijzend langs de hemelboog
Wijst hij ons de dag
Door de stille nacht omhuld
Werden wij met kracht vervuld
Voor de nieuwe dag
Dankbaar gaan wij aan het werk
Blij en sterk
(Ochtendspreuk kleuterklas)

Bij de kleuters verschijnen de spreuken nog vaak in de
vorm van een liedje, zoals bovenstaande ochtendspreuk.
Het zingen van de spreuk gaat gepaard met gebaren die de
inhoud van de spreuk versterken en tot in het fysieke voel-
baar maken. De spreuk heeft een omhullend en voedend
karakter. Vanaf de eerste klas wordt de beeldentaal rijker,
maar ook abstracter en de spreuk bevat woorden die soms
moeilijk te begrijpen zijn. Hoe werkt de spreuk dan in op
het kind? Frank: “De spreuk bevat elementen van eerbied
en dankbaarheid. De zon is een ‘wezen’ die in de spreuken
van alle klassen terugkomt en vertegenwoordigt het beeld
van God. Dat een kind de tekst niet letterlijk begrijpt, is
geen belemmering om toch die eerbied en dankbaarheid te
voelen. De spreuk is te vergelijken met een mantra in de
Oosterse filosofie. Er zit zoveel wijsheid en rijkdom in opge-
sloten. Als in een kiemkrachtig zaad. ‘In den beginne was
er het woord...’ Woorden hebben een inhoud in zich, een
energie die inwerkt op verschillende delen, zoals de levens-
krachten en de ik-krachten van de mens. De spreuk doet
ongemerkt zijn werk.”

Het lieve licht der zon
Verheldert mij de dag
De geestesmacht der ziel
Geeft kracht aan hand en voet
In de lichtglans van de zon
Vereer ik diep, o God
De mensenkracht, die Gij
Mij in de ziel
Vol goedheid hebt geplant

Kleuters zingen met elkaar hun ochtendspreuk
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Opdat ik ijverig werke
En gretig leren kan
Van u stamt licht en kracht
Tot u strome liefde en dank
(Ochtendspreuk klas 1- 4*)

Jonge kinderen zie je vaak vol overgave meedoen met de
spreuk. Zij bevinden zich nog in de nabootsingfase.
Volgens Frank ligt daarin een taak voor leerkrachten en
opvoeders: “Zorg dat je waarachtig bent, dat je de spreuk
waarlijk beleefd. Als je dát voor ogen houdt, werkt de ver-
binding die je zelf met de wereld maakt voor de kinderen
als een brug waarover ze die wereld binnen kunnen treden.
Doe je echter alsof, dan mist het z’n uitwerking geheel.”
Peinzend staart hij in de verte, deze gevoelige, bevlogen
man. Zíjn waarachtigheid is voelbaar en hij trekt me mee,
zijn wereld in. Dan vervolgt hij: “ Ieder kind heeft een lot,
een weg te gaan en is daarin afhankelijk van alles om hem
heen. Daar past eerbied bij, maar ook ruimte en stilte.
Ervaringen moeten aan kunnen komen bij het kind. 
De spreuken helpen hem daarbij.”

Ik zie rond in de wereld
Waarin de zon haar licht zendt,
Waarin sterren fonkelen:
Waarin de stenen rusten,
De planten levend groeien,
De dieren voelend leven,
Waarin de mens bezield,
De Geest een woning geeft;
Ik schouw diep in de ziel,
Die binnen in mij leeft.
De Godesgeest, hij weeft
In zon- en zielelicht

In wereldruimte, buiten
In zielediepten, binnen - 
Tot u, o Godesgeest,
Wil ik mij vragend wenden,
Dat in mij kracht en zegen
Voor leren en voor arbeid
Tot wasdom moge komen.
(Ochtendspreuk klas 5-6*)

In de hogere klassen, wanneer het Ik zich begint te mani-
festeren, maakt nabootsing plaats voor zelfbewustzijn en
onderscheiding. Dat vraagt om een andere benadering.
“Waar ik in de lagere klassen de kinderen als het ware
meeneem in het opzeggen van de spreuk, probeer ik in de
hogere klassen de spreuk meer vanuit de kinderen te laten
komen”, vertelt Frank. “De tekst is ook ‘ík zie rond in de
wereld’; daar gaat een eigen daadkracht vanuit, die de kin-
deren mogen voelen, onderzoeken. Het gezamenlijk de dag
met een spreuk beginnen, stimuleert de sociale verbinding.
Je moet je voorstellen dat ieder kind verschillend in de klas
aankomt. De een is met de taxibus gekomen, de ander
heeft gelopen of gefietst. Met de spreuk komen we echter
allemaal in dezelfde stroom; dat werkt verbindend.” 

Vanuit de geestelijke wereld
Is dit kind tot je neergedaald
Je zult zijn raadsel ontsluieren
Van dag tot dag
Van uur tot uur
(Ochtendspreuk leerkrachten)

Niet alleen de kinderen, ook de leerkrachten zeggen elke
ochtend gezamenlijk spreuken in de kring. Een spreuk
waarin ze zich verbinden met het betreffende seizoen en

Stralend rijst de zon omhoog... Rijzend langs de hemelboog... Door de stille nacht omhuld...

Frank ter Berg verbeeldt hier de ochtendspreuk van de kleuters
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het innerlijk beleven ervan. Met bovenstaande spreuk wor-
den de leerkrachten zich bewust van de verantwoordelijke
taak die ze hebben. Frank: “Zo maken we onszelf keer op
keer bewust van onze taak deze jonge mensjes te bege -
leiden, ieder op hun eigen pad en daarbij de boodschap die
ze met zich meebrengen niet uit het oog verliezend.”

Persoonlijke spreuken
Dan zijn er nog de spreuken die ieder kind bij zijn getuig-
schrift van zijn juf of meester krijgt uitgereikt. Hebben die
dezelfde functie als de gezamenlijke spreuken? “Er is zeker
een overeenkomst”, antwoordt Frank. “Ook hier gaat het
erom de uiterlijke, zichtbare wereld met de geestelijke
wereld te verbinden. De persoonlijke spreuk wil het kind
stimuleren de brug tussen die twee werelden goed te
maken. Als leerkracht zie je het kind niet alleen in z’n uiter-
lijke vorm, maar probeer je ook steeds te zien wat het
betreffende kind nodig heeft. De spreuk die je voor een
kind maakt, sluit aan bij zijn belevingswereld, heeft een
relatie met de vertelstof en is gekoppeld zijn de weg die
het kind gaat. De spreuk wijst het kind als het ware de weg.
Het wekelijks opzeggen van die spreuk voor de klas helpt
het kind om daadwerkelijk die verbinding aan te gaan.” 

Balans
Tot slot wil ik nog graag van Frank weten of spreuken ook in

zijn persoonlijke leven een rol spelen. Hij omschrijft zichzelf
immers als ‘actief en meditatief levend’. “Jazeker”, vindt
Frank. “Onze wereld is vooral naar buiten gericht. Spreuken
brengen me in mijn eigen ruimte, helpen me naar binnen te
keren om zo heel bewust contact te maken met de andere
wereld. Zo is ook ons natuurlijke ritme: overdag zijn we
gericht op de buitenwereld, ‘s nachts keren we weer even
terug naar die andere wereld. Het past om daar bewust
mee bezig te zijn, zonder nou meteen zweverig te worden.
Ik zie het in elk geval als mijn taak om me als wakker mens
in het geestelijke te ontwikkelen. Om de balans te vinden
tussen licht en donker, tussen positief en negatief, tussen
materieel en spiritueel. Om daar wakker in te staan en van-
uit mijn Ik te sturen. Spreuken voeden mij daarin.” Om zijn
betoog vervolgens heel toepasselijk te besluiten:  

Je rust in het goddelijke van de wereld.
Je zult je zelf vinden
in het goddelijke van de wereld.
(Avondspreuk voor het kind*)

T E K S T :  C A L I S T A  V A N  A M E R O N G E N

De met * aangemerkte spreuken zijn van de hand van Rudolf Steiner en zijn terug te vinden in

zijn boek Ter verdieping van de vrijeschoolpedagogie. 

Werden wij met kracht vervuld... Dankbaar gaan wij aan het werk...
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‘Spreuken brengen me in mijn eigen ruimte, 
helpen me naar binnen te keren’



Zondagochtend, klokslag 10 uur. 

Een handvol ouders betreedt de euritmie-

zaal van de Geert Grooteschool aan het

Hygiëaplein in Amsterdam-Zuid, 

die vanochtend  is omgevormd tot een

gewijde ruimte. Op een rood altaar 

branden zeven kaarsen. Ervoor, met de

rug naar de ouders toe, staat een voor de 

kinderen bekende leerkracht, die voor

deze gelegenheid in zwart en wit is

gekleed. Als de ouders op de achterste

bank hebben plaatsgenomen, komen de

kinderen een voor een binnen, zes in

totaal. Ieder van hen wordt begroet met

een handdruk en de wens dat alles wat

die ochtend wordt uit gesproken in hen

mag groeien. Als ook de kinderen hebben

plaatsgenomen begint de persoon aan 

het altaar te spreken. De kinderhandeling

is begonnen.

Een stukje geschiedenis. Toen Rudolf Steiner in 1919
de eerste vrijeschool oprichtte, ging hij uit van een
onderwijsvorm gestoeld op wetenschap, kunst en

religie. De eerste twee aspecten waren en zijn nog steeds
volop in het vrijeschoolonderwijs aanwezig. Wat de verant-
woordelijkheid voor de religie betreft, die lag in beginsel bij
de ouders en de pastoor of dominee die op school langs-
kwamen om respectievelijk de katholieke en protestantse
kinderen te onderrichten. Dat betekende echter dat veel
niet-kerkgebonden kinderen geen religieuze opvoeding
genoten. Het waren de ouders van deze kinderen die
Steiner persoonlijk vroegen om een religieus uur dat zou
worden gestoeld op zijn pedagogiek en niet op ideeën van
een bepaalde kerk. Nadat  Steiner hiervoor het vensteruur
had ingesteld, kwam de vraag de religieuze opvoeding te
intensiveren door er een dienst op zondag aan toe te voe-
gen. Steiner beantwoordde hieraan door de kinderhan -
deling en later ook de jeugd- en offerhandeling te introdu-
ceren. Zo werden de handelingen in de vrijeschool vrije
religieoefeningen op christelijke grondslag, waarbij het
gaat om het beleven en versterken van de algemene
christelijke impuls van onze tijd. Inmiddels zijn de hande -
lingen op een aantal vrijescholen in onbruik geraakt. 
Zo niet in Amsterdam. 

Mensenliefde
Twintig minuten duurt de kinderhandeling, die bestaat uit
een vaste openingstekst, een wisselende evangelietekst,
een lied, een stuk muziek en een antwoord van de kinderen
op een vraag van degene die de handeling leidt. Na de
dienst en de nabespreking met de ouders ontmoet ik 
Vera Treffers en Joly Janssen die deze ochtend de kinder -
handeling hebben voorbereid. Vera leidde de handeling en
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Religieuze oriëntatie 
op de vrijeschool

De handelingen: wilsontwikkeling voor kind én ouder

Afbeelding: Detail van het Fresco ‘De twaalfjarige Jezus in 

de tempel’ van Pinturicchio.
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ik stel haar mijn eerste, prangende vraag: wat is de essentie
van de kinderhandeling? Vera: “Heel simpel: het leert de
kinderen met liefde naar de schepping en alles om hen heen
te kijken. De kinderhandeling benadrukt dat Christus de
leraar van de mensenliefde is. Kinderen die naar de hande-
ling komen, nemen de gesproken tekst als waarheid aan. 
Ze voelen: zo is het. Het ongewone wordt gewoon
benoemd. Steiner zei al, dat je over engelen net zo zou moe-
ten praten als over mensen. De tekst van de handeling is
prachtig, helemaal niet sentimenteel.  De kracht zit in de
herhaling; de woorden gaan daardoor in je wonen. Aan hen
die regelmatig de handeling bijwonen geeft het bestaans -
zekerheid, ook in moeilijke tijden. Een mooi voorbeeld is
mijn volwassen zoon die op zee voer toen hij het bericht
kreeg dat zijn beste vriend was overleden. Hij zei me later:
‘Mam, ik heb steeds stukken van de handeling herhaald, de
hele nacht.’ Het was op dat moment zijn houvast.” 

Religieus bad
De kinderhandeling vindt in Amsterdam tweewekelijks
plaats op zondagochtend en is bedoeld voor kinderen uit
de eerste klas - echter pas vanaf kerst - tot en met de acht-
ste klas. Daarna stappen ze over naar de jeugdhandelin-
gen. “Hiervoor ligt de gesproken tekst ook vast”, licht Vera
toe, “behoudens een korte vrije toespraak van de leraar.
Bovendien is Christus hier niet langer alleen de leraar van
de mensenliefde, maar ook degene die laat zien dat de
dood overwonnen kan worden. De jeugdhandelingen vin-
den onder schooltijd plaats. In Amsterdam gaan alle acht-
steklassers hier voor het eerst met Pasen heen, min of
meer verplicht, daarna is het echt een eigen keus. Soms
komen leerlingen heel ongemotiveerd binnen, om te ont-
snappen aan een of andere les. 
Maar als ze eenmaal zitten, zie ik dat ze zich toch laten
onderdompelen in een religieus bad. 

“Religie is geen lesje dat je kinderen kunt leren”, vindt
Carin Boonstoppel. Zij is een van de vier leraren die aan de
Alkmaarse Rudolf Steinerschool wekelijks een lesuur reli-
gieuze oriëntatie, het vensteruur, verzorgen. “Religie is iets
dat plaats kan vinden, wanneer je daar de juiste omstan-
digheden voor schept. Dat is ons uitgangspunt voor het
vensteruur. Door middel van verhalen, door het scheppen
van een stemming van eerbied en aandacht en eventueel
door gesprekjes, proberen we de verbinding tussen twee
werelden, daarboven en hier beneden, ervaarbaar  te
maken. Ook in mijn eigen lessen (Carin is euritmiste, cva)
is het steevast mijn streven om de poort tussen hier en
waar we vandaan komen een beetje open te laten blijven.”

In Alkmaar staat het vensteruur los van de handelingen.
“Die zijn hier ook nooit gegeven”, vertelt Carin. Toch is ze
vroeger zelf betrokken geweest bij de handelingen. 
“Ik ging als 14-jarige graag naar de jeugdhandelingen in
Amsterdam. Ook heb ik daar veel muziek gemaakt in de
kinderhandelingen. Het heeft mij altijd erg aangesproken
dat je onderling fantastische rituelen kunt verrichten met
gelijkgezinden. Het is ook een machtig mooie tekst die er
wordt uitgesproken. Toch, hoe geweldig ik de handelingen
ook voor kinderen vind, ik zou ze zelf niet kunnen uitvoe-
ren. De al te vaste vorm zou niet voegen met mijn persoon.
Bovendien vind ik de verantwoordelijkheid voor de kinder-
handelingen best een zware belasting. Je fungeert immers
als schakel tussen wat jij van de andere wereld wilt laten
doorstromen naar de kinderen. En je moet die voorge-
schreven vorm willen gebruiken. Je kunt dat niet half doen,
dan raakt het kant nog wal. Het is een taak die beschei-
denheid en moed vraagt. Wel vind ik dat het religieuze 

Vensteruur: ‘bijzonder geschenk aan de kinderen’

element een plek binnen de school verdient, daarom heb
ik me tien jaar geleden mede sterk gemaakt voor de terug-
keer van het vensteruur op onze school.” 

Oren en ogen
Wat maakt een verhaal nu geschikt om in een vensteruur
te vertellen? “Een goed verhaal bevat verschillende ele-
menten”, legt Carin uit. “Heel belangrijk is dat door de
woorden heen schemert dat er een andere wereld bestaat,
naast de ons zichtbare; wezens waarmee we verbonden
zijn en waardoor we ons kunnen laten helpen en leiden. 
In een verhaal heb je het dan bijvoorbeeld over een ridder
die een teken krijgt, waardoor hij weet welke weg hij moet
gaan. Of hoofdpersonen met een duidelijk doel voor ogen,
die hun taak weten en die goed willen doen. Vorig school-
jaar ben ik in de derde klas begonnen met de ‘Koningszoon
van Ierland’. Een element dat daarin naar voren komt, is
dat als je je oren en je ogen op een bepaalde manier open
hebt, je je pad zult vinden. Ook verhaalt deze sage over
gesprekken met het planten- en dierenrijk, hetgeen
prachtig illustreert dat alles om ons heen bezield is.” 

“Andere elementen die in het verhaal naar voren komen
zijn dankbaarheid, trouw en liefde, gewoon door hoe de
personages zijn en doen, hoe ze staan voor de dingen
waar ze voor staan. Kinderen pikken dat feilloos op, is mijn
ervaring, hoewel de mate waarin verschilt van kind tot
kind. Ook de gesprekjes die kunnen ontstaan, verschillen
per klas. Zelfs de verhalen die ik voor een bepaalde klas
uitkies verschillen. Zo had ik eerder een nogal melancho -
lische klas. Die heb ik ‘Het Sneeuwvlokje’ van Paul Gallico
verteld, een prachtig miniatuurtje over de lotgevallen van
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een vlokje dat, kort gezegd, naar de aarde zweeft,
smelt en na een lange reis uiteindelijk in de zee
terecht komt. Daar zou mijn huidige vensteruurklas
niet zo aandachtig naar kunnen luisteren. Die willen
meer daadkracht; die bloeien op als ze kunnen voelen
dat ze iets kunnen uitmaken voor de wereld. Voor mij
is het dan belangrijk dat ze weten dat de andere
wereld ze daar steeds bij begeleidt.” 

Ontvankelijkheid
Kinderen van nu zijn mondiger en zelfstandiger, maar
ook opener, ervaart Carin. Ze brengen een spirituele
ontvankelijkheid met zich mee en zoeken daar een
vorm voor. “Als leerkracht wil ik ze daar graag bij hel-
pen, maar dat kan slechts in samenwerking gebeuren.
Let wel, het vensteruur valt buiten de verplichte leer-
stof. Ik zie het dan ook als een bijzonder geschenk aan
de kinderen.” 

De jeugdhandeling leert ze bijvoorbeeld dat alleen wanneer
we onszelf openen voor de geestelijke wereld, kan deze
ons bereiken. De kinderen worden er echter in vrij gelaten
zelf de Godesgeest te zoeken. 
In de kinderhandeling spreken ze enkel die wil uit. In de
offerhandeling vervolgens, indertijd ontstaan op aanvraag
van elfdeklassers, mag de geest van Christus daadwerkelijk 
ontvangen worden.” 

Wilsontwikkeling
Denken, voelen en willen; de drie pijlers van het vrije -
schoolonderwijs. In alle vakken komen deze drie kwali -
teiten aan bod. Bij de cognitieve vakken ligt de nadruk op
het denken, bij de kunstzinnige vakken op het voelen. 
Is het reëel te zeggen dat de handelingen bijdragen aan de
ontwikkeling van het willen? “Nou en of”, is Vera’s stellige
antwoord. “Allereerst moet gezegd dat overal en altijd 

Juf Carin aan het begin van het vensteruur

wanneer kinderen tot daden komen wilsvorming optreedt,
zeker als die daden regelmatig terugkomen, zoals bijvoor-
beeld het tandenpoetsen. Toch is in het algemeen de 
menselijke wil vaak het zwakke punt. Hoe ontwikkel je die?
Bij religieuze handelingen zijn diegenen die dat ‘geloven’
ervan overtuigd, dat de wil daar op een diepere laag wordt
geraakt en opgevoed. In de handeling, het woord zegt het
al, oefen je immers het doen; je verheft je gedachten en
gevoelens tot de geest en dat brengt de kinderen tot wils-
ontwikkeling. Ouders is aan te raden hen hierbij te helpen.
Of je dat nu in een kerk doet, in een zenklooster of bij de
handelingen. Het kan ook individueel, maar in gemeen-
schap is wilsontwikkeling makkelijker en tegelijk ook
krachtiger. En impliciet eist het van de ouders ook een wil:
wil ik daar zijn op zondagochtend of blijf ik liever wat lan-
ger in bed liggen?” Ik kijk naar het handjevol ouders dat
deze ochtend de moeite heeft genomen de handelingen bij
te wonen. Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar hun motivatie
om hier vanochtend met hun kind(eren) te komen.
Desgevraagd antwoordt een moeder: “Kinderen zijn de
hele dag in beweging, rennen van hot naar her. Ze moeten
zoveel. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen ook eens
even stil staan, bij het leven, bij de liefde.” Een andere
ouder verwoordt het zo: “Door mijn kind het religieuze mee
te geven, geef ik hem een mantel, een extra bescherming.”

Gezond kind
Toch blijkt het gros van de ouders het bed te prefereren,
gezien de geringe opkomst… “Het is blijkbaar een grote
stap voor mensen”, beaamt Vera. “Hoewel we de kinder-
handeling regelmatig onder de aandacht brengen, bij
ouderavonden of in de nieuwsbrief, nemen mensen niet
gauw initiatief. Deels speelt de vorm een rol. Sommigen
laten zich afschrikken door de kleuren zwart, wit en rood.
Anderen zijn bang dat hun kind een bepaald geloof wordt
opgelegd. En ik kan maar niet genoeg benadrukken dat
religie een vrijheidsgebied is. Leerplicht, ja, maar nooit kan
iemand je dwingen om iets te geloven. Daar ben je als
mens vrij in. Een kind dus ook, al heeft het wel steun nodig
van de ouders. Net als bij het eten, dan laat je een kind
toch ook niet helemaal zelf bepalen wat het eet. Kinderen
hebben volwassenen nodig die hen daarin voorleven.
Kinderen zoeken naar een voorbeeld, of dat nu een vader,
moeder of docent is. Een werkelijk gezond kind is mijns
inziens religieus in de zin van eerbiedig en dankbaar. Hoe
mooi is het om wakker te worden en dankbaar te zijn dat je
leeft. Om de wereld de moeite waard te vinden om van te
houden, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Uit die
eerbied en dankbaarheid groeit mettertijd de wil om iets te
doen ten gunste van die wereld. Uit liefde, dus, niet uit
angst of schuld. En wat is nou sterker dan de daadkracht
van de liefde.”

T E K S T  E N  F O T O G R A F I E :  C A L I S T A  V A N  A M E R O N G E N



• Ontwerp/advies/restauratie • Levering van alle leemmaterialen 
• Bouwen van lemen fin-ovens • Verzorgen van workshops 
• Uitvoeren van opdrachten (door heel Nederland)

Bouwen met inspiratie
Het gebruik van mens- en milieubewuste bouwmaterialen
draagt bij aan gezond bouwen en wonen.

Onuitputtelijke bron
Leem is duurzaam en eenvoudig te verwerken en gemakkelijk 
in onderhoud.

Gezondheidaspecten
Leem zorgt voor een goede vochtregulatie in het binnenmilieu.
Een lemen wand blijft koel in de zomer en warm in de winter.
Laadt niet electrostatisch op en geeft geen schadelijke stoffen af.
Leem werkt neutraliserend op kookluchtjes en andere indringende
geuren.

Bloemendalsestraat 53B - 3811 ER Amersfoort
Tel.: 033 470 15 98 - Fax: 033 470 19 14
E-mail: trepein@planet.nl - Website: tierrafino.nl

Trepein 
Leembouw
hendrik kraak

Trepein 
Leembouw

La Palma, het groene ’Isla Bonita’
         van de Canarische Eilanden.

Meer dan 100 goed verzorgde vakantiehuizen aan de zonnige

westkant van dit bijzonder mooie eiland met:

• landschappen vol contrasten

• uitbundige vegetatie

• onvergetelijke panorama’s

• bergen en stranden

• bossen en vulkanen

• fantastische wandelroutes

• aangename temperaturen – ook in de winter 

•  kleurrijke dorpen en niet te vergeten: 

een sprookjesbos, biologische boerderijen,

natuurvoedingswinkels, sfeervolle restaurants en alles

wat je nodig hebt wanneer je echt op vakantie wilt.
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Balans Travel  -  Nieuwstraat 28a  -  NL-3273 AR Westmaas

Kruidencomplexen

www.fyto-centrum.nl

Kennismakingsaanbieding:

Reinigingscomplex € 12,95 
i.p.v. € 14,95

Ideaal als najaarskuur. Ontgift lever, nieren, darmen, bloed, 

lymfe en huid. Geeft je lichaam een goede start voor de winter! 

• krachtig
• vers
• betaalbaar
• online bestellen
• snelle levering

Verbeter op een natuurlijke manier je lichamelijke
conditie met kruidencomplexen van Fyto-Centrum.

Nieuw op internet:
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Herfst
In het afnemende ochtendlicht versieren dauwdruppels de spinnenwebben
rondom het huis. De bladeren verkleuren, de planten lijken een beetje te
sterven, maar in de grond wachten ze straks geduldig tot na de winter, 
om dan hun kleurenpracht weer te tonen. De dieren trekken zich terug,
sommige zoeken verwoed naar wintervoorraad. 

Met een beetje weemoed nemen we afscheid van de zomer. Toch kan 
de herfst, met zijn noten en    vruchten, een troost zijn voor het voorbijgaan
van de warme dagen: we kunnen met de kinderen  kastanjes rapen, 
paddestoelen zoeken of pompoenen versieren.

Velen van ons verwisselen de seizoenslamp en besteden aandacht aan een
nieuwe seizoenstafel.

Het is nu de tijd van de introspectie. Het is de tijd om te beschouwen welke
plannen van het afgelopen jaar geslaagd zijn en nieuwe te smeden voor het
komende jaar. Zoals in vroegere tijden de mensen de totale opsomming
moesten maken of er wel genoeg geoogst was, om alle monden voldoende
te voeden in de barre wintertijd. Nu hebben we winkels vlakbij, centrale 
verwarming en de warme douche. De truien en schoenen liggen al klaar!

Dag zomer, welkom herfst!

De redactie
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Vijf jaar geleden ben ik met Dick,

Thomas en Eva uit Amsterdam verhuisd

naar een verbouwde fruitschuur in de

voormalige BD boomgaard van mijn

ouders. Inmiddels wonen wij met vier

kinderen, twee katten, een konijn en een

koppel kippen heel erg buiten in dit 

kleine dorp aan de Lek.

Even voorstellen: 

Juffie Willemke  

Toen Siem twee jaar oud was gingen we op zoek naar
een peuterspeelzaal waar hij zich welkom zou voelen.
Ik kende de Vrije School al uit Amsterdam, maar wij

woonden in oost en de Geert Groote school was in west,
voor Amsterdamse begrippen een enorme afstand! 
Maar hier op het platteland ga je wel anders denken over
afstanden...

De eerste kennismaking met ‘t Rozenpoortje was hart -
verwarmend, Siem kon zich geen betere plek wensen. 
Later kwamen ook Eva en Sira naar de Johannesschool en 
‘t Rozenpoortje en ook zij gaan met veel plezier naar
school. 
Dit inspireerde mij om weer meer te gaan lezen over Rudolf
Steiner, antroposofie en het vrijeschoolonderwijs. In 2005
ben ik begonnen met de opleiding tot vrijeschoolleerkracht.
Afgelopen jaar heb ik in Amstelveen op de Parcivalschool
gewerkt als leerkrachtondersteuner. Vooral in de kleuter-
klassen en de instapklas - bedoeld om kinderen met een
handicap een plaats te geven binnen de school - voelde ik
mij erg thuis en heb toen besloten dat ik met jonge kinde-
ren wilde werken. En sinds de zomervakantie werk ik
samen met Ingeborg op ‘t Rozenpoortje, Ingeborg op
maandag en donderdag en ik op dinsdag, woensdag en
vrijdag.

Het voelt alsof alle losse draadjes bij elkaar zijn gekomen;
mijn twee studies (filosofie en culturele antropologie), het
tekenen, zingen en lezen en alle kinderen die ik van jongs
af aan om mij heen gehad heb als tante, hulpjuf, lees -
moeder, oppasmoeder en moeder. Het is heerlijk werk en
iedere ochtend ga ik vol verwachting in mijn rieten stoel 
zitten en kijk wat er op mij afkomt. 

W I L L E M K E  U D O
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KLAS 1

Welkom 1e klassers
Maandagochtend 3 september, de 1e schooldag na de zomervakantie. Vele ouders hebben een boog gemaakt om de 
nieuwe leerlingen te verwelkomen. Rond 09.00 uur worden de kinderen verwacht. In een huifkar zitten de kinderen een
beetje gespannen, onwetend wat er allemaal gaat gebeuren. Ze komen! Snel lopen de kinderen door de boog naar binnen,
Eenmaal binnen gaat het feest verder. Daar worden de kinderen samen met de andere kinderen van onze school verrast
door 3 mooie verhalen verteld door juf Jitska, Gaby en meester Peter Josemans. Iedereen is onder de indruk en soms wordt
er zelfs hard gelachen. Het ijs is gebroken. Er hangt een gemoedelijke sfeer en iedereen zit aandachtig te luisteren. 
Rond 10.15 is het tijd om naar de klas te gaan. Samen met de ouders gaan de kinderen ieder naar hun eigen klas waar ze
opnieuw verwelkomd worden door hun juf.

Het nieuwe schooljaar is begonnen!
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KLEINE KLEUTERKLAS

Juffie Joke
Joke Doorschodt is neergestreken in de

kleine kleuterklas, als vervangster voor

juffie Liesbeth. Tijd om eens nader kennis

te maken en poolshoogte te nemen in het

knuste klasje van de school.

Dat laatste is niet overdreven. Joke ervaart de klas
als heel prettig, warm en knus ingericht door haar
voorgangster. 

“Het is echt een lief klasje, met maar twaalf kinderen. Dat
is een groot verschil vergeleken met andere scholen. Mijn
kinderen - Wieland (11) en Demiaan (17)- zaten met dertig
anderen in een klas. Hier krijgen ze allemaal wel elke dag
een beurt voor het een of ander. Dat voorrecht had ik mijn
zoons graag gegund. Ik heb een snoeperig groepje, heerlijk
klein en het zijn stuk voor stuk schatjes, nog allemaal mooi
in de magische wereld. Het gaat er hier heel rustig aan toe,
je merkt dat deze kinderen een lieve juf hadden aan
Liesbeth.”

Vertelhuisje
In het midden van de kring staat het vertelhuisje van klei
dat Joke lang geleden maakte, waarin ze een kaarsje laat
branden wanneer zij met een verhaal begint. Het is prachtig
organisch vormgegeven, met raampjes en deurtjes en een
mooie schoorsteen in het midden.

“Daar komt dan echt rook uit als ik het kaarsje uitblaas na
het verhaaltje. Dat vinden de kinderen altijd prachtig om te
zien.”

Boodschapper
Kabouter Pompidom die vaak bij het huisje zit, is de ‘bood-
schapper’ voor als er een kindje een tekening heeft voor
Liesbeth. Hij zorgt er dan voor dat die bij haar terecht komt.
Uil, bekend van de verhaaltjes die in de Seizoener versche-
nen, komt ook vaak langs met ‘nieuwtjes’. ’s Nachts tikt hij
met zijn snavel op het raam en spreekt met Pompidom, 
die het weer verder verteld.
“Pompidom krijgt daarna een plekje op de plank bij de
deur, maar als het tijd is om naar huis te gaan zetten de
kinderen hem altijd weer bij het vertelhuisje, heel lief.”

Poppenhuisje
De zon schijnt naar binnen door de hoge ramen. De klas is
gehuld in een warme gloed terwijl Joke hier en daar wat
spulletjes opruimt. Zorgvuldig ordent ze het poppenhuisje
dat uit de grote kleuterklas komt. De bedjes en meubeltjes,
de schattige poppetjes, klein en toch heel stevig, worden
gekoesterd. 
“Er woont hier een kleine familie, een opa en een oma, een
vader en moeder en een kindje. De meisjes spelen er heel
veel mee. De popjes komen uit Brazilië, via een project van
het Internationaal Hulpfonds (IHF). De baten vloeien weer
terug naar de sloppenwijk waar ze gemaakt worden.” Bij het
IHF heeft Joke nog een baan als administratief medewerk-
ster, voor een dag in de week. Dat is haar eigenlijk te veel
van het goede, het kost teveel energie naast haar werk hier
als invalkracht, waar ze zich het met zoveel plezier voor inzet.
Het liefst wil ze het als duobaan voor drie dagen. 

Prettige sfeer
Het kleinschalige, zo eigen aan onze school, spreekt Joke
enorm aan. 
“In het college heerst een prettige sfeer, het voelt ver-
trouwd, mede omdat we elkaar al enigszins kenden via
Michel.”
Binnen het gezin zijn de rollen nu omgedraaid: haar man
Michel, die vorig jaar definitief afscheid nam van klas 3/4,
doet het huishouden en kookt eten, terwijl Joke aan het
werk is. Beiden voelen zich er wel bij. 

K A S P E R  H E I N E K E
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kwamen we bij een brug. Die nacht hebben we onder die
brug geslapen. Ik heb haast geen oog dicht gedaan en
meende  allerlei vreemde geluiden te horen en enge scha-
duwen te zien. De volgende ochtend zag deze spannende
plek er eigenlijk heel onschuldig uit. De camping bleek ove-
rigens 5 minuten lopen verderop te liggen.

D O O R  C I S K O  E N  W O U T E R  ( K L A S 5 )

1 Hoe oud ben je?
Ik ben 39 jaar.

2 Op hoeveel scholen heb je gewerkt en was je
daar ook locatieleider?
Hiervoor heb ik op een vrijeschool in Boxmeer gewerkt.dat
is een plaats in Noord Brabant. Daar was ik geen schoollei-
der maar wel aanspreekpunt  als de schoolleider er niet
was. Ik was daar ook juf van klas 1/2.

3 Ben je getrouwd en heb je kinderen?
Mijn gezin bestaat uit 6 personen.
Ik ben getrouwd met Bas. Samen hebben wij 3 zonen. Wij
hebben ook nog een pleegdochter.

4 Heb je huisdieren?
Nee, ik heb geen huisdieren. Helaas zijn in het voorjaar
onze drie goudvissen Roodkapje, Vlekje en Goudvin dood
gegaan. 

5 Wat zijn je hobby’s?
Ik hou van uitgaan, van lezen, van mooie films, van koken
en ik vind het leuk om kettingen te maken.

6 Bespeel je een instrument?
Vroeger heb ik een tijdje panfluitles gehad. Hoewel dat
geen succes was ben ik altijd van de klank van dat instru-
ment blijven houden. Ik luister graag naar muziek.

7 Wat is je lievelingseten?
Asperges met botersaus, nieuwe aardappelen en zalm!

8 Waar woon je?
Ik woon in Nijmegen. Die stad ligt, net als Tiel, aan de waal. 

9 Wat is jouw favoriete vakantieland?
De laatste jaren ben ik steeds in Frankrijk op vakantie
geweest. Spanje en Portugal vind ik ook prachtige landen.

10 Wat is het spannendste dat je ooit hebt 
meegemaakt?
Lang geleden was ik met een groep vrienden op reis. We
waren te voet op weg  naar een camping maar raakten de
weg kwijt. Na uren lopen in het donker en in de regen,

Marieke Frickel 

10 vragen
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INTERVIEW

Hoe oud zijn jullie?
Hannah: Vijftig.
Jean-Luc: Vierenveertig.

Op welke scholen geven jullie nog meer les?
Hannah: In Ede en in Wageningen.
Jean-Luc: In Brummen op de Michaëlshoeve.

Waar wonen jullie?
In Wageningen – en in een heel leuk huisje met puntdak en
een lekkere tuin.

Hebben jullie huisdieren?
Op zolder een gezellige muis en in de schuur een familie
kakkerlakken en verder héél veel spinnen.

Hebben jullie hobby’s?
Hannah: Koken, vioolspelen, veel lezen.
Jean-Luc: Aan de auto sleutelen, wandelen, steenhakken en
samen wandelen, in de tuin werken, zingen en nog veel
meer.

Bespelen jullie een
instrument?
Hannah: Zeker! Viool, banjo
en zingende zaag.
Jean-Luc: Gitaar en fluit.

Wat is jullie lievelings-
eten?
Hannah: Van alles.
Marokkaans, Japans en
Italiaans.
Jean-Luc: Vooral uit Hannah’s
keuken,  uit haar keuken komt
elke dag een 4-sterrenrestau-
rant, heerlijk!

Hoe lang zijn jullie al
samen?
Al 100 jaar. Maar in dit leven
pas  drie jaar.

Wat is jullie favoriete vakantieland?
Frankrijk, België en Noorwegen.

Wat is het spannendste dat jullie ooit hebben
meegemaakt?
Hannah: We hebben samen in een grote voorstelling
gespeeld. Het 3e mysterie van R. Steiner. Jean-Luc had de
hoofdrol en ik deed mee met de euritmie.
Jean-Luc: Ja, het is heel fijn en bijzonder om elkaar op het
toneel te zien, maar er tegelijk op staan en bewegen, is een
hele belevenis.
Hannah: En we hebben é’n keer langs de weg gestaan toen
de auto ‘kookte’. Jean-Luc nam onze waterflesjes en gooide
ze leeg over de remblokjes want die waren versleten. Er
steeg een enorme waterdampwolk op, het was spectacu-
lair. Ik genoot van ons avontuur want daarna bracht Jean-
Luc ons met de handrem thuis. De gewone rem deed het
immers niet meer. Héél spannend.

D O O R  C I S K O  E N  J E S S E  ( K L A S  5 )

Hannah en Jean-Luc   

aan...
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Een mooi ritueel van de Vrijeschool is dat

ieder kind vanaf klas 1 aan het einde van

het schooljaar een spreuk krijgt. 

Deze spreuk zegt iets over het kind en

zijn ontwikkeling. In het nieuwe school-

jaar gaat het kind met deze spreuk aan

het werk, zodat het zijn betekenis gaat

ervaren.

In de tijd na Pasen, wanneer de meeste kinderen een
groeispurt maken, breekt voor mij de tijd aan om over
de nieuwe spreuken na te denken. Dat lukt vaak wel,

omdat ieder kind zich wel even laat zien. De basis voor de
spreuk wordt dan gelegd. Voor de 1e klas ga ik dan op zoek
naar het beeld uit een sprookje dat ik overeen vind komen
met het betreffende kind. Voor de kinderen van klas 2 zoek
ik de beelden in de Heilige legendes, fabels of verhalen uit
de natuur, die het beeld dat bij dat kind past in zich dragen.
Als de inhoud van de spreuk is gevonden dan komt het
ritme. Het ritme is belangrijk om de spreuk zijn ‘persoon-
lijke’ klank te geven. Zo kan door een verandering in het
ritme de klank en de stemming veranderen. 

Dit zijn dan extra aandachtsmomenten bij het opzeggen,
lopen of klappen van de spreuk.
Want dat is wat we er mee gaan doen. We gaan er bijna een
heel schooljaar lang mee aan het werk.
Op de laatste schooldag worden de getuigschriften uitge-
reikt en de spreuken aan de kinderen voorgelezen. 
Dit is een bijzonder feestelijk moment. Ieder kind ontvangt
dan zijn spreuk, geïllustreerd met een tekening en neemt
hem vervolgens mee naar huis om hem daar te laten zien,
te lezen, op te zeggen en te leren.
In het nieuwe schooljaar zeggen de kinderen de spreuk,
meestal op de dag dat ze zijn geboren. Dit is ieder jaar in
klas 2 weer een heerlijk moment. Sommigen weten het 
precies en anderen moeten het thuis vragen. Zo nu en dan
moeten oude agenda’s erbij gehaald worden om de
geboortedag op te zoeken.
Na vier weken school leeft de spreuk helemaal. Vol aan-
dacht wordt hij gezegd. Met veel bewondering luistert de
1e klas toe, want zij moeten nog een heel jaar wachten!

En zo kijken we naar een mooie rijke traditie binnen de
Vrije Scholen, waar we met aandacht de kinderen in hun
ontwikkeling volgen. Later als ze groot zijn kunnen zij al
hun spreuken nog eens doorlezen om te weten hoe ze als
kind waren en werden gezien.

J I T S K A  E I S S I N G

De getuigschriftspreuk
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Toen wij aan kinderen dachten, hadden we geen
vast aantal in ons hoofd. Toen we er twee had-

den was er toch een gevoel van niet compleet zijn.
Er was gewoon nog een kindje voor ons.
Na de geboorte van Bart was het goed. We waren
helemaal gelukkig, voldaan en tevreden.  En dat
gevoel kwam echt uit mijn tenen! Met mijn lijf wilde
ik geen hotel meer zijn voor ontluikend leven, maar
weer gewoon en maximaal mezelf. En nu hebben we
er dus DRIE.

Maar drie is oneven, niet harmonieus. Er is altijd
één over. 
Als wij met zijn vijven gaan fietsen, fietst er één
alleen. Er kunnen bij mij maximaal twee kinderen op
schoot en twee aan de hand lopen.
Ook spelen is niet altijd makkelijk met drie.
Als de oudste twee leuke ’meisjes dingen’ aan het
doen zijn, is Bart de olifant in de porselein kast,
loopt of zit in de weg en mag niet meedoen. 
Veel spelletjes, vaak zelf verzonnen, zijn voor twee
personen (liefst meisjes).
Soms heeft Bart de leading part en vinden ze elkaar
in een gigantische stoeipartij. Dat eindigt steevast
in botsen, pijn, boos, ruzie, in die volgorde. 
Af en toe gaat het heel goed en zijn ze een hele dag
leuk met z’n drieën in de weer. Bart heeft dan
meestal de rol van een huisdier in het spel, maar hij
is allang blij dat hij mee mag doen.

Praktisch gebeurt er ook het een en ander.
Zo kan ik elk seizoen minimaal drie paar nieuwe
schoenen kopen, is er straks drie maal muziekles en
driemaal sport. Ik mag drie kinderfeestjes per jaar
organiseren en ik vul elke ochtend drie brood -
trommeltjes.
Ik mag van drie klassen naar de ouderavond en lees
elke avond drie verschillende verhalen voor. 
Ik krijg drie keer zoveel kusjes, drie keer zoveel
knuffels en hoor drie keer zo vaak dat ze van me
houden, elk op hun eigen manier.
Ik  voel mij een bevoorrecht mens!!

A L E T T A  H A K K E N E S

Drie!

De allergie 
van Denise
Met allergie worden we steeds vaker gecon-

fronteerd. Veel kinderen zijn allergisch, de

een heeft het erger dan de ander. Denise is

een van de kinderen op school met een

allergie. Niet zo maar eentje, ze reageert

heftig op alles wat onder de grond groeit:

bollen, knollen, wortels etc. Wanneer je gaat

nadenken over wat het nu precies inhoudt,

zakt je de moed even in de schoenen.

Een allergie voor suikerbiet is als
een ramp te beschouwen, in
zoveel etenswaren wordt suiker

verwerkt. Er zal dus heel bewust met
voedsel en drank moeten worden
omgegaan. Wat betekent dit voor
Denise? 
“Vakantie en feestdagen zijn heel moei-
lijk, mensen proberen rekening met me
te houden en eten dan zelf ook niet wat
ze eigenlijk wel willen eten, dat vind ik
dan weer naar voor hen. Het kan ook

dat ze speciaal voor mij iets in huis halen of maken, maar
meestal neem ik brood van huis mee en drink ik water of 
biologisch diksap.
Thuis maakt mijn moeder veel vers, dat is heel lekker, maar
je kunt nooit kiezen. Deze vakantie heeft mijn moeder zich
zorgen gemaakt omdat ik toch dingen had gegeten die
eigenlijk niet kunnen, maar ik wilde graag weten hoe het
smaakt en hoe het is om ‘normaal’ te kunnen snoepen en
proeven.
Nu we weer naar school gaan is het wat makkelijker, omdat
dan de dagen en het eten weer regelmatig verlopen. Het is
niet fijn dat mensen speciaal rekening moeten houden met
mijn allergie, ik heb ook niet veel zin om er met anderen over
te praten. Ik weet wel dat ik er niets aan kan doen, maar
toch. Ik probeer zo min mogelijk lastig te zijn. Voor mijn moe-
der is het een klus want zij regelt alles. Daar is ze best lang
mee bezig. Alles is vers en dat is erg lekker. Er zitten dus ook
voordelen aan een allergie.”

D O O R :  S U N N Y
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KLas 5/6  speelde het beroemde verhaal van Antoine de Saint-Exupéry

De kleine prins
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KLAS 5/6
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De viool wordt voorzichtig uitgepakt en
onmiddelijk beginnen de ogen van Marijn te
stralen. Ze vertelt enthousiast over hoe de lief-
de voor het instrument is ontstaan. Al erg jong
deed ze een cursus Algemene Muzikale
Vorming (AMV) en kreeg ze het advies om een
viool te proberen. Veel te jong om zelf zo een
bewuste keuze te maken, maar het heeft goed
uitgepakt.

“Het duurt best lang voor je mooie klanken uit een viool
haalt. Als beginneling denk je al snel behoorlijk goed te
spelen”, lacht ze hartelijk. Wanneer ze nu een beginneling
hoort spelen, gaat het geluid soms dwars door haar heen.
Zelf had ze dat vroeger natuurlijk ook. “Maar dan besef je
het zelf niet”. Haar muzikale gehoor is duidelijk ontwikkeld.
Dat gaat niet vanzelf, het is minstens een half uur per dag
oefenen, maar soms ook meer. “Af en toe zit ik er een
beetje tegen aan te hikken, maar als ik eenmaal speel, is er

KLAS 6

De passie van...  Marijn

eigenlijks niets leukers”. Als ik vraag of haar klasgenoten
de passie begrijpen, vertelt ze dat ze haar niet anders ken-
nen. “Op zich zijn school en turnen ook leuk, maar viool
spelen maakt me helemaal blij van binnen”. Later wil ze er
ook wel wat mee gaan doen, maar welke richting weet ze
nog niet. Ze speelt een stuk dat ze zelf heeft geschreven,
de viool zingt, de muziek vult de ruimte, jammer dat het
niet hoorbaar is voor de Seizoenerlezer!

Voetbal voegt alleen maar toe aan mijn leven, ik heb niet het
gevoel dat ik er andere dingen voor moet opgeven. Het is af
en toe wel vroeg opstaan voor de wedstrijden in het week-
end. Trainen is gezond en is beter dan voor de tv hangen.
Van de wedstrijden heb ik geleerd dat verliezen je wel wat
bedroefd maakt, maar daar moet je jezelf wel snel over-
heen zetten. Winnen maakt blij, het is geweldig om punten
te scoren. Wie weet, kan ik ooit beroeps worden”.

Familie en school zijn het belangrijkst voor
Mike, maar daarna is het echt voetbal. 
Mike is een goedlachse jongen, gekleed in een
KNVB-shirt. Enthousiast steekt hij van wal.

“Het is bijna vanzelfsprekend dat ik voetbal zo leuk vind,
want mijn vader voetbalde al en mijn oudere broer ook.
Samen kijken we de eredivisie, mijn moeder vindt het 
allemaal wel prima zo. Twee keer per week ga ik ’s avonds
trainen. Dat is net zo leuk als een wedstrijd spelen.
Het gevoel wanneer je een toernooi wint, is wel heel erg
leuk. Er staan nu drie bekers op mijn kamer. Wanneer ik
moet kiezen, ga ik naar de schoolfeesten, alleen voor een
toernooifinale maak ik een uitzondering. Het team rekent
dan op me als centraal verdediger, dat is best belangrijk.
In de klas praat ik weinig over voetbal. Het komt wel eens
voor, want er zijn best een aantal klasgenoten die ook
belangstelling hebben voor voetbal, maar in de klas vind ik
andere dingen ook leuk om te doen, bijvoorbeeld toneel.

... en Mike



D e  v a k a n t i e  v a n  J a n  K o e l e m i j e r

W a a r  b e n  j e  g e w e e s t ?

I n  Z w e d e n .

H o e  l a n g  w a s  h e t  r i j d e n ?

I n  t o t a a l  1 7  u u r  ( 3  u u r  n a a r

D u i t s l a n d ,  1 3  u u r  m e t  d e  b o o t ,  1

u u r  n a a r  h e t  h u i s j e  i n  Z w e d e n .

H o e  l a n g  z i j n  j u l l i e  e r  g e w e e s t ?

2  w e k e n .

Z a t e n  j u l l i e  o p  e e n  c a m p i n g ?

N e e  i n  e e n  b u n g a l o w .

W a s  d a t  l e u k ?

J a  h e e l  e r g  l e u k .

W a t  h e b  j e  a l l e m a a l  g e d a n ?

Z w e m m e n ,  w a n d e l e n  e n  s t a d j e s

b e z o e k e n .

H o e  h e e t t e  z o ’ n  s t a d ?

K i e l .

W a t  k o n  j e  d a a r  d o e n ?

K a n o ë n ,  b o o t j e s  e n  f i e t s e n  h u r e n ,

l o p e n  e n  d e  s t a d  i n  g a a n .

W a t  k u n  j e  e r  z i e n ?

D e  h a v e n ,  w i n k e l s ,  r e s t a u r a n t j e s ,

p i z z a r e s t a u r a n t j e s  e n  e e n  k a s t e e l .

H e b  j e  o o k  d i e r e n  g e z i e n ?

J a  e e n  e l a n d ,  e e n  b e e r  e n  v e e l

v o g e l s .

W a r e n  e r  o o k  b e d r e i g d e  d i e s o o r t e n ?

N e e  d i e  w a r e n  e r  n i e t .

W a r e n  d e  m e n s e n  a a r d i g ?

J a  h e e l  e r g  a a r d i g .

W a r e n  d e  m e n s e n  a n d e r s ?

J a ,  m a a r  n i e t  v e e l .

W a t  v o o r  k l e r e n  d r a g e n  z e ?

G e w o n e  k l e r e n ,  n e t  a l s  w i j .

W a t  v o o r  r e c h t e n  h e b b e n  z e  d a a r ?

H e t  a l l e m a n s r e c h t .

W a t  i s  d a t  v o o r  e e n  r e c h t ?

D a n  m a g  j e  j e  t e n t  e n / o f  c a r a v a n

o v e r a l  n e e r z e t t e n .

M o e t  j e  j e  f i e t s  o p  s l o t  z e t t e n ?

N e e  z e  s t e l e n  b i j n a  n i e t .

W a t  v o o r  e e n  t a a l  s p r e k e n  z e  e r ?

Z w e e d s  e n  E n g e l s .

O k é  b e d a n k t .

D o o r :  W o u t e r  v a n  d e  G o o r

KLAS5/6
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MichaëlsfeestMichaëlsfeest
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Uil is gewond
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VERHAAL

Eekhoorn zit diep verscholen in zijn hol in de boom. Hij wordt flink door elkaar geschud. Een woeste herfst-
storm laat takken en bladeren wild in het rond vliegen. Geen dier het bos die het waagt zich te vertonen.

Tjonge wat waait het hard zeg, als dat maar goed gaat, dacht Eekhoorn. Hij was een beetje misselijk en
hoopte dat zijn boom het niet zou begeven.
Plotseling klonk er een enorm gekraak. Eekhoorn kon het niet laten om te kijken. Hij stak zijn kop naar 
buiten en zag nog net hoe in een wolk van rondvliegende bladeren Uil voorbij tuimelde. De tak waar hij
altijd op zat te slapen was afgebroken. Een eindje verder kwam Uil met een smak op de grond terecht.
“Au!” riep Uil. Hij probeerde overeind te komen.
Eekhoorn kwam meteen aangesneld en hielp Uil op te staan.
“Dit is de ergste storm sinds jaren”, riep hij.
“En ik had nog wel zo’n mooie droom”, jammerde Uil. Hij streek zijn veren glad.
“Au!” riep hij weer, ”mijn vleugel doet pijn!”
“We moeten schuilen, kom!” riep Eekhoorn, “dan ga ik hulp zoeken.”
Samen strompelden ze naar een hele grote boom. Tussen de machtige wortels vonden ze voldoende
beschutting om op adem te komen.
“Wil je Kruidenmannetje halen?” vroeg Uil.
Nauwelijks had hij dat gezegd of Eekhoorn was al verdwenen.
Muis zag Eekhoorn voorbij rennen en waagde zich naar buiten.
“Wat is er gebeurd?” vroeg Muis.
“Uil is gewond. Hij schuilt bij de Dikke Beuk. We moeten helpen!” riep Eekhoorn en hij rende verder. 
Muis ging meteen Mol waarschuwen.
Kruidenmannetje deed snel open toen Eekhoorn op zijn deurtje bonsde.
“Wat is er aan de hand?” vroeg hij verschrikt.
“Uil is gewond”, hijgde Eekhoorn.
“Ik ga meteen met je mee”, zei Kruidenmannetje en hij pakte zijn tas met spulletjes.
Toen ze bij Uil aan kwamen zagen ze Mol en Muis over Uil heen gebogen staan.
“Zijn vleugel is gebroken”, riep Muis.
“Hij kan nooit meer vliegen”, zei Mol.
“Opzij jullie, laat mij eens kijken”, zei Kruidenmannetje.
De dieren gingen aan de kant. Uil zat met een vertrokken gezicht en streek over zijn vleugel.
“Is het erg?” vroeg Eekhoorn
“Zo te zien alleen maar gekneusd”, zei Kruidenmannetje na een poosje.
“Dat valt mee”, zei Mol.
“Ja, gelukkig maar”, zei Muis.
“Dan zal het wel gauw overgaan”, zei Eekhoorn.
“Hij moet zolang maar in mijn huisje komen wonen”, zei Kruidenmannetje.
Met zijn allen hielpen ze Uil naar het huisje van Kruidenmannetje. Muis en Mol zorgden ervoor dat ze niet
over slingerende takken struikelden. Eekhoorn en Kruidenmannetje ondersteunden Uil bij het lopen.
Eenmaal in het huisje werd hij in een gemakkelijke stoel gehesen. Kruidenmannetje had een zalfje en een
drankje voor Uil.
“Daar zul je van opknappen”, zei hij.
Uil nam een slokje en trok een vies gezicht, maar hij zei niets.
Allen kregen iets warms te drinken.
De storm raasde nog een paar dagen voort, toen ging zij liggen. Een weldadige rust kwam over het bos.
Met Uil was het al stukken beter. Alle dieren hadden hem wat lekkers gebracht. Muis had allemaal padde-
stoelen meegenomen, maar die lustte Uil niet. Mol kwam met een paar wormen, daar was Uil dol op. 
“Morgen mag je weer naar huis”, zei Kruidenmannetje.
“Ik heb al een nieuwe tak voor je uitgezocht”, zei Eekhoorn.
Uil beloofde de bosvriendjes die laatste avond voor te lezen uit het grote boek.
“Omdat jullie mijn beste vrienden zijn”, zei hij.
En de gezelligheid duurde voort tot diep in de nacht.

V E R H A A L :  K A S P E R  H E I N E K E

I L L U S T R A T I E :  C A T O  W I L L E M S E N
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T E K S T :  E L L E N - R O S E  S M U L D E R S

I L L U S T R A T I E S :  I N G R I D  V A N  L E E U W E N
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Wie is dit lieve meisje op de foto? 

Ze werkt bij ons op school.

Je kunt de oplossing, geschreven op een papiertje, voorzien
van je naam, inleveren in de ideeënbus in de keuken van
school. Wie weet ontvang jij dan de volgende keer een
cadeautje.

De oplossing van de vorige keer was: Gerie Kroeze. 
De winnaar is Laura Remmerswaal.
Het cadeautje komt naar je toe!

Raad eens...

PRIKBORD
Dit prikbord is bedoeld voor iedereen die een goed idee wil delen, een vraag wil stellen, iets te koop, 
te geef of te ruil heeft, iets wil aankondigen, een discussie wil aanzwengelen etc.

Je kunt je tekst inleveren bij een van de redactieleden van de Seizoener van de Johannesschool.
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| de kortste weg naar resultaat Stephensonstraat 7
4004 JA  Tiel
Postbus 95
4000 AB  Tiel

Tel. 0344 613636
Fax 0344 673488

info@meerpaal.com
www.meerpaal.com

AVALON
D E  H E N N E P E  4 7 9  •  4 0 0 3  B G  T I E L  •  0 3 4 4  6 3 1 9 4 6

Bij Avalon kunt u terecht voor: 

Permanent make-up

Dr. Hauschka behandeling

Dr. Hauschka producten

Lymfe drainage

Electrisch ontharen

Lichaamsmassage

Harsen

Wimpers/wenkbrauwen verven

Behandeling mannenhuid

Bij Avalon kunt u terecht voor: 

Permanent make-up

Dr. Hauschka behandeling

Dr. Hauschka producten

Lymfe drainage

Electrisch ontharen

Lichaamsmassage

Harsen

Wimpers/wenkbrauwen verven

Behandeling mannenhuid

Wereldwinkel Tiel
Weerstraat 10 - 4001 LD Tiel
Tel:  0344 616652
www.werelwinkeltiel.nl

Praktijk voor haptonomische 
begeleiding
Adri van Loon

• Haptonomische begeleiding kinderen
• Coaching ouders
• Coaching en training leerkrachten
• Individuele haptotherapie
• Lezingen en workshops

Thedingsweert 3, 4017 NR Kerk-Avezaath / Tiel,   
Tel: 0344 630322 E-mail: van.loon@zonnet.nl



Traktatie
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Geliefd bij muizen en bij mollen

Bij kabouters en bij kollen 

Voor een potje pootjerollen

Of een partijtje teentjetollen

Maar vooral om op de tong te stollen

Deze heerlijke kastanjeknollen

Zijn waarachtig zonder dollen

Natuurlijk lekkere toverbollen!

Kastanjeknollen
De kastanjes vallen dit jaar al vroeg uit de bomen. 
Dit terugkerend herfstbeeld is dan ook de inspiratiebron
voor deze suikervrije traktatie. Ga met je kinderen een
mooie boswandeling maken en verzamel dan diverse
kastanjes, vooral ook de bolsters. Thuis kun je vervolgens
aan de slag gaan met water, zeep en wol om zo’n kleurrijke
bolster na te vilten. Daarin leg je uiteindelijk een zelfge-
maakte toverbol van dadels, tahin en kokos. Zo heb jij een
supertraktatie dit jaar! Verrassend, smakelijk en bijzonder.
Heb je niet zo veel tijd en handigheid, dan kun je ook de
gevonden bolsters gebruiken om je toverbol in te leggen,
dat ziet er ook heel prikkelend uit.
Wil je weten hoe je de kastanjebolster kunt vilten en de
toverbol in elkaar moet draaien? Ga naar de website;
www.seizoener.nl. Daar staan het recept en de werk -
beschrijving met foto’s erbij. Succes en veel plezier.

T R A K T A T I E  E N  T E K S T :  M A R G R E E T  T J A L S M A

F O T O G R A F I E :  M A R C E L  R E K E R S
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Allesreiniger
Dit robuuste blok zeep is de lavendel -
versie van de overbekende Marseillezeep.
Door het hoge gehalte aan olie, minimaal
72%, is de Cube Lavande heel zacht.
Bovendien is hij een echte allesreiniger:
behalve je huid, kun je je haar, je huis en
je kleren ermee wassen.
Cube Lavande van Bon Savon. Prijs per blok € 2,95. 

Voor informatie en verkoopadressen kijk op www.bonsavon.nl.

Ooit gaf Sabine van Beers één van haar zelfgebreide
‘woonkleden’ cadeau op de bruiloft van vrienden. 

Het kleed, een reuzenshawl annex deken om in te wonen,
kon twee mensen warm bijeen houden op de bank.

Kraamcadeautjes - babydekentjes met
puntkapje in de hoek - volgden en Sabine

was niet meer te stuiten. Nu breit ze hele
meters: plaids, kinderdekens, grote shawls. Alles tot in

de kwastjes afgewerkt en alleen van échte wol waar ze bovendien
de herkomst van kent. 
Breiwerk van Sabine van Beers, prijzen v.a. € 65,- voor een babydekentje. 

Voor informatie en bestellingen, tel: 035 5882050 of per e-mail: sabinevanbeers@kpnplanet.nl

Insteken, omslaan…

Huis te koop
Welke ridder zou niet in dit robuuste huis willen wonen? 
Het is handgemaakt van massief elzenhout, heeft een dikke
schorsrand en organisch gevormde kantelen. Net als het andere
houten speelgoed van de Seizoenerwinkel is dit huis oersterk, 
glad afgewerkt en ruikt het lekker naar natuurharsolie. 
Ridderhuis met deur, in verschillende maten, prijs v.a.€ 43,-. Te koop via www.seizoenerwinkel.nl

Seiz
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Lampvoetlichtje
Kandelaar Vlameva is eigenlijk een grote lampvoet. 
Op de plek waar de fitting en de lampenkap horen te 
zitten brandt nu, heel klein en subtiel, een waxinelichtje.
De waxinehouder is gemaakt van berken multiplex en is
zo plat te vouwen dat hij door de brievenbus past.
Waxinehouder Vlameva, prijs € 19,95. Verkrijgbaar via www.destylo.nl

Mysterieuze mister
Tot nu toe wist niemand precies wie ‘mr. Jones’ was en waar je zijn heer-
lijke thee, met namen als Stunning Sofia en Cape Farewell, nou toch kon
kopen. Gelukkig is de website van het merk sinds kort uitgebreid met
een webwinkel. Ook daar onthoudt mr. Jones zich trouwens van al teveel
commentaar. Wat hij wél kwijt wil: het grootste deel van het assortiment
is biologisch geteeld en alles wordt zoveel mogelijk op maatschappelijk
verantwoorde wijze gefabriceerd. 
Mr. Jones thee: Smoking Joe, Monkey’s Wedding en Cape Farewell. Doosje met 20 zakjes, prijs € 3,95.

Verkrijgbaar bij onder andere Pol’s Potten in Amsterdam, Zinin in Utrecht en via www.mrjones.org

S H O P P I N G

zoener 
Tot 1964 woonden er in Toscane ongelet-
terde boeren, die ’s winters de bossen in
werden gestuurd om er hout te kappen
voor hun landheer. Ondanks, of 
misschien dankzij, hun omstandigheden
wisten deze horigen te overleven met wat
het bos hen te bieden had. Zij droogden
paddestoelen uit het bos, haalden 
oer tarwe (spelt) uit de velden en maakten
er een verwarmende soep van. 
Michel Jansen van de Kleinste Soep -
fabriek kwam tijdens een vakantie dit
recept op het spoor. Hij at de soep in 
talloze varianten in restaurantjes en bij
mensen thuis en maakte vervolgens in
zijn kleine fabriek in Groningen zijn eigen
overheerlijke versie: Farro Funghi. 
Farro Funghi soep, pot 400 ml. Verkrijgbaar in de natuur -

voedingswinkel. Voor informatie en verkoopadressen zie 

www.kleinstesoepfabriek.nl

Survivalsoep 
uit Toscane
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Het licht van 
Halloween en

De herfst is in volle gang. Uit donkere luchten barsten hevige buien los. In de felle

contrasten tussen licht en duisternis spannen zich machtige regenbogen boven het lage

oktoberlicht. Onstuimig wordt de natuur losgerukt. Wat niet diep geworteld is wordt

ontworteld. Het blad kleurt geel-oranje-rood en herinnert in een opvlammende gloed

nog één keer aan het licht van de zomer. De tijd van oogsten bereikt in november z’n

einde. Uiterlijk licht wordt minder, innerlijk licht wil groeien. 

Wie buiten goed rondkijkt ziet, dat de natuur ook vol nieuw leven is, vol belofte. 

Het blad valt niet voordat de nieuwe knop gezet is. Maandenlang houden zij de adem

in, vol van stuwkracht en innerlijke levensverwachting. Laten we ons richten op de

innerlijke natuur!

Het licht van 
Halloween en

Sint Maarten
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JAARFEESTEN

Begint voor ons de winter op 21 december, in het ver-
leden was dat voor de Kelten, Germanen, Slaven en
veel Indo-Europese volkeren een moment, dat tus-

sen begin september en begin december lag, afhankelijk
van breedtegraad, zon- en maanstanden. Met een groot
feest werd de oogsttijd afgesloten en konden de werk-
zaamheden voor de winter beginnen. 
Het winterfeest was gebaseerd op de ervaringen dat in
deze periode de grens tussen hemel en aarde het meest
transparant was en dat de aanwezigheid van de gestorve-
nen op aarde sterk beleefd werd. In de witte nevels van de
novembermaand beleefden onze voorvaderen, hoe de zie-
len van de gestorvenen afdaalden om hun graven en ver-
trouwde plekken op te zoeken en dierbare nabestaanden te
ontmoeten. Als wegwijzers werden lichten ontstoken op de
graven. 
Zo was het ook een feest ter ere van de doden, want zij
immers brachten vruchtbaarheid, goede gaven en voor-
spoed. Het bestrijden van deze dodencultuur werd door de
vroeg christelijke kerk en later in de middeleeuwen stevig
aangepakt, maar de dodenverering bleek zo diep in het
volksgeloof geworteld te zijn, dat van definitieve uitroeiing
geen sprake was. In het Halloween feest zien we helaas
hoe, door het proces van de kerstening, negatieve en onware
aspecten in de huidige feestvormen zijn binnengekomen. 

31 oktober: Halloween
In de middeleeuwen werd in Engeland de vooravond van
Allerheiligen ‘All Hallow’s Eve’ genoemd. Dit feest werd
vooral gevierd op het platteland van Ierland, Wales en
Noord-Schotland. Tot in de huidige tijd trekken groepen
zwartgemaskerde mannen rond, de gestorvenen uitbeel-
dend, onheil brengend of goede gaven schenkend.
Uitgeholde vruchten met lichtjes er in vertegenwoordigen

de geest van de overledenen. In de negentiende eeuw trok-
ken veel Ieren naar de Verenigde Staten, waar Halloween
een van de belangrijkste feesten werd. Maar sindsdien is,
ook in Nederland, de verhouding tot de gestorvene sterk
veranderd; wij durven niet meer te leven met de realiteit,
dat het eigen wezen van de mens na het afleggen van het
aardse lichaam voortleeft onder ons en in een hogere
wereld. Nu gaat op de avond voor Allerheiligen groot en
klein als heks of spook verkleed naar party’s of in groepjes
langs de huizen, trick or treat roepend.” Krijgen ze geen
traktatie, dan halen ze lelijke geintjes uit. Gestimuleerd
door de commercie is dit feest verworden tot een duivelse
spookachtige verkleedpartij en zien we niets meer terug
van de verbondenheid met en zorg voor onze dierbare
gestorvenen. Er worden lichtjes ontstoken in uitgeholde
kalebassen, waarin vooral grimmige angstaanjagende
gezichten zijn uitgesneden, met het idee dat daardoor boze
geesten worden verjaagd. Gelukkig zien we in de tradities
in de dagen na Haloween nog wel iets terug van de aan-
dacht voor de overledenen. 

1 november: Allerheiligen
Paus Gregorius IV stelde deze dag in 835 in om te proberen
voorchristelijke dodenfeesten te kerstenen en op één dag
samen te brengen. Op deze dag worden alle heiligen ver-
eerd, die geen eigen naamdag op de kalender hebben
gekregen.

2 november: Allerzielen
Nog steeds worden op deze dag, met name in het zuiden,
dierbare doden herdacht. Graven worden schoongemaakt,
bloemen en goede gaven geschonken, gemeenschappelijke
dodenherdenkingen georganiseerd. 
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11 november: Sint Maarten
In 480 werd het Sint Maartenfeest als eerste lichtfeest en
als begin van de wintertijd officieel vastgelegd. 
Sint Maarten – de Latijnse naam is Martinus – werd in 316
geboren bij heidense ouders in een Romeinse provincie-
stad. Zijn vader was officier in het leger. Omdat deze de
oorlogsgod Mars diende, wijdde hij zelf zijn zoon met het
zwaard aan het altaar van de god Mars en gaf hem de
naam Martinus: de aan Mars gewijde of de kleine Mars. 
Al op tienjarige leeftijd voelde het kind zich sterk aan -
getrokken tot christenen, waarmee hij zich tegen de wil van
zijn ouders als doopleerling verbond. Maar omdat onder
keizer Constantijn de Grote [280-337] de wet gold ‘zo vader,
zo zoon’, werd Martinus al op vijftienjarige leeftijd – tegen
zijn geweten en wensen in – gedwongen voor vijfentwintig
jaar in het leger te dienen.

Keerpunt
Het was op een koude winteravond dat de soldaten, waar-
onder Martinus, door het schemerige, verlaten landschap
terugkeerden naar de stad, waarvan de poorten nog ge -
opend waren. De vermoeide blik van de ruiters was gericht
op het vage lichtschijnsel van de stad in de verte. Honger
dreef hen voort. Aangekomen bij de stadspoort kwam 
plotseling in al het gedrang van de soldaten en paarden
een naakte bedelaar uit de duisternis naar voren en strekte
beide handen uit voor een aalmoes. Het was Martinus die
hem zag. Hij hield zijn paard in en één ogenblik keken die
twee mensen elkaar aan. Martinus liet zijn hart spreken en
wist wat hem te doen stond: hij pakte zijn zwaard en sneed
zijn mantel in tweeën, legde een helft om de schouders van
de bedelaar en zag hoe de
arme man dankbaar zijns
weegs ging. Martinus reed 
vervolgens de stadspoort
binnen en voegde zich weer bij
zijn metgezellen, die hem
lachend bespotten. In de nacht
daarna werd hij wakker in een
volle lichtschijn: Christus,
bekleed met de halve mantel,
sprak tot zijn engelen rondom:

‘Zie, Martinus, nog niet gedoopt, heeft mij met zijn mantel
bekleed.’ Die openbaring raakte hem zo diep, dat het 
definitief tot een keerpunt in zijn leven leidde. Hij ruilde de
uiterlijke strijd voor de innerlijke weg van gebed en 
deemoed. Vele ambachtslieden verkozen hem tot schuts -
patroon van hun gilden. Zo beschermde hij bijvoorbeeld
boeren, slachters en wijnbouwers, die wij in onze liedjes
bezingen.

Zielemantel
Kijkend naar de duizenden afbeeldingen in de kunst 
moeten we vaststellen, dat de kunstenaars het meest geïn-
spireerd werden door het moment waarop Martinus zijn
mantel deelt met een arme bedelaar. Aan Martinus was
uiterlijk te zien hoe hij in het leven stond. Door zijn erf-
stroom was hij soldaat geworden; geboortegrond, opvoe-
ding, cultuur en traditie hadden hem de daarbij passende
mantel omgehangen en hem mede gevormd tot de persoon
die hij op zijn achttiende jaar geworden was. Toen zijn
eigen individualiteit door de vormen van het verleden heen
naar buiten brak, richtte hij zelf zíjn wil op de weg die híj
wilde gaan. 
Hij voltrok openlijk als Christen een daad uit naastenliefde:
hield zijn paard in, zag de ander in een ogen-blik en schonk
weg wat de ander nodig had. Als mens maakte hij de ander
tot mede-mens op weg naar
een menswaardig bestaan. 
‘Wat gij aan de geringste mijner
broeders hebt gedaan, hebt gij
aan mij gedaan’ [Mattheüs
25:40].
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In deze gedachtegang kunnen we zeggen dat ook ieder van
ons zijn eigen mantel draagt. Erfelijkheid, geboortegrond,
opvoeding, cultuur en tradities hebben ons mede gevormd
tot wie we geworden zijn. De ‘mantel’ die óns voorkomen
bepaalt, is niet een op stand of functie duidende mantel,
zoals bij Martinus. Deze uiterlijke mantelcultuur is in onze
tijd bijna helemaal verdwenen, het gaat nu veel meer om
de ‘zielemantel’ die iemand draagt. De uitstraling, de
omhulling laat iets zien van wie iemand in wezen is. 
We kunnen uit vrijheid van hetgeen ons omkleedt de ander
iets schenken. Dat kan een concrete gave zijn op een dui-
delijke vraag. Maar in het dagelijks leven gaat het ook om
antwoorden op onuitgesproken vragen: een gebaar, een
handeling een woord of alleen maar een luisterend oor,

waardoor vreugde of verdriet gedeeld worden en de ander
zich gezien voelt. Onze tijd is vol van eenzaamheid, van
egoïsme, carrière en macht. We zitten te paard, ieder z’n
eigen tempo, z’n eigen galop, vliegende galop, solistische
galop, met het persoonlijke doel voor ogen. In het beeld
van Martinus en de bedelaar hoor ik de oproep mijn paard
in te houden en de ander op m’n pad te zien. Kan ik dan
luisteren, blijven luisteren en na het ogen-blik de echte
vraag of mededeling horen? Kan ik dan een antwoord
geven of het juiste gebaar maken?

De traditie van Sint Maarten  
In veel plaatsen in ons land wordt aan het begin van de
avond door kinderen met lantarentjes zingend langs de hui-
zen gelopen in de hoop iets lekkers te ontvangen. Het gaat
dus over lantarentjes, uitgeholde voeder- of suikerbieten,
eventueel vervangen door zelfgemaakte papieren lan-
taarns. Maar het gaat ook over ommegangen, optochten,
waarbij gebedeld wordt en over het zingen van vele soorten
liedjes. Deze gebruiken hebben zowel hun oorsprong in
heidense natuurrituelen, alsook in christelijke tradities.
Herinnert het lichtje in de lantaren enerzijds aan
Germaanse rituelen voor de gestorvenen,  later vinden we

dit terug bij de boeren, voor wie Martinus beschermheilige
was. Van de laatste oogst werd een biet uitgehold en met
een lichtje erin aan de dakrand gehangen als teken dat de
winter mocht komen.
De elfde november was voor de boeren Nieuwjaarsdag.
Rijke boeren konden op de markten aankopen doen om
hun voorraden aan te vullen. Was de oogst voor de arme
boeren ontoereikend voor de winter, dan moest er voor een
aanvulling bij de rijke boeren gebedeld worden. Ons bede-
lend rondgaan langs de huizen heeft ogenschijnlijk niets te
maken met een noodzakelijke aanvulling op een te geringe
wintervoorraad. Toch ligt er aan de rondgang een zinvol
motief ten grondslag: het opgroeiende kind, de volwassene,
de wijze grijsaard, heeft op zijn gang door het leven, 

naar – steeds meer – menswording, goede gaven, op-voe-
ding van zijn medemens nodig. We doen onze deuren open,
luisteren naar de vragen van de ander en schenken leef-
tocht om de weg te kunnen vervolgen. Over en weer stellen
we die vragen en zijn zo afwisselend bedelaar én Martinus
voor elkaar.

Viering in het gezin
’s Morgens wek ik zingend de kinderen, en zet bij ieder bed
een lampje neer. Langs de trappen en ramen in huis zijn in
alle – papieren – lantarens van vorige jaren kaarsen aange-
stoken. In een schemerige stilte bij het licht van de lan-
taarns kleden we ons aan en ontbijten we. ‘s Avonds, na de
optocht op school, eten we Sint Maartenssoep, gemaakt
van de inhoud van wortels, knollen en pompoenen. 
De sfeer en de geur horen bij deze dag. Na de maaltijd kan
er nog een ommegang in huis zijn of in de eigen buurt. 
En dan voldaan naar bed en slapen met het lantarentje
naast je kussen.

T E K S T  E N  I L L U S T R A T I E S :  J U U L  V A N  D E R  S T O K

F O T O G R A F I E :  M A R C E L  R E K E R S

JAARFEESTEN
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COLUMN

Vrijeschoolvader en arts Jos Dries is sinds 1991 werkzaam als antropo sofisch huisarts. Zestien jaar geleden startte hij met zijn praktijk ‘de Wilg’ in

Alkmaar, die intussen is uitgegroeid tot een allround therapeu ticum. Met antropo-bril kijkt Jos naar de ontwikkeling van het kind. 

Genadeloos stel ik mij op bij de deur. Hij komt er
aan. Het zal gebeuren. De Hand. 
Ik geef hem - of grijp ik hem? Ik krijg hem - of kan
ik hem nog net op de vlucht vangen?
Genoeglijk proef weeg knijp schud voel ik de hand.
Waarschijnlijk ben ik zo als arts bij het spreekuur
hetzelfde aan het doen als juf of meester bij de
deur van de klas. Hopelijk genieten zij er net zo
van. Nou, vast wel meer. Want zij schudden pakken
vangen voelen poezelige ochtend kinderhandjes.
Hallo meisje en jongetje!? Wakker? Aanwezig? Laat
gemaakt gister? Teveel tv weer? Alles weet de juf al
bij het prille begin van de dag. De taak voor die
ochtend wordt duidelijk.
Een hand geven is een echte Rite: een handeling
die de mens met het goddelijke verbindt. Nou ja,
verbinden zou kunnen. Want het is wel een kunst.

Veel mensen vluchten ervoor. Van de Islam zou je het zelfs soms moeten weigeren. Dat geeft wel aan hoe belang-
rijk het kan zijn. Tot in de zintuigleer is dat terug te vinden, in de tastzin. Tasten is binnen je zelf voelen dat je iets
tegen komt. En die ervaring kan leiden tot de ontdekking dat er buiten je zelf ook iemand is. Een heerlijke ontdek-
king! En als een kind door de school de wereld gaat ontdekken, is daar iedere keer, elke dag net iets anders, die
hand bij de deur.
Op de middelbare school gaat die ontdekkingsreis ook hevig door. Geen hand meer bij de deur? Dat zouden ze wel
willen. Eigenlijk wordt dat moment gillend ontvlucht. Een lege hand. Maar ook: nu is het de hand van een
vriend(in)! Een intiem gebaar van vertrouwdheid voor speciale gevallen. Of juist verstoppen in je zak, onder je tas,
erop gaan zitten of wat dan ook.
Daarna wordt het werkmateriaal; eelthanden, typhanden, schoonmaakhanden, doenerig of juist pronkend met
manicure. Maar ook daar steeds de mogelijkheid van het rituele gebaar - de hand geven.
Bij Tai Chi wordt er geoefend met Push Hands. Dat lijkt een vechtsport doordat er met de handrug tegen elkaar
gezocht wordt naar de mogelijkheid om elkaar om te duwen. Maar niet door kracht zoals bij handje drukken. 
Nee, het is intensief waarnemen van de ander! Door de vederlichte aanraking van de hand wordt de ander tot in z’n
tenen doorvoeld. Meester in deze sport is degene die werkelijk de ander geheel kan waarnemen.
Daarna kan de ontwikkeling van de kunst van handen nog heel ver doorgaan. Heeft u wel eens de hand gekregen
gevoeld gewogen genoten van een violist? Pianist? Fysiotherapeut?
En vergelijkt u dat eens met het magnetische tasthandje van het kleine peutertje dat net loopt. Dat omvat met vijf
vingertjes een vinger waar de hele wereld door spreekt...
Snapt u? Daarom houd ik mijn kleine ritueel bij de deur. Voor die hand.

J O S  D R I E S

De Hand
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“Het is al laat, we zeggen de oude vrouw gedag en bedanken haar voor het interview.

‘Graag gedaan’ zegt ze. Ik zwaai nog naar haar en doe de deur dicht.

Als we buiten staan bedenken we: dit was eigenlijk best heftig; een huilend vrouwtje

van 97 jaar dat zich erg eenzaam voelt.” (Uit een verslag van een bovenbouwleerling over een

Michaëlsopdracht).

De bovenbouw viert het ‘feest der moed’ 

‘Michaël is niet 
kinderachtig!’
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BOVENBOUW

Ook in ons eigen leven kan het soms kil zijn en kun je
je eenzaam voelen. Dan kan het verhaal van
Michaël ons helpen om moed te tonen en moeilijke

dingen niet uit de weg te gaan. Juist in deze tijd van het
jaar, wanneer de natuur om ons heen weer zichtbaar
afsterft, roept Michaël op tot de moedige daad, de draak in
onszelf te bestrijden en de angst voor duisternis en dood te
overwinnen.
Het Michaëlsfeest is niet alleen het feest van de moed,
maar ook het feest van de oogst in de herfst. Het vindt
plaats op 29 september, in de overgang van de zomer naar
de herfst en is het eerste feest van het nieuwe schooljaar.
We moeten dan de grens over tussen onze zomererva -
ringen buiten en het leven binnen de school. We zoeken
een balans tussen onze buiten- en binnenwereld. Onze
zomerse ervaringen nemen we mee als kiem de winter in.
We kunnen oogsten wat we gezaaid hebben. Maar het is
belangrijk dat we alleen dat oogsten, wat waardevol is en
duurzaam. Maar wat is werkelijk waardevol? Wat doet ons
groeien? Wat beperkt ons? Michaël inspireert ons om strijd
te voeren voor wat werkelijk belangrijk is. 
Het verhaal van Michaël, dat oorspronkelijk uit de bijbel
komt, is welbekend op de vrijeschool: de boze geesten
besluiten om een draak te maken. Een van de boze geesten
wordt de ziel van de draak. Als de draak de hemel binnen
wil breken, horen de zingende en musicerende engelen een
luid gekras. Michaël neemt zijn zwaard, gedoopt in het licht
van God’s troon, vecht met de draak en verjaagt hem uit de
hemel. God dwingt de boze geesten om voortaan beneden
te blijven in hun eigen rijk. Zo blijft er één wereld boven in
de hemel en één ver in de diepte.

Krachten beproeven
Op de vrijeschool vieren we de jaarfeesten om ons steeds
weer bewust te maken van een aantal ‘oerprocessen’ die in
het jaarverloop en in de mensenziel plaatsvinden. Het
Michaëlsfeest vieren we ook om de betekenis achter het
verhaal te leren en er plezier aan te beleven. Het verhaal
leert ons dat het goede het kwade overwint, we leren moe-
dig te zijn en grenzen te verleggen. De viering van het feest
verschilt per leeftijdsfase. Op de onderbouw is het een

warm feest, met de rode en oranje kleuren van de herfst en
het vuur. De kinderen proeven drakenvoedsel: geblinddoekt
leren ze onbekende smaken kennen. Oudere kinderen maken
samen een grote draak van papier. En de hoogste klas mag
de draak doden met de zelfgesmede speren. Als de draak
vervolgens in brand wordt gestoken, zingen en dansen de
kinderen er omheen. 
Ook op de bovenbouw is het Michaëlsfeest altijd een bele-
venis. ‘Michaël is niet kinderachtig’, vinden bovenbouw-
leerlingen. Al in de periodetijd wordt de aandacht getrok-
ken door een onophoudelijk ritmisch getik. Dichterbij
gekomen voel je de warmte van de oplaaiende vuurtjes, die
voor de gelegenheid op het schoolplein zijn aangestoken.
De achtsteklassers smeden op het schoolplein en beproe-
ven zo hun krachten met vuur, ijzer en hamer. 

Associaties 
Sommige tiendeklassers mogen op hun oude onderbouw-
school helpen met het smeden. Geweldig vinden ze dat, om
die sfeer nog eens te beleven maar nu op een andere
manier. Onderwijl luisteren hun klasgenoten naar een van
de vele verhalen over Michaël. Als de leerkracht hen vraagt
naar de oorsprong van het Michaëlsfeest komt er geen een-
duidig antwoord. Iets met een draak, ja, maar wat ook
alweer? Wat volgt zijn een heleboel associaties vanuit de
klas. Herinneringen aan de sfeer op de onderbouw, de
spanning die er heerste op die dag. Was er niet iets met



moed en met durven? Een leerling loopt even naar de lera-
renkamer om het de daar aanwezige leraren te vragen.
Rennend komt ze de klas weer in en vertelt vol enthou -
siasme het verhaal over Michaël die de draak versloeg. Dat
zorgt bij haar klasgenoten voor een grote ‘Aha-erlebnis.’ 
Dit verhaal zullen ze nu niet snel meer vergeten. Maar ze
moeten er ook iets mee.

Michaëlsvraag
De tiendeklassers krijgen de opdracht mensen te intervie-
wen die kunnen terugzien op een lang leven. Daarvoor gaan
zij per klas naar een verzorgingstehuis in de stad. In de
Nederlandse les voorafgaand aan de Michaëlsviering berei-
den de leerlingen het interview voor. Aanvankelijk nog wat
lacherig worden er vragen geopperd als ‘Wat is uw favoriete
voetbalclub?’. Maar al gauw komen er serieuzere vragen als
‘Wat vindt u van de jeugd van tegenwoordig?’ en ‘Wat was
een moeilijke beslissing in uw leven?’. Maar zo’n vraag kun
je toch niet zomaar bij binnenkomst stellen? Daarom wordt
ook de vraag ‘Wat was het mooiste moment in uw leven?’
toegevoegd. En daarna komt een Michaëls vraag als
‘Waarvoor heeft u echt moed nodig gehad?’ vanzelf.

Lachen en huilen
In het verzorgingstehuis zijn de 16-jarige leerlingen aan-
doenlijk stil en beleefd. Het is indrukwekkend om te zien
hoe die soms nogal onfatsoenlijk uit de hoek komende
pubers zo’n gesprek aangaan. Er wordt gelachen en er
wordt gehuild. Een mevrouw die vertelt dat ze haar drie
kinderen heeft overleefd en haar man onlangs heeft verlo-
ren aan kanker. Een leerling die plots aan die voor haar
onbekende vrouw vertelt dat bij haar vader onlangs kanker
is ontdekt. Ze drogen elkaars tranen. Het is fantastisch om
te zien hoe de ouderen honderduit praten en plotseling
weer vol leven en herinneringen zijn. Weer terug op school
wordt het interview verwerkt in een verslag. Een leerling

schrijft: “Om het gesprek af te sluiten wilde de vrouw ons
graag haar kamer laten zien. De kamer was niet groot, dat
had ik ook niet verwacht, maar toch. Er stond een bed, een
nachtkastje, een stoel, een salontafeltje en een piano. 
Ze vertelde nog dat de piano heel erg veel voor haar bete-
kende en dat ze het heel erg vond dat ze het niet meer zo
goed kon, omdat ze haar armen had gebroken. Op het
moment dat we wilden gaan zei ze: ‘Zou ik het toch nog
even proberen.’ Ze ging op de pianokruk zitten en probeer-
de een stukje te spelen. Ik vond wat ze deed echt nog heel
erg knap, maar ze stopte telkens even, bromde in zichzelf:
‘Ik kan het niet meer’ en ging weer door. Zo hebben we
even staan luisteren, maar hebben daarna echt afscheid
van haar genomen. We verlieten met zijn drieën haar
kamer, onder de indruk van wat deze mevrouw allemaal al
wel niet had meegemaakt. Bij het vertrek gaf ze ons nog
één goede raad: ‘Wel je best doen op school, hè!’.”

T E K S T  E N  F O T O ’ S :  D I A N A  R O Z E N D A A L

Leerkracht op het Rudolf Steiner College, de bovenbouw in Rotterdam.
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Michaëlspreuk uit de Seelenkalender
Dagelijks, voordat de lessen beginnen, lezen de leer-
krachten gezamenlijk een spreuk. Toen Rudolf Steiner
de leraren toesprak tijdens de oprichting van de eerste
vrijeschool in Stuttgart, maakte hij duidelijk dat de
zegen van Michaël – de goede geest van onze tijd – op
de stichting van de vrijeschool rust. In de grondsteen-
spreuk van de bovenbouw in Rotterdam, die de leraren
iedere donderdag aan het begin van de Pedagogische
Vergadering uitspreken, roepen zij hem ook aan:
“Michaël, dat ons streven vruchtbaar werke in de har-
ten van de mensen…” Zij hopen zo zijn inspirerende
aanwezigheid te voelen bij het werk voor het opgroei-
ende kind. 

Michaeli-Stimmung
Natur, dein mütterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen;
Und meines Willens Feuermacht,
Sie stählet meines Geistes Triebe,
Dass sie gebären Selbstgefühl
Zu tragen mich in mir.

Michaël-stemming
Natuur, jouw moederlijke wezen
draag ik in de aard van mijn willen;
En de vuurmacht van mijn wil
staalt de drijfkracht van mijn geest,
opdat hij zelfgevoel voortbrengt,
waarmee ik innerlijk mijzelf kan dragen.

Rudolf Steiner

Op het schoolplein wordt de aandacht getrokken door een onophou-

delijk ritmisch getik; de achtste klassers beproeven hun krachten met

vuur, ijzer en hamer
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Thailand + Laos + Vietnam + Singapore + Maleisië/Borneo + Austr  

Klokloos leven
een jaar de wereld rond

Een jaar lang volgde de Seizoener de familie Dijkman op hun avonturen aan de ande-

re kant van de aardbol. Inmiddels zijn onze wereldreizigers terug in Doesburg. Er gaat

immers niks boven hun zonnige huis aan de dijk, familie en vrienden, de school, en

niet te vergeten Choller en Theo; hun harige huisdieren. Tijd voor een ontmoeting op

eigen terrein!
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Foto: Mano Dijkman
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Als ik neerstrijk in hun dijkhuisje, heeft Mano het
vuurtje binnen al stevig opgepookt. Buiten is het
herfstig en druilerig, dus de appelboomgaard laten

we voor wat het is, helaas. De koffie pruttelt in een kneu -
terig apparaat en de afwas is nog maar net weggewerkt. 
Op ons gemak nestelen we ons gedrieën op stevige kussens
voor de lokkende vlammen en kijken twee paar ogen mij
verwachtingsvol aan. Die van Mano met levenslustige flon-
keringen, die van Esther nieuwsgierig. En dus steek ik, aan-
gemoedigd door hun onuitgesproken overgave, van wal.

Wat deed jullie besluiten op wereldreis te gaan?  
“Het begon in november 2005”, begint Esther. “Het was
herfstig en koud, net als nu. Ik realiseerde me dat ik de
komende maanden weer niet buiten zou kunnen zitten. 
En ik werd daar zo somber van…” “Ja”, onderbreekt Mano
haar, “ik heb ook een ongelooflijke hang naar buiten zijn,
zelfs in de winter, als iedereen juist besluit in zijn holletje te
kruipen. Ik zet me eeuwig af tegen het in slaap vallen, dat
wil ik dus echt niet! De wens de boel de boel te laten en
zonnige oorden op te zoeken begon in ons te sluimeren. 
En toen was het 17 januari 2006. Ik liep over de dijk naar
huis, voelde de regen in mijn tefa’s siepelen, de wind door
mijn tenen suizen. Het hemelse blotevoetengevoel direct
om zeep geholpen door die regen en kou. Dat gaf voor mij
de doorslag. Bij thuiskomst zei ik tegen Esther: we doen
het,  we moeten weg hier, we gaan op reis.” En de kinde-
ren? “Die stonden meteen te juichen,
te dansen. We hebben dus eigenlijk
eerst de beslissing genomen en toen
pas nagedacht over hoe en wat.” Ze
stoten elkaar lachend aan, alsof ze
het morgen weer gaan doen…

Welke stappen hebben jullie
vervolgens genomen?
“Dezelfde avond nog”, herinnert
Mano zich, “hebben we op brief-
jes, los van elkaar, de landen
opgeschreven die we wilden
bezoeken. Toen we ze naast
elkaar legden, bleken we erg
veel overlap te hebben. Ook
moest er hier en daar iets af.
Van tevoren hadden we al
afgesproken dat we alleen het zuide-
lijk halfrond zouden pakken. Enerzijds de zon achterna
en anderzijds uit financiële overwegingen: Azië is nou een-
maal een goedkoop land.” Esther voegt er nog aan toe dat
ze vervolgens natuurlijk veel zijn gaan lezen op internet en

uiteindelijk zo een blauwdruk hebben gemaakt. “Weet je
nog Mano”, en Esther gaat van enthousiasme rechtop zit-
ten, “dat het aanvankelijk ons geheimpje was met zijn vij-
ven?” En tegen mij: “We wilden eerst de gemeente inlich-
ten, de wereldschool geregeld hebben, iemand voor de
winkel (Primera Doesburg, red.) gevonden hebben en op
zoek gaan naar een huurder voor ons huis. Gelukkig ging
dat allemaal heel snel. We hebben we het toen als eerste
aan onze ouders verteld. Een paar maanden later, aan het
einde van de zomervakantie, zijn we vertrokken. Zo zouden
we precies een schooljaar weg zijn.” 

Ik ga op reis en ik neem mee…?
“Zo weinig mogelijk.” Mano maakt een gebaar alsof hij
alles afkapt, hij is daar resoluut in. Esther knikt instem-
mend: “Niks speciaals eigenlijk. Ik dacht dat ik moeite zou
hebben met loslaten en het ontbreken van een vaste thuis-
plek. En ook dat ik helemaal niets eigens mee zou kunnen
nemen. Maar ik ben juist helemaal losgeweekt van dingen
en spullen.” Mano voegt er aan toe dat Dirk een talisman
meegenomen heeft; een ketting die hij had gekregen van
zijn klas en waar tijdens de reis steeds meer aan is komen
te hangen. “Schatten als steentjes en schelpen… Dirk
koesterde die ketting.”

Welke dromen had je voordat je op reis ging? 
“Dat ik gewoon zou kunnen léven!”, roept Esther uit.
“Lezen, tekenen met de kinderen, tijd hebben, tijd, tijd,

tijd!” Mano doet daar graag een schepje boven-
op. “Alleen maar dingen doen

die je wil doen. Klokloos
leven. Juist het zijn, het losla-

ten van alles, de natuur zijn
gang laten gaan, is het enige

dat telt. Ik herinner mij haar-
scherp een avond dat ik tegen

Esther zei: ik heb me vandaag de
hele dag niet afgevraagd hoe laat

het is! Wanneer gebeurt dat nou
in Nederland, nooit toch?” Snel

vult Esther aan: “ik heb me echt
nooit verveeld, nooit! En de kinde-

ren vermaakten zich met enkel wat
potloden en papier. Ze zaten onder-

weg eeuwig te tekenen, heerlijk was
dat. Ze hebben zelfs een heel poppen-

huis gemaakt van een kartonnen
doos, wat kranten en tijdschriften.

Uren zijn ze daarmee zoet geweest.” Esther staat op om de
doos te gaan zoeken. Warempel, ze hebben hem nog! 

Groeten uit Holland

alië/ Tasmanië + Nieuw-Zeeland + Chili + Bolivia + Peru + Curaçao 

INTERVIEW

HERFST 2007 • SEIZOENER

Foto: Peter Bakker
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Wat heeft jullie reis bepaald, richting gegeven?
“Onze blauwdruk, samen met de verhalen van andere reizi-
gers”, geeft Esther aan. “In de guesthouses, aan tafel bij de
backpackers wissel je constant avonturen en ideeën uit
met anderen. Ook heb ik de Lonely Planet van A tot Z gele-
zen, al zou ik dat nu niet meer doen. Want wanneer je je
laat leiden door onverwachte ontmoetingen, kom je op de
mooiste plekken. Tasmanië bijvoorbeeld, hebben we echt
door de lokale bevolking leren kennen. We hebben daar
gewoond via het wwoof-en; willing to work on organic
farms. Dan werk je een aantal uur per dag mee op het land
of in huis in ruil voor kost en inwoning. Dat was echt
super!” Stralend kijkt ze me aan. Mano voegt eraan toe dat
ze ook gekeken hebben naar wat praktisch en budgettair
haalbaar was. “Uiteindelijk bepaalt het contact dat je met
de lokale bevolking hebt of je het ergens fijn hebt. In com-
binatie met de ambiance. Ik vind het daardoor moeilijk te
zeggen welk land ik nou het mooist vond.” Hij staart even
in de vlammen.

Wat was jullie reismotto, jullie lijfspreuk?
Tja, daar moeten ze allebei toch wel even over nadenken.
Maar uiteindelijk zijn ze het eens: wees blij met wat je
hebt. “Simpelheid is de sleutel tot gelukkig zijn. In combi-
natie met openstaan voor andere mensen, want dat levert
je de mooiste situaties op.” Esther grinnikt. “Het eerste
halfjaar stond Mano met iedereen te kletsen, het tweede
halfjaar was het Dirk die in vlot Engels zijn hele levensver-
haal stond af te steken tegen wie het maar wilde horen. 

Hebben jullie ooit gedacht: we gaan NU naar huis?
Eenstemmig: “Nee, niet een keer! Mano: “En de kinderen
ook niet. We hadden namelijk altijd de vrijheid om verder te
trekken als het ons ergens niet beviel. Heimwee hadden we
ook niet. Juist doordat tijd geen rol speelt, is gemis zo rela-
tief. Wat is dan een week, een maand, een jaar je familie
niet zien? Grote grijns. “Zie ons hier weer zitten, gewoon
een jaartje verder en we pakken zo de draad op.”

Wat heeft het jullie gegeven aan levens inzichten?
“Eigenlijk heeft de reis ons alleen maar bevestigd in hoe wij
al over het leven dachten. Materiële zaken zijn niet gekop-
peld aan geluk. Dus geen nieuwe inzichten. Of wacht eens
even…” Mano fronst. “Het lesgeven, dat was eigenlijk
behoorlijk confronterend. Lesgeven door ouders is toch iets
wat niet standaard is en wat onze kinderen dus ook niet als
vanzelf accepteerden. Bij je ouders zoek je altijd de gren-
zen op, dat hebben we dan ook gemerkt! 
Ik zag mezelf terug als klein jochie, ook niet te motiveren
om te gaan leren. Ik was net als Roosmarijn nu en Dirk lijkt
op Esther. Zo een op een hebben we uiteindelijk ook lesge-
geven. Madelief’s kracht was haar eigen gescharrel, heel
opvallend hoe natuurlijk dat ging.” 

Wat is het mooiste geschenk van deze reis?
“Als gezin, samen avonturen beleven, als één energiebron”,
zegt Mano stellig. “Je krijgt constant elkaars oogpunten
mee. Wij vertellen elkaar hoe we een en ander beleefd heb-
ben en de kinderen vertellen dat op hun beurt ook weer.
Dat is zo mooi, zo rond.” 

Wat heeft het de kinderen gebracht, zo een jaar
weg uit hun vertrouwde omgeving?
Mano spreidt zijn armen. “Het heeft ze de diversiteit van de
wereld doen ervaren; cultuur, geld, taal, natuur. Als vanzelf
gingen ze op in het land waar ze waren, met die gewoon-
ten, rituelen, sociale omgangsvormen. Er werd met zoveel
gemak gespeeld met andere kinderen, waarbij ze zich niet
lieten tegenhouden door taal. De diversiteit was dus echt
geen belemmering. Ze hebben erg veel geleerd door hun
eigen ervaringen, door ruiken, proeven, voelen, proberen.
En dat verweven ze nu naadloos met hun leventjes alhier.
Prachtig om te merken. Alleen de jongste van vijf, Madelief,
zocht continu naar zekerheid. Zij als enige wilde tijdens de
reis alsmaar weten wat we gingen doen en wanneer. Zij
was duidelijk op zoek naar begrenzing, omhulling, veilig-
heid. Nu ze weer terug is en in haar kleuterklasje is, merk je

Roosmarijn, Dirk en Madelief Dijkman verweven hun reiservaringen naadloos met hun leventjes hier.
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ook dat ze daar zo goed gedijt, helemaal tot haar recht
komt. Daar zijn terugkerende rituelen, houvasten die zij
kennelijk op deze leeftijd nodig heeft.”

Wat hebben de kinderen jullie geleerd deze reis?
Esther, recht uit het hart: “spontaniteit!” Waarna Mano aan-
vult: “eeuwig en onophoudelijk enthousiasme voor alles
eigenlijk. Weer vissen? Weer leuk! Weer barbecueën? Weer
lekker! En ook de twintigste kangaroe blijft ongelooflijk…
Dit gecombineerd met een ultiem aanpassingsvermogen. 
Af en toe waren we net de familie Kameleon!”

Wat is er innerlijk veranderd bij terugkomst?
“Ik vind het moeilijk om dingen te laten zijn, voel me recal-
citrant en baal van het feit dat mensen energie steken in
futiliteiten”, zegt Mano fel. “Het gezeur, alle regelgeving,
het betuttelende. Mijn tolerantie ten aanzien van het
Nederlandse systeem is aanzienlijk minder, hoor.” Esther
kijkt hem verrast aan. “Dat heb ik niet, ik kan nu veel beter
loslaten en leven met wat er is, hier en nu.” 
Maar Mano is zeer beslist. “Ik kan moeilijk omgaan met
onrecht. Het gevoel dingen recht te moeten zetten op het

moment zelf is alleen maar groter geworden. Ik wil abso-
luut bijdragen aan een betere wereld, ook voor onze kinde-
ren.”

Wat mis je het meest van de hele reis?
“Een leeg hoofd”, verzucht Mano en kijkt Esther vervolgens
aan. Zij weet het ook wel. “Tijdloos leven, niks hoeven. Op
reis hadden we – naast het lesgeven, gemiddeld 3 uur per
dag –  geen vaste momenten. Dat maakte dat we echt hele-
maal niks hoefden, heerlijk! We hadden iedere dag eigenlijk
maar twee vragen die ons hoofd belastten: waar slapen we
en wat eten we? En nu; altijd maar weer die informatie-
stroom en tijdsdruk, onophoudelijk. Vreselijk. 

Ieder één woord als je aan de reis terugdenkt?
”Vrijheid”, zegt Esther onmiddellijk. 
“Nogmaals”, voegt Mano er vurig aan toe.

Kortom, we horen nog wel meer van ze…

I N T E R V I E W :  M A R G R E E T  T J A L S M A

F O T O G R A F I E :  P E T E R  B A K K E R  E N  M A N O  D I J K M A N

Esther en Mano Dijkman: 'Simpelheid is de sleutel tot gelukkig zijn.'
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'Als tijd geen rol speelt, is gemis zo relatief'



Steeds meer Vrije Scholen 
halen een training in huis
gespreksvaardigheid is dé competentie van deze tijd

voor leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders en

coördinatoren

• het gesprek met de ouder - leer soepel en efficiënt 

communiceren

• omgaan met je collega’s - leer feedback geven en 

ontvangen

• werken aan jezelf - laat je coachen in lastige fases

van je beroepsleven

Bureau Kelpie heeft jarenlange ervaring en werkt met 

professionele trainingsacteurs en co-trainers. De training en 

coaching wordt in overleg met de school ontworpen.

Trainingen zijn mogelijk op één of meerdere dagen en op losse

dagdelen. Wij werken vanuit een spirituele levensvisie met vaart,

respect en humor. Wij leveren plezier en resultaat.

Bureau Kelpie, Rosalind Veltman

kelpie@xs4all.nl, 070 3556354 - 06 28837597

Raaklijn staat voor coaching en intervisie, reïntegratie, 
heroriëntatie en organisatie.

Voor wie?
Ons programma is bedoeld voor organisaties en individuen
die op hindernissen stuiten of zijn vastgelopen.

Visie
In onze visie ligt het vinden van je eigen missie centraal. 
Het is voor ieder mens een uitdaging zo dicht mogelijk bij
zichzelf te komen, zodat hij zijn eigen missie weer kan 
herkennen. Veel kan gevonden worden uit je successen,
maar ook uit de hindernissen die je in het leven tegenkomt.
Door het licht hierop te laten schijnen kun je terugvinden wat
bij je hoort. Het resultaat schept nieuw perspectief.
Ons programma ondersteunt dit proces. Dit geldt zowel voor
personen als voor organisaties.

Folders en offerte op aanvraag.
Hermelijnlaan 3, 3734 HC  Den Dolder
030 2288 558 / 06 536 991 33
info@raaklijn.nl / www.raaklijn.nl

spiritualite it rel igie

f ilosofie antroposofie

psychologie opvoeding

literatuur poezie

kinderboeken kunstkaarten

steynlaan 55 3701 ec zeist

t 030 6923250

f 030 2802896

www.denieuweboeker i j .nl

info@denieuweboekeri j .nl

D E N I E U W E
B O E K E R I J

VO O R  D E  M O O I S T E  

A N T RO P O S O F I S C H E  B O E K E N :

W W W. D E N I E U W E B O E K E R I J . N L
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Vogeltrek
De herfst is voor mij een periode van afscheid nemen. Op een feestelijke manier, dat wel. De bloemen
in mijn tuin geven nog een kleine traktatie in de vorm van herfstbloeiers. De bomen verliezen hun blad,
maar geven een mooi afscheidscadeautje in de vorm van herfstkleuren. De dieren in de tuin verdwijnen
zonder verdere poespas: het gezoem van insecten stopt gewoon, de kikkers en salamanders verschui-
len zich, geen vlinder fladdert er meer voorbij. Alleen de vogels laten me niet in de steek. Ze bouwen
feestjes met alle bessen. Het mooiste vind ik het als er een groepje spreeuwen mijn sierappeltjes
bezoekt. Dan is het snel bekeken met de decoratieve waarde in de herfst waarvoor je dan zo’n boompje
speciaal uitzoekt.
In vogelboeken lees ik dat de vogels die ik ’s winters in mijn tuin heb, niet per se dezelfde vogels hoe-
ven te zijn als die er ’s zomers rondvliegen. Het kunnen ook hun meer noordelijke neefjes en nichtjes
zijn die ongemerkt hun plaats hebben ingenomen. Nou, eerlijk gezegd heb ik niet zo’n hechte band
met mijn tuinvogels dat ik het verschil merk. Zo’n subtiele vogeltrek is aan mij niet besteed. Ik weet
niet of het komt doordat mij vroeger ooit het boek over ‘Niels Holgerssons wonderbaarlijke reis’ is
voorgelezen, maar voor mij staat de vogeltrek gelijk aan overvliegende ganzen. In zo’n mooie V-vorm.
De V van ‘Vooruit, nog even doorzetten’ of ‘wie gaat er nu Vooraan?’. Ganzen passen bij het vliegen
dezelfde tactiek toe als wielrenners (of is het andersom?): ze wisselen regelmatig van koppositie. 
De koppositie is het zwaarst, wie verderop in de ‘V’ vliegt profiteert van de opwaartse wervelingen van
de voorganger. En dat spaart een hoop energie. Maar geen gans die denkt: ‘Ik blijf lekker achteraan
hangen’. Nee, het gaat erom dat ze met z’n allen aankomen. Daar kunnen wij nog wat van leren.
Nou keek ik altijd met een nogal weemoedig gevoel naar die trekkende ganzen. Eigenlijk voelde ik me
een beetje in de steek gelaten. Ik dacht namelijk dat de ganzen die ik zag vliegen op weg waren naar
het zonnige zuiden. Zoiets staat me tenminste bij van die ganzen van Niels Holgersson. Maar dat ver-
haal speelt in Scandinavië. En geloof het of niet, maar voor ganzen zijn wíj het zonnige zuiden. Als ze
overtrekken, vliegen ze slechts heen en weer van hun
slaapplaats naar een sappig weilandje om gras te eten of
naar een akkertje met wintertarwe. Ik heb me heilig voor-
genomen om dit jaar eens te gaan kijken bij zo’n foera-
geerplek. Samen met m’n dochter voorzien van verrekij-
kers de vogelaar uithangen. Dat doe ik niet voor één
vogeltje, maar zo’n hele troep ganzen, dat lijkt me wel
wat. Via de website van de vogelbescherming heb ik uit-
gevonden dat er bij mij in de buurt een goede plek is om
te kijken, bij Wieringen. Nu alleen nog even wachten tot
het november is. Hé, ik realiseer me opeens dat de herfst
niet alleen een tijd van afscheid is. Welkom, ganzen!

E S T H E R  D E  W I N T E R

Vanaf dit nummer laat Esther de Winter ons delen in haar natuurbe-

leving. Esther is natuurliefhebster en vrijeschoolmoeder van Eva (8).

Ze ontwerpt en adviseert over natuurvriendelijke tuinen. Daarnaast

schrijft ze en geeft ze lezingen over dit onderwerp.

Achtergrondillustratie: Ingrid van Leeuwen
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De kinderen van  klas 4, ondertussen klas 5,  gaan
iedere woensdagochtend op de fiets naar de biolo-
gische tuinderij Rafelder te Etten. Vergezeld door

twee ouders, de leerkracht en een stagiaire fietsen ze de 10
kilometer die ligt tussen school en bedrijf. Deze fietstocht
vraagt een behoorlijke inspanning van de kinderen. Door
weer en wind  gaan ze iedere week weer op pad. Ja, dit fiet-
sen draagt bij aan de vitaliteit en conditie van de kinderen. 
De kinderen worden op de boerderij in groepjes verdeeld
en terwijl ze bijkomen van de fietstocht, geeft de boer uit-
leg over de werkzaamheden van die dag. De kinderen doen

voorkomende werkzaamheden in de productietuin. De klas
heeft ook een eigen, ronde tuin waar allerlei gewassen,
kruiden en bloemen geteeld worden. Kinderen zijn bezig
met zaaien, planten, schoffelen, wieden, harken en oog-
sten. Daarnaast biedt het bedrijf veel mogelijkheden voor
additionele activiteiten. Wat is er nou mooier dan de stok-
ken die je bij het verhaal van de Edda (de vertelstof van de
vierde klas, red.) gebruikt zelf te snijden van het op de
boerderij aanwezige hout? De kinderen hebben, onder
begeleiding van de volwassenen, van strobalen een eigen
honk gemaakt. Deze ruimte fungeert als kantine. 

De Boerderijschool
werkt natuurlijk!
Een dagdeel in de week met je klas werken op de boerderij. Wat is de meerwaarde van

een dergelijke vorm van onderwijs voor kinderen in deze tijd? Wat biedt het deze vol-

wassenen in spe voor hun toekomst? En heeft dit onderwijsconcept iets toe te voegen

aan de lesstof op een vrijeschool? Ervaringen met deze vorm van onderwijs worden

momenteel o.a. opgedaan op vrijeschool De Kleine Prins in Doetinchem. Kinderen,

leerkracht, boeren en ouders zijn na het eerste half jaar al een hele ervaring rijker.



67HERFST 2007 • SEIZOENER

SCHOOLVOORBEELD

De boerderij leent zich ook prima voor het integreren van
vaklessen. Zo hebben de kinderen in het kader van hout -
bewerking op de boerderij nestkastjes gemaakt. Deze lijst
met leerervaringen kan gemakkelijk worden uitgebreid. 
De grove motoriek wordt bevorderd  door slootje springen,
kruiwagen rijden en door de winkelvloer te schrobben. 
Het uitpoten van plantjes en het wieden van onkruid (en
het tegelijkertijd niet beschadigen van de tere planten die
je kweekt) ontwikkelt juist de fijne motoriek. De kinderen
moeten kracht en moed aanwenden bij het bewerken van
de aarde met hun blote handen: al die ‘vreemde’ bodem-
dieren... De wilskracht wordt geoefend in de lange bedden
waar het onkruid uitgehaald mag worden. Ga er maar aan
staan! 
Terug op school leren de kinderen hun ervaringen te reflec-
teren door in hun logboek te tekenen of een verslag te
schrijven. Bovenal leren ze samenwerken en zich te wijden
aan een noodzakelijke klus. Op de boerderij worden alle
zintuigen aangesproken. De kinderen kunnen kijken, 
voelen, proeven, ruiken en horen. De boerin begeleidt. 
Zij onderbreekt bijvoorbeeld het werk even met de vraag:
‘Luister eens goed. Wat horen jullie?’  Ook de levenszin, de
bewegingszin en de evenwichtszin worden uitgebreid aan-
gesproken. De boerderij biedt zo een krachtige en leven -
dige leeromgeving. Een leeromgeving met geheel andere
kwaliteiten dan een schoolgebouw of klaslokaal. Zelfs op
een vrijeschool, die zich toch kenmerkt door het levend
aanbieden van de lesstof en die veel verschillende vak -
lessen kent, biedt de Boerderijschool een meerwaarde.

Enthousiaste ouders 
Ook de ouders ervaren dit aan hun kinderen. Veel ouders
zijn enthousiast over de boerderijschool. Natuurlijk is het
ook een wisselwerking met het enthousiasme van hun kin-
deren. Ze zien de waarde van het werken op de boerderij,
die een traditionele schooldag hun kinderen niet kan
geven. Op de boerderij leren de kinderen ervaringsgericht
en levensecht. Een kind dat niet zo goed mee kan in de
cognitieve vakken kan hier bijvoorbeeld praktische kwa-
liteiten van zichzelf laten zien en daarmee een ander beeld
van zichzelf krijgen. Een moeder vertelt: “Op de boerderij
kan mijn zoon lekker werken, zonder zich daar heel erg
druk bij te maken. Rik leert op een andere manier. Hij is
een beelddenker. Op school heeft hij erg veel moeite met
het leren. Dat heeft hem erg onzeker gemaakt. Ook in het
sociale werkt dat door. Immers wie wil er nu een werkstuk
maken met een jongen die amper kan lezen en schrijven? 
In het werken met de handen kan hij wel wat laten zien. 
Op de boerderij is hij in zijn element. We hopen dan ook
dat hij ervaart, dat je bij het zetten van een omheining, 
bijvoorbeeld, ook  moet berekenen wat de afstand is tus-
sen de palen. Dat hij zo weer gemotiveerd raakt om de
rekenlessen op school goed te volgen. Je hebt het immers
nodig.” 

De achterliggende gedachte van de boerderijschool is dat
je het leven ‘buiten’ niet kunt leren binnen de vier muren
van een klaslokaal. Er zijn veel dingen die je beter aan den
lijve kunt ervaren. Een boerderij heeft wat dat betreft veel
te bieden: het omgaan met de aarde, voedsel en mate -
rialen; fysieke inspanning en vermoeidheid; het ervaren
van ritme en de seizoenen; belevenissen rond geboorte en
dood, groei en bloei, leegte en braak liggen; het werken
met planten en dieren. Door een langere periode regel -
matig bij een boerderij betrokken te zijn, kunnen de kinde-
ren leren en ervaren in de natuur. Zij worden hierdoor op
een andere manier aangesproken en ook op andere vaar -
digheden. Het specifieke van het werken op de boerderij is,
dat het niet alleen mensen zijn die bepalen wat er moet
gebeuren. De kalfjes op een melkveebedrijf moeten drinken
en de koolplantjes moeten water hebben, of je wilt of niet.
Op de boerderij wordt de levenszin van de kinderen op een
heel eigen manier en aangesproken en gewekt. Het werken
op de boerderij werkt harmoniserend en versterkt de inner-
lijke krachten van het opgroeiende kind. Op deze wijze
draagt het bij aan het bewust mens worden in deze tijd. 

Stichting Boerderijschool i.o. 
We hebben op de vrijeschool het verlevendigen en het har-
moniserend willen werken als pedagogische opgave
gesteld. De boerderijschool biedt bij uitstek mogelijkheden
hiertoe. Niet alleen vrijescholen zijn geïnteresseerd in dit
onderwijsconcept, ook andere type scholen hebben
belangstelling. De initiatiefnemers van de boerderijschool
zijn bezig met het oprichten van een stichting. Deze stich-
ting stelt zich ten doel om levend leren te realiseren; het
leren óver het ‘echte’ leven ín het ‘echte’ leven. Ze wil bete-
kenisvolle activiteiten voor kinderen en jongeren in de land-
en tuinbouw bevorderen. Zij doet dit ondermeer door het
uitwerken van een nieuw onderwijsconcept met de boer -
derij als leerplek. Leerervaringen en kerndoelen worden in
beeld gebracht en een draaiboek ontwikkeld zodat andere
scholen de boerderijschool kunnen implementeren binnen
hun onderwijs. 

En de kinderen zelf? Laatst stond ik aan de poort van de
school toen de kinderen van de klas terugkwamen van de
tuinderij. Het enige dat een jongen uit de klas uit kon bren-
gen toen hij mij zag, was “Ik ben zooooo moe……..” En,
dacht ik, een ervaring rijker!

T E K S T :  R O N A L D  H E U S S C H E N

Directeur Vrijeschool De Kleine Prins te Doetinchem

Geïnteresseerden in de boerderijschool kunnen contact opnemen met Stichting

Boerderijschool i.o.

Evelyne Schreurs evelyne.schreurs@tiscali.nl tel: 0575-520102 of met Ronald Heusschen 

directie@vrijeschooldekleineprins.nl 06-52421084
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Herfst, herfst wat heb je te

koop? Honderdduizend

bladzijden op een hoop…! 

Als het even meezit, kun je

deze maand nog buiten op

het bankje gaan zitten, met

een kop thee erbij. Het is zo

verrukkelijk, de zachte zon

op je gezicht en dan de aan-

blik van al die kleurrijke

bladeren. Een goed moment

om je te verliezen in een

nieuw boek. Misschien doe

je hier wel inspiratie op.

Oma had zich teruggetrokken in het ver-
leden toen ze nog geen oma was, maar
een vrolijk lief meisje met appelrode
wangen en een herfstrode mond.
Weer eens een hoopvol en teder pren-
tenboek waar ik erg van onder de indruk
ben. Ik geniet van de ouderwets aan-

doende teke-
ningen en het
oer-Hollandse
gevoel dat
eruit spreekt.
Met eerbied
voor de perso-
nen en het
landschap
groeit het ont-

roerende verhaal als vanzelf aan je. Het
gaat over generaties die komen en gaan,
over familie, over (blijven) dromen. Oma
leefde aanvankelijk als jong meisje in de
vuurtoren met haar geliefde Jonas. Ze
woont er nog steeds, maar nu met haar
kleinkind Jonas. In liefde, door liefde en
met liefde grootgebracht worden en
weer teruggegeven aan de natuur, de
zee in dit geval. Niet makkelijk te begrij-
pen in eerste instantie en daarom zou ik
het ook niet voorlezen aan de allerklein-
sten. Maar wel indrukwekkend en der-
halve beklijvend. “Eb en vloed en eb en
vloed, zoals het gaat zo is het goed.” Al
dagenlang gaat het liedje van Oma door
mijn hoofd als een moedige mantra.
K. Meinderts: De vuurtoren; ill. A. Fienieg
Uitg. Lemniscaat € 12,95

Voor het eerst van hun leven werkten de
dieren samen.
Er verschijnen zoveel prentenboeken dat
je soms door de bomen het bos niet
meer kunt zien. Maar dit boomrijke ver-
haal is toch wel zo overweldigend qua

illustraties
dat ik er niet
aan voorbij
wil gaan.
Iedere bladzij
is er eentje
om een dag
lang naar te
kijken; kleur-
rijk en vol van
dierenpracht.
Het verhaal vind ik niet heel bijzonder en
vooral ook niet erg vloeiend qua taal. Af
en toe ronduit schreeuwerig zelfs. De
dieren zijn allemaal goed gebekt, zullen
we maar zeggen. In het kort komt het
erop neer dat de dieren in het bos eigen-
lijk altijd aan het kibbelen en mopperen
zijn. Maar doordat de oude boom omge-
hakt dreigt te worden, gaan ze samen-
werken en ondervinden ze aan den lijve
dat ze het wel degelijk fijn met elkaar
kunnen hebben. Toch denk ik dat de
kleuters dit boek keer op keer uit de
kast zullen trekken, omdat het een zich
herhalend verhaal is dat aanspreekt en
ook nog eens in een prachtige verpak-
king zit; met als uitsmijter een
reusachtige pop-up van de oude boom!
R. Brown: De oude boom (5+)
Uitg. Christofoor € 14,90

De teunisbloemen om de tent en tegen
het duin zaten vol nieuwe bloemen die
net waren opengegaan en zwavelgeel
oplichtten in het duister.

In 1971 heeft
Jan Wolkers
een week op
het eiland
Rottumerplaat
vertoefd, hele-
maal alleen in
een oranje
tentje. In 1991

ging hij er weer heen. Beide ervaringen
heeft hij vastgelegd in dagboeken. Die
zijn nu gebundeld in dit Waddenboek,
tezamen met andere verhalen over de
natuur op de waddeneilanden. Zijn
beide zonen hebben er natuurgetrouwe
aquarellen bij gemaakt. Ook worden de
verhalen omlijst door indringende foto’s.
De anekdotes zijn oprecht, ze worden
verteld met groot respect voor de krach-
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ten van de natuur en met veel humor en
flarden ongepolijste taal. De vernielende
tand des tijds, primair gedrag en primi-
tieve behoeften blijven geliefde thema’s
bij Wolkers. Al met al is dit boek een ode
aan het zintuiglijk beleven van het leven.
Zelfs tijdens het lezen!
J. Wolkers: Waddenboek; ill. B. & T. Wolkers
Uitg. De Bezige Bij € 18,90

Who owns your time, owns your mind.
Own your own time and you will know
your own mind.

Waar de com-
ponist van
deze cd voor-
al mee bezig
is, is de
kunstmatige
tijdsbeleving
(door klok-

ken, computers e.d.) die ons bewustzijn
beperkt. Door nu te veel te hechten aan
deze kunstmatige tijdsbeleving raken we
de verbondenheid met de natuur en de
natuurlijke cycli kwijt. De zon, de maan
en de seizoenen zorgen namelijk eigen-
lijk voor een kosmisch ritme. Deze bewe-
gingen van zowel zon als maan hebben
enorme invloed op ons leven en bewust-
zijn. De Maya’s wisten dit al heel lang en
hebben het in hun kalenders verwerkt.
Deze kalenders vormen dan ook de
basis voor deze bijzondere cd. De ritmen
en frequenties zijn heel zorgvuldig afge-
stemd op de kosmische cycli, om
zodoende rust, ontspanning en vooral
ook een eigen tijdsbeleving te stimule-
ren. Je zult beslist een stilte en wijsheid
in jezelf ervaren bij het afluisteren ervan.
Een heel bijzondere ervaring.
I. Abel: 13 Moon Music 
Uitg. Petiet/Public Media € 14,90

Vooral pasgeopende restaurants kiezen
steeds meer voor biologische producten
om zo hun steentje bij te dragen aan het
maatschappelijk verantwoord onderne-
men.
Super! wat een goed idee. Ik ben
inmiddels namelijk zo’n biologische
purist aan het worden dat ik ‘t liefst
thuis eet, lekker mijn eigen stamppotje.
Maar nu gaan er weer allerlei deuren
voor me open. Inmiddels heb ik er al

enkele eetten-
tjes uit Puur!
uit eten
bezocht, met
succes. In dit
boekje kun je
aan de hand
van duidelijke
symbolen direct zien wat het prijsniveau
is en de mate waarin er gewerkt wordt
met biologische producten. Want dat
verschilt nog wel eens per restaurant.
Wel moesten we bij café Look in Arnhem
gênant lang wachten op een tafeltje
maar desondanks was het eten verruk-
kelijk, de plek erg gezellig en werden we
enthousiast bediend. O ja en lunchen bij
de biologische winkel Simply Delicicous
in Velp kan ik eenieder aanraden. Je zit
er zo fijn in het cafégedeelte, de apfel-
strudel is om je vingers bij op te eten en
de koffie is heerlijk zacht! Ik weet trou-
wens al waar ik deze maand heen ga
met vrienden; een nieuw eetcafé in
Arnhem, waar ook regelmatig bands
optreden; Manu. Helemaal bio-hip! 
J. van Mullem: Puur! Uit eten
Uitg. Inmerc € 14,95
www.puuruiteten.nl

Ik heb al die tijd de gouden sleutel om
mijn nek gehad. Het was dus al feest!

In dit kleine, met
pasteltekeningen
geïllustreerde
boek vind je
zeven medita -
tieve verhaaltjes
voor kinderen. 
Je wordt meege -
nomen op reis

naar een betoverende wereld waar het
mooi en goed is. Eigenlijk zijn het ge -
leide fantasieverhalen, die leiden tot vol-
ledige ontspanning en overgave en
waardoor het kind beter in contact kan
komen met zichzelf. Het leert kinderen
ook om eindeloos mee te fantaseren,
naar hun lichaam te luisteren en al hun
zintuigen te gebruiken.
Halverwege ieder verhaal wordt het kind
uitgenodigd om mee te gaan doen door
de ogen te sluiten en zich te verplaatsen
in de hoofdpersoon van het verhaal. 
Zo kan het kind dus helemaal in het ver-

haal duiken. De verhaaltjes zijn licht,
vrolijk, vol beloftes en goed vertrouwen.
Zoals het verhaal van de bloemenkonin-
gin. De slak nodigt Feline uit haar te vol-
gen, op zoek naar de gouden sleutel. Als
ze die vindt, krijgt ze toegang tot het
feest van de bloemenkoningin. Vanaf dat
moment word je mysterieus meegezo-
gen door het kleurrijke bos. Ook ik wil
eigenlijk wel mijn ogen dicht doen…
R. Weel: Droomwolken (v.a. 5 jr); ill. J. Mulder
Uitg. Droomwolkproducties € 24,95, incl. cd
(deel van de opbrengst komt ten goede aan 
Doe Een Wens Stichting Nederland)

Haar laten wegvliegen als een vogel. 
Ze is een vogel, een prachtige vogel.

Heb je zin in een
romantisch avon-
turenverhaal met
veel fantasie?
Duik dan in dit
boek en begin
met lezen. Je zult
merken dat je
niet stopt voor-
dat het uit is. Het

is een helder geschreven verhaal over de
omzwervingen van de 15-jarige prinses
Malva en de heel wat oudere Orfeus,
zoon van een zeekapitein, die ze wat
later in het verhaal ontmoet. Malva ver-
laat haar ouderlijk kasteel aan de voor-
avond van haar gearrangeerde huwelijk,
lijdt schipbreuk, wordt gevangengeno-
men en gemarteld en dan nog is het ver-
haal niet echt begonnen. Dat begint
eigenlijk als zij en Orfeus een tocht gaan
maken over de zeeën en dan geconfron-
teerd worden met hun diepste angsten.
Een ware beproeving die leidt tot vol-
wassen worden, tot het ontdekken wie
ze werkelijk zijn. Wat een ouderwets
meeslepend en tot het eind toe boeiend
sprookje is dit, goed voor heel wat uur-
tjes leesplezier in de herfstvakantie.
A.L. Bondoux: De prinses en de zeekapitein (14+)
Uitg. Van Goor € 19,95
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Vallende blaadjeswandeling 
Waarom vallen de blaadjes eigenlijk van de
bomen? En waarom krijgen ze zulke mooie
kleuren? Welke bomen staan er in dit bos?
De herfst heeft veel geheimen, die je alle-
maal kunt ontdekken tijdens deze wande-
ling in het Broekbos in Flevoland; een klein
bos met verrassend veel vogels, kikkers en
padden. De boswachter gaat je er alles
over vertellen op woensdag 7 november.
Dus trek je laarzen aan, neem je loep en
verrekijker mee en zet je oren en ogen wijd
open. Van tevoren wel even aanmelden.

www.natuurmonumenten.nl 

10 jaar Sprookjestheater!
Uiteraard wordt dit flink gevierd! Alleen al
om haar prachtige Sinterklaasvoorstelling
zou je onmiddellijk met de allerkleinsten
naar Rotterdam afreizen. Margo vindt op
de zolder van haar tante een spannende,
donkerrode kist met een gouden strik. Van
wie is die kist en wat zal er toch in zitten?
Deze interactieve voorstelling staat bol van
de sinterklaasliedjes die uiteraard naar
hartenlust meegezongen kunnen worden
door de kleintjes. Margo van Schie is jaren-
lang peuter- en kleuterjuf geweest op een
vrijeschool. Van die ervaringen maakt ze
dankbaar gebruik in al haar voorstellingen.
Het is dan ook een feest der herkenning en
tegelijkertijd een middag vol verrassingen!

Te zien in: Rotterdam (25/11 en 2/12)

www.sprookjestheater.nl 010-4259406

Smaakparade
Op het prachtige landgoed Rhederoord kun
je van 23 tot en met 25 november genieten
van de eerlijke en goede smaak van diverse
streekproducten van eigen bodem. Ook
zijn er veel smaken uit het buitenland te
proeven. Alle zintuigen zullen tijdens deze
smaakparade aangesproken worden; 
ruiken, voelen, proeven, met je neus er -
bovenop! Overal tref je ‘open’ vuurtjes aan,
mooie paden van houtsnippers leiden je
langs een culinaire route, langs gepassio-
neerde kookspecialisten. Je kunt kook -
sessies of proeverijen meemaken en de
kleintjes kunnen pizza’s bakken, het bos
verkennen met de boswachter of een kijkje
nemen bij alle beesten die op het landgoed
staan. Het belooft een heerlijk herfstig
hapjesfestijn te worden!

www.smaakparade.nl 023-5512959

Hamlet, maar dan anders!
Toneelgroep Driekeerniks speelt ‘Gewoon
beginnen met Hamlet!’. Dit is een impone-
rend theaterdebuut van drie schoolvrien-
den wie het spelen in het bloed zit. Het
stuk gaat over drie jonge acteurs die 
helemaal gek zijn van toneel en met
Shakespeare aan de haal gaan. Zijn tek-
sten vormen aanvankelijk de basis voor
hun spel, maar gaandeweg spelen hun
zelfgeschreven teksten een grotere rol.
Voor je het weet, word je meegesleept in
een absurdistische, associatieve en humor-
volle achtbaan dwars door hun ideeën-
wereld. De vraag is of je daar nog hetzelfde
uitkomt… Een must voor alle boven - 
bouwers die zich willen laten overrompelen!

Te zien: Amsterdam (14/15/16-10), www.ostade-

theater.nl 020-6795096 en IJmuiden (19/20-10),

www.wittetheater.nl 0255-521972.

Ronja de Roversdochter
Ronja leidt een ruig roversleven samen met
haar onaangepaste familie. Tijdens een van
haar zwerftochten ontmoet ze Birk en deze
twee worden onafscheidelijke vrienden.
Theatergroep Het Laagland brengt dit
spannende boek van Astrid Lindgren al
spelend en zingend tot leven. Als een
heuse roversbende laat het gezelschap zijn
sporen na in België en Nederland. 
Het wordt gegarandeerd een woeste avond
voor stoere kinderen en kloeke ouders.
Wat kun je verwachten; dansende rovers,
zingende vogelheksen, muzikale trollen en
de geur van een herfstbos. Wat denk je, ga
je het avontuur aan?

Te zien (o.a.) in: Rotterdam (14/10), Maastricht

(25/10), Heerlen (26/10), Nijmegen (2/11),

Amsterdam (14/11), Almere (23/11), Zaandam

(2/1) www.hetlaagland.nl 046-4007273

Sfeervol theatertje in een 
omgebouwde schuur
Verhalen en poppen, de natuur en muziek
vormen tezamen met het publiek de basis
voor het innemende poppenspel van
Marian Tjebbes. Wat zij dan ook het liefste
wil is kleine kinderen laten delen in haar
fantasierijke avonturen, samen genieten
van allerlei ontroerende en ook wel span-
nende belevenissen. Zo is Moemoe jarig in
de nieuwste voorstelling ‘Boterkoek en
Bessentaart’. Koekeloere hangt een slinger

voor haar op en maakt een verjaardagslied.
Maar Bombina de heks is niet uitgenodigd
op het feest en verontwaardigd als zij is,
betovert ze Koekeloere. Als dat maar goed
afloopt...

Te zien: elke eerste woensdag van de maand in

Hall (bij Brummen) om 14.30 uur.

www.poppentheaterlauret.nl 0313-653354

Rondleiding Fort bij Spijkerboor
Het Fort bij Spijkerboor is een van de 42
forten van de Stelling van Amsterdam.
Deze verdedigingslinie werd tussen 1880
en 1913 aangelegd om Amsterdam heen,
maar werd nooit daadwerkelijk voor verde-
diging gebruikt. Later overigens wel als
gevangenis. Inmiddels heeft de directe
omgeving zich kunnen ontwikkelen tot een
schitterend natuur- en rustgebied met
ossentong en slangenkruid, water- en roof-
vogels, vossen en vleermuizen. Beleef nu
het fort van binnen en van buiten met een
excursie op 27 oktober. Gidsen zullen je
leiden langs de meest bijzondere plekken;
munitiekamers, wasruimtes, kookketels en
draaikoepelgeschut. Dit alles ondersteund
met beeld-, licht- en geluidsfragmenten,
waardoor je je onmiddellijk in een ongrijp-
baar verleden zult wanen. Verzamelen bij
het Fort in West-Beemster.

www.natuurmonumenten.nl 035-6559955

Dagboek van een gek 
Henk van Ulsen vertelt dit verhaal in een
wel heel bijzonder, sfeervol theater: een
schitterende oude boerderij in Brecklen -
kamp, bij Lattrop. Aan de hand van de oor-
spronkelijke tekstversie uit 1965 brengt
Van Ulsen Gogol’s novelle tot leven. 
Dit keer met een gespeelde leesvorm,
waarbij hijzelf met zijn tachtig jaar alleen
maar aan kracht en overtuiging lijkt te 
winnen. Een klassiek stuk, geweldig ook
voor bovenbouwers om heen te gaan. 
Het is een eindje rijden voor de meesten,
maar meer dan de moeite waard. En er zijn
in Lattrop en Brecklenkamp ook B&B-
mogelijkheden; zo maak je er helemaal
een fijn weekendje van!

Te zien in het Aureolustheater in Brecklenkamp

op 17/11 en 18/11

www.aureolustheater.nl 0541-229593

Er-op-uit 



Panir is een kaassoort uit de indiase vegetarische keuken.
Het wordt sinds de oudheid gebruikt, en terecht. Het is lekker,
makkelijk, veelzijdig en voedzaam. Panir smelt niet en kan
gebakken, gefrituurd of gegrild worden. Gebakken in blokjes
door de pasta, verwerkt in kroketten of als steaks met frites, de
kinderen vinden het altijd heerlijk. Dus geen gezeur meer rond
de eettafel! Panir is verkrijgbaar bij uw Natuurvoedingswinkel
in pakjes van 250 gram, te vinden in de koeling bij de 
vleesvervangers.

Zie ook www.panir.nl. Klik op de recepten linksboven en 
eet smakelijk!

Panir, lekker nieuws
eindelijk een heerlijke vleesvervanger
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De Se izoenerwinke l  verkoopt  on l ine b i jzondere vondsten:  producten d ie

met l ie fde en aandacht  gemaakt  z i jn .  De winke l  werkt  het  l ie fst  op bas is  van

de jaarget i jden en stemt haar  producten daarop af .  Een bezoek aan de

webwinke l  za l  daarom regelmat ig  opn ieuw verrassen!
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