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‘Wat is een zinvolle daad in deze 
wereld van Trump, gebombardeerde 
kinderziekenhuizen, teruggestuurde 
vluchtelingen en onafwendbare klimaat-
veranderingen?’, vraagt Marijn Backer 
zich in zijn column af. 
Vorig jaar hebben wij ons in ons 
schoolplan onder de noemer ‘Wij in de 
wereld’ in elk geval ten doel gesteld 
om niet weg te kijken, maar de ramen 
en deuren naar de buitenwereld open 
te zetten. Het organiseren van een 
themaweek over en met vluchtelingen, 
eind september op het VO, sloot goed 
aan op deze voornemens. Om elkaar in 
de steeds maar veranderende wereld te 

kunnen begrijpen is taal onmisbaar. Het 
hoofdthema van deze WP-Krant is daar-
om taalonderwijs. Het BO laat in deze 
editie zien hoe kinderen anno nu leren 
lezen en schrijven en welke aandachts-
punten er zijn voor zowel school als 
ouders. Het VO doet dit jaar voor de 
tweede keer mee aan de Inktaap, een 
literatuurprijs en –wedstrijd voor scho-
lieren. En natuurlijk stelt onze nieuwe 
rector VO en directievoorzitter, Jeroen 
Croes, zich in deze eerste WP-Krant van 
het schooljaar even aan u voor.
Heel veel leesplezier!

Berend Ike

Met nog een paar verschuivingen in het 
interieur van het kleutergebouw dwar-
relt het laatste bouwstof neer. Een 
gedenkwaardig moment, want vijf jaar 
bouwen en renoveren wordt daarmee 
afgerond. Alle onderwijsruimtes zijn 
aangepakt, dit is de kers op de taart: 
het (ver)bouwen is klaar. 

Niet dat het ons in deze jaren alleen 
om de stenen is gegaan. De stenen 
zijn steeds de ondersteunende factor 

geweest voor het onderwijs: een fijne, 
uitdagende leeromgeving. Maar meer 
dan we vooraf hadden kunnen denken zijn 
‘de stenen’ ook een katalysator geweest 
voor nieuwe onderwijsontwikkelingen.
 
Ook van die onderwijskundige vernieu-
wingen daalt inmiddels het stof neer: 
we zijn gewend, we worden niet meer 
op gezette tijden onaangenaam verrast 
door bijvoorbeeld schema’s die minder 
goed lijken te passen. 

En nu het stof is neergedaald is het 
zicht weer volledig vrij en is er tijd voor 
verdere ontwikkeling en verdieping. Al is 
het voor ondergetekende na vijf jaar nog 
steeds wat vreemd dat er geen bouw-
vergadering meer in de agenda staat. 

Jeroen Goes, directeur basisonderwijs

Stof

bo

“Dit is de kers op de taart: 
het (ver)bouwen is klaar.”
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 Om je staande te kunnen houden in 
de huidige maatschappij is een goede 
leesvaardigheid onmisbaar. Ook hangt 
leesvaardigheid positief samen met 
het schoolsucces. Daarom wordt op 
De Werkplaats in alle bouwen veel 
aandacht besteed aan lezen. Bij het 
leren lezen is het maken van ‘leeskilo-
meters’ belangrijk. Hoe meer een kind 
leest, des te beter zal de leesvaardigheid 
zich ontwikkelen. Hierbij is leesmoti-
vatie van groot belang. Hoe groter de 
motivatie voor het lezen is, des te meer 
kilometers zal een kind maken. En des 
te beter ontwikkelt de leesvaardigheid 
zich. Wanneer de motivatie niet hoog is, 
is het lastig om uw kind aan het lezen 
te krijgen. We merken dat veel ouders 
daarmee worstelen. Daarom hebben we 
een aantal bruikbare tips voor u op een 
rijtje gezet. 

•	Voorlezen: voorlezen wordt door 
veel ouders van jonge kinderen al 
gedaan, maar vanaf de midden-
bouw merken we dat de frequentie 
afneemt. Dat is een gemiste kans. 
Voorlezen helpt kinderen genieten 
van een verhaal, vooral als u zelf 
ook geniet. Daarnaast vergroot het 
de woordenschat en het tekstbe-
grip, wat het lezen én leren weer 
vergemakkelijkt.
•	 Interactief voorlezen: dit is vooral 

voor ouders met kinderen in de 
peuter- en kleuterleeftijd een aanra-
der. Tijdens het voorlezen stelt u 
open vragen bij het verhaal en de 
plaatjes. Hierdoor kunnen leuke 
gesprekken ontstaan. Daarnaast 

worden de taalontwikkeling, de 
woordenschat en het verhaalbegrip 
gestimuleerd. 
•	Lees het eerste hoofdstuk voor: 

om een kind te enthousiasmeren 
voor een boek kun je het eerste 
hoofdstuk samen lezen. Stop bij een 
spannend of leuk stukje. Zo maak 
je je kind nieuwsgierig naar de rest 
van het verhaal en vaak lezen ze dan 
graag verder. Als je merkt dat een 
kind niet verder komt in het boek, 
help het dan ook weer op gang door 
een stukje verder te lezen.
•	Wees een voorbeeld: goed voorbeeld 

doet volgen; lees zelf ook waar uw 
kind bij is en lees voor.
•	Praat over boeken: bespreek boeken 

bijvoorbeeld tijdens het eten. Ga in 
gesprek over de inhoud van het boek 
en toon interesse. In grotere gezin-
nen kunnen kinderen elkaar onder-
ling proberen te enthousiasmeren 
voor een boek. 
•	Rijke leesomgeving: zorg dat er 

thuis veel keuze is, denk bijvoor-
beeld aan strips, tijdschriften, dunne 
boeken, dikke boeken, verhalen-
bundels, luisterboeken, kranten, 
informatieve boeken, etc. Stimuleer 
uw kind om verschillende soorten 
teksten te lezen.
•	Cadeau: geef kinderen een boek 

cadeau met hun verjaardag of 
tijdens de Kinderboekenweek.
• Spelvormen: voor sommige kinderen 

helpt het om te lezen in spelvorm. 
Er zijn bijvoorbeeld verschillende 
leesspelletjes waarbij je een dobbel-
steen kunt gebruiken (zie kader).  

Je kunt ook leesbingo spelen, waar-
bij een volle kaart een beloning kan 
opleveren (bijvoorbeeld een keer 
extra voorlezen).  
•	 Films met ondertiteling kijken: een 

tip voor ouders vanaf groep 6. Kijk 
met uw kind films met ondertiteling, 
waarbij een beroep wordt gedaan 
op de leesvaardigheid. Kies een film 
waar de interesse van uw kind naar 
uit gaat. Dit verhoogt de motivatie.
•	Bibliotheek: ga met uw kind naar de 

bibliotheek en kies samen boeken 
uit. Lees samen de achterkant 
van het boek en bekijk de binnen-
kant. Gebruik bij twijfel over de 
moeilijkheid van het boek de ‘vijf-
vinger-test’. Laat uw kind de eerste 
bladzijde lezen. Het kind houdt 
vijf vingers omhoog. Bij elk moei-
lijk woord gaat er één vinger naar 
beneden. Als het kind aan het einde 
van de tekst geen vingers meer 
omhooghoudt, dan is de tekst waar-
schijnlijk nog wat te moeilijk. Als 
een boek nog te moeilijk is om zelf 
te lezen, bekijk dan samen of het 
boek geschikt is om eventueel voor 
te lezen.
•	Boekverfilming: kies een boek uit 

dat ook verfilmd is. Lees dit boek 
samen met uw kind en bekijk 
daarna de verfilming van het boek. 
Bespreek met elkaar wat hetzelfde 
was, en wat juist anders.
•	Leeswedstrijdje tegen jezelf: laat 

uw kind een stuk tekst kiezen dat hij 
een aantal dagen achter elkaar zal 
lezen. Neem de tijd op en probeer 
deze tijd steeds te verbeteren. Dit 

kun je ook doen met het lezen van 
losse woorden. 
•	Vakantiedip: na de (zomer)vakan-

tie hebben veel kinderen een dip, 
omdat ze weinig hebben gelezen. 
Lees dus ook in de vakantie. Kies 
bijvoorbeeld boeken bij de bieb uit 
of maak gebruik van de (gratis) 
vakantie-app van de bibliotheek. 
Daarnaast zijn luisterboeken een 
aanrader; ideaal als u onderweg 
bent naar uw vakantiebestemming. 
In spelling is ook vaak een terugval 
merkbaar na een vakantie. Zorg 
dat uw kind toch af en toe schrijft. 
Dit kan eenvoudig en leuk door een 
kaartje, brief of e-mail naar familie 
of vriend(in) te schrijven, bood-

schappenlijstjes te maken of afspra-
ken te noteren in de familieagenda. 

Eerder gaven we al aan dat lezen posi-
tief samenhangt met schoolsucces. 
Dat komt doordat lezen in veel ver- 
schillende vakgebieden terugkomt. Bij 
aardrijkskunde of geschiedenis wordt 
er bijvoorbeeld veel gebruikgemaakt 
van informatieve teksten. Maar ook bij 
rekenen en wiskunde is leesvaardigheid 
onmisbaar. Hoe meer een kind leest, des 
te beter zal het ook worden in spellen. 
Het kind zal de woorden steeds sneller 
kunnen herkennen. 
Loopt het lezen thuis niet goed? Ga 
dan naar de medewerker van uw kind.  

De medewerker kan met u meedenken 
en ideeën aandragen. Voorkom in ieder 
geval dat het lezen thuis frustraties 
oplevert.

Ons streven is dan ook om alle kinderen 
plezier in het lezen te geven en daarbij 
bent u als ouder onmisbaar. Helpt u ons 
mee?

Lezen is leuk!

Noor Gremmen en Nicky van der Pols

“Voorlezen helpt 
kinderen genieten van 
een verhaal, vooral als u 
zelf ook geniet.’’ 
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Leesmotivatie verhogen: 
tips voor thuis

bo
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aangeboden letters en de letters die ze 
zelf al kennen, en begin groep 3 lezen de 
kinderen met een leesmaatje verhaaltjes 
die alleen bestaan uit letters die ze tot 
dan toe geleerd hebben.

Ook in groep 4 wordt het technisch lezen 
nu wat anders aangeboden. De kinde-
ren lezen klassikaal gevarieerde teksten 
(verhalen, moppen, nieuwsberichten, 
theaterteksten, informatieve teksten, 
liedteksten), voorafgegaan door woord-
rijen, waarmee ze een bepaalde cate-
gorie woorden leren lezen (die ze pas 
later ook weer bij spelling krijgen, maar 
waar ze zich dus al meer bewust van 

worden tijdens het lezen). Deze teksten 
en woordrijen worden gedurende de hele 
week herhaald, waardoor kinderen de 
woorden in één keer gaan herkennen 
en de letters niet meer afzonderlijk 
hoeven te lezen. Want uiteindelijk is 
dat de bedoeling: het vlot leren lezen 
van teksten, waardoor de focus op de 
betekenis kan komen te liggen.

De pilot geeft ook al veel inspiratie aan 
de drie andere groepen. Lopend door 
de bouw zie je kinderen in groepen of 
tweetallen fanatiek lezen, op allerlei 
verschillende manieren.

Uit de eerste leestoetsen van dit jaar 
kunnen we ook al voorzichtig conclude-
ren dat de resultaten beter zijn dan voor-
gaande jaren: woordjes lezen gaat vlotter 
en de kinderen zijn al duidelijk gewend 
aan het lezen van een kort verhaaltje.

Kim Gaalman

Lezen in de middenbouw 3/4 staat 
sinds vorig jaar centraal, waarbij toen 
leesmotivatie (hoe graag willen kinderen 
lezen?) het thema was. Dit jaar is een 
start gemaakt met het technisch lezen: 
hoe goed kunnen kinderen lezen?

Dit jaar is gestart met meer kennis 
opdoen van het technisch leesonderwijs. 
Wetenschappelijke artikelen zijn doorge-
spit, advies is ingewonnen, er is gedis-
cussieerd en er zijn plannen gemaakt 
om het leesniveau op een hoger niveau 
te krijgen. Twee groepen zijn een pilot 
gestart en een studiemiddag is besteed 

aan het delen van kennis en praktische 
ideeën.
Lezen is een ingewikkeld proces. Bij 
sommige kinderen verloopt dit proces 
vlot, andere hebben wat meer hulp 
en tijd nodig. Je moet een letter snel 
genoeg kunnen herkennen en verklan-
ken om van de letters ook een woord 
te kunnen maken, of zelfs een hele zin. 
Moeilijkheden die een kind kan tegen-
komen zijn: het niet snel genoeg kunnen 
verklanken van een letter (waardoor er 
zoveel vertraging is dat het nog lastig is 
om het woord te herkennen) en moeite 
hebben met het onthouden van de gele-
zen woorden (zodat het lastig is om nog 

betekenis te geven aan de zin). Hiervoor 
is veel – en de juiste – oefening nodig.

In deze pilot liggen de accenten bij een 
leesinstructie nu wat anders dan voor-
heen. Belangrijk is dat lezen, zeker in de 
eerste jaren, altijd hardop en in interactie 
met een ander gebeurt: op school met 
een leesmaatje of de medewerker, thuis 
met een ouder. Stillezen wordt nauwe-
lijks meer gedaan. Er worden meer 
gevarieerde werkvormen aangeboden: 
letters – en later woorden – worden 
‘geflitst’ op het digibord en met geba-
ren hardop gelezen, kinderen hebben 
een eigen ‘lettermap’, met daarin de 

“In groep 4 lezen 
kinderen gevarieerde 
teksten, voorafgegaan 
door woordrijen uit een 
bepaalde categorie.”

Technisch lezen in 3/4

bo

“Belangrijk is dat lezen 
altijd hardop en in  
interactie met een ander 
gebeurt: op school met 
een leesmaatje of de  
medewerker, thuis met 
een ouder.“

Foto’s: Roos d’Haens
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Tekst is een onderdeel van ons taal-
onderwijs. De kinderen krijgen een 
schrijfopdracht. Hoe bouw je een verhaal 
op met een inleiding, middenstuk en slot? 
Maar ook verschillende dichtvormen, 
stripverhalen en andere tekstsoorten 
komen aan bod.

In de ouderbouw tekenen de kinderen 
over hun opa of oma.
Al in de onderbouw maken de werkers 
kennis met geschreven taal. In de 
Kinderboekenweek stonden dit jaar 
opa’s en oma’s centraal onder het motto 
‘Voor altijd jong’. Dit leverde door de hele 

school heen weer fantastische verhalen 
op. 

Middenbouw 3/4 tekende een waanzinnige 
boomhut 
In middenbouw 3/4 hebben de kinderen 
een eigen boomhut ontworpen, naar idee 
van de boeken De waanzinnige boomhut 
van 13  (of 26, of 39 of 52) verdiepingen van 
Andy Griffiths.

Middenbouw 5/6 schreef een Jip en 
Janneke-verhaal
‘Jip en Janneke,’ zei moeder, ‘we gaan 
naar het bos.’ ‘Jee!’ zeiden Jip en Janneke, 

‘en we nemen de bal mee. Kom we gaan. 
Yes! Het bos in.’ En die heerlijke geur 
in het bos. Ze begonnen met boompje 
verwisselen. ‘Kom,’ zei moeder, ‘we gaan 
picknicken.’ Na het picknicken gingen 
ze voetballen. Jip zei: ‘Kijk Janneke, ik 
schiet de bal heel ver weg!’ ‘Jiiiiip,’ riep 
Janneke, ‘niet doen!’ Maar het was al te 
laat. Jip schoot de bal. Zoals Janneke 
had verwacht viel hij in de sloot. ‘Haha,’ 
zei Janneke. Jip vond dat niet leuk. Hij 
dook achter de bal aan. En plons, Jip 
zat in de sloot, met de bal. Jip kwam 
mopperend uit de sloot. Moeder zei: ‘Ach 
Jip, we gaan maar gauw naar huis. Jip 
mag voorin zitten.’ Dat vond Janneke niet 
eerlijk, dus sprong zij ook in de sloot. 
Het werkt niet, want toen moest Jip 
ook achterin gaan zitten. Jammer, vond 
Janneke. Toen ze thuis kwamen moesten 
Jip en Janneke meteen onder de douche. 
Toen zei Jip: ‘Maar het was wel een leuke 
dag vandaag.’ ‘Ja.’ zei Janneke.

Leonie Wicherts, groep 5/6

Kennismaken met verhalen

bo

De bovenbouw schreef een rondeel over opa en oma

Kim Gaalman

Opa en oma door Kinza Karoui, groep 1/2

Verhaal van Ian Souer, groep 3/4,
boomhut getekend door 
Silvester den Dulk, groep 3/4

“De kinderen ontwierpen 
een eigen ‘waanzinnige 
boomhut’”

‘Jip zei: ‘Kijk Janneke, ik schiet de bal heel 
ver weg!’’. Verhaal en tekening door Leonie 
Wicherts, groep 5/6

Mijn oma
Ik hou van mijn oma omdat ze heel lief is

Mijn oma houdt heel veel van wandelen, 

Elke week gaan we wandelen, 

Breien en natuur.

Ik hou van mijn oma omdat ze heel lief is

Wandelen, 

Wandelen, bioscoop

Begraafplaats van mijn opa die dood is.

Ik hou van mijn oma omdat ze heel lief is.

Mijn oma houdt veel van wandelen.

Doet ze heel veel.

Zep Kafka, groep 7/8

In mijn hut kunnen vijf mensen. 
30 verdiepingen. Ian, Elias, 
Elin, mama en papa. 2 Spion-
nenhokken, 6 werkkamers, 5 
snoepfabrieken en 10 bowling- 
banen.



Personalia 
Paulina Schulp, Muiderberg, 2 september 
1966. Getrouwd met Just, woonachtig in 
Leidsche Rijn (Utrecht). Twee kinderen, 
Olivia (18) en Sam (20), beide stude-
rend, respectievelijk aan de HU en de 
Universiteit Utrecht. 
Huidige functie: medewerker Frans, taal- 
en cultuurcoördinator.

Basis- en middelbare school
Ik heb eerst in Weesp op de Dr. WG 
Harrensteinschool gezeten. Na een half 
jaar verhuisden we naar Twello en ging ik 
naar De Oase. Een heel fijne basisschool 

met onderwijzers en onderwijzeressen 
met hart voor kinderen. Vervolgens ging 
ik naar het Revius in Deventer (heet nu 
het Etty Hillesum Lyceum). Ik stak dus 
de IJssel over om naar de middelbare 
school te gaan. 

In het onderwijs sinds 
1991

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen? 
Tijdens mijn studie Frans aan de UU 
heb ik een soort snuffelcursus onder-
wijs gevolgd en liep ik stage op het Cals 
College. Ik vond dit zo leuk dat ik na mijn 
afstuderen de eenjarige postdoctorale 
lerarenopleiding ben gaan doen. Destijds 
deed ik mijn triostage op de WP en mijn 
individuele stage op het Revius in Doorn.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Mijn stage-ervaring bij oud-collega Wilma 
van de Veen was erg positief. Ik vond de 
school geweldig, er hing een goede sfeer, 
prettige werkers en medewerkers, veel 
ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. 
Ik voelde me er thuis. Toen er uren vrij-
kwamen heb ik direct gesolliciteerd en 
ben niet meer weggegaan. 

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Ik heb een tijdje geleden het boek van 
Daniela Hooghiemstra gelezen en wat ik 
daarin las over de ontstaansgeschiede-
nis van de WP vond ik heel herkenbaar. 
Natuurlijk zijn ook veel verhalen over-
geleverd, maar het was erg leuk om te 
lezen. De traditie is nog steeds voelbaar. 
Voor mij gaat het vooral om verbonden-
heid, betrokkenheid en samenwerken. 
Niet strak, streng en dichtgetimmerd, 
maar open, elkaar in waarde latend. 

Een mooie belevenis 
Er popt niet een mooiste belevenis op. 25 
geleden met Yvonne samen een gewel-
dige eerste mentorgroep, op kamp, de 
voorstellingen, IADAS-uitwisseling met 
docenten uit Noord-Europese landen 
met Adriane in Finland, aansluitend 
IADAS met werkers, met VWO 4 en o.a. 
Marijn in Denemarken, mooie gesprek-
ken met werkers, collega’s, soms ouders, 
de Marokkoreizen met Sara, etentjes 
met de sectie, feestjes en de vroegere 
kampeeruitjes aan het eind van het jaar 
met de collega’s, delen van lief en leed. 
Contact met elkaar en samenwerken 
in een gemeenschap zijn voor mij het 
belangrijkst.

Werk dan mee in 
De Werkplaats

rubriek

Personalia
Alice van Leeuwen-van den Brink, 
Rhijnauwen, 28 augustus 1957.
Getrouwd met Michael van Leeuwen. 
Eén dochter: Aileen (22 jaar). Studeert en 
woont in Utrecht.
Huidige functie: RT-medewerker en lees- 
specialist.

Basis- en middelbare school
Basisschool: Kardinaal Alfrinkschool in 
Bunnik. Middelbare school: de Nijver-
heidschool in Zeist. Daar werden mijn 
ouders al in de tweede week uitgenodigd 
om uit te leggen wat hun dochter daar op 
school deed. Ze konden niets anders dan 
antwoorden dat het mijn eigen keuze was. 
Het leek me haalbaar en de niet standaard-
vakken koken, patroon tekenen, naaien, 
tafel aankleden en schilderen (de docent 
was zelf kunstenaar) leken mij gewel-
dig. Daarna kon ik doorstromen naar de 
mavo en havo van De Breul in Zeist en 
Driebergen. Vervolgens ging ik naar de 
Pedagogische Academie in Zeist.

In het onderwijs sinds
Vanaf 1980 was ik 20 jaar actief betrok-
ken bij het leesonderwijs op de Thomas á 
Villanovaschool in Utrecht. 
Van 2000 tot 2002 werkte ik in een inte-
rieurzaak om te ontdekken of het leuk 
was om andere talenten te ontwikkelen. 
Conclusie: onderwijs is veel leuker.
Van 2002 tot 2004 volgde ik heb ik de 
opleiding tot remedial teacher aan de 
Hogeschool Utrecht. Vanaf die tijd werk 
ik als RT’er mee op de WP, met lezen als 
grootste interessegebied.

Waarom heb je voor het onderwijs gekozen?
Heerlijk was het om mijn twee jongste 
broertjes voor te lezen en ze alvast ‘te 
leren’ wat ik had geleerd. Mijn buurmeisje 
maakte mij enthousiast met verhalen over 
de Pedagogische Academie. Werken met 
kinderen en een brede en diverse opleiding 
spraken mij aan. 

Waarom heb je voor de WP gekozen?
In 1997 werd onze dochter vier en zijn we 
van het centrum van Utrecht naar Bilthoven 
verhuisd. De schoolkeuze voor Aileen was 
makkelijk: de WP. Wat een ruimte, wat een 
mogelijkheden, breed, compleet, warm 
en divers.
Tijdens de RT-opleiding heb ik mijn profiel-
werkstuk, onderzoeken en praktijkop-
drachten voor De Werkplaats uitgewerkt. 
Niet alleen als ouder, ook als leerkracht 
raakte ik steeds meer verbonden met het 
gedachtegoed van Kees Boeke en de WP.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Het zijn de laatste jaren die mij het meest 
inspireren: het vernieuwde gebouw, het 

naar deze tijd aangepaste gedachtegoed 
van Kees Boeke, nieuwe structuren, 
werken vanuit leerlijnen en een aange-
scherpte visie. Bij het woord veranderen 
sta ik meestal niet vooraan, maar het 
samen in beweging zijn om weer nieuwe 
geschiedenis te schrijven is goed.

Een mooie belevenis
Wat een geweldige sfeer bij evenementen 
als een Fancy Fair voor het goede doel. 
Groots! Een andere mooie belevenis beleef 
ik dagelijks: de oprechte betrokkenheid van 
de medewerkers. Met z’n allen echt op zoek 
om het kind te helpen worden wat het is. 
Super! 
Tot slot mijn heel speciale momenten. Die 
beleef ik tijdens het werken met de kinde-
ren. Vaak in een één-op-één situatie. Het 
moment dat het kind mij aankijkt met een 
nieuwe blik vol vertrouwen en trots over 
het eigen kunnen. Mooi!

Foto: Eegje Pestel 
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In herinnering: Gert Pol
In memoriam

In herinnering Gert Pol, van 1999 – 2005 
rector van het voortgezet onderwijs van 
De Werkplaats

Coach en medespeler
Hij was er voor de medewerkers en de 
werkers. Hij maakte de verbinding niet 
alleen door het gesprek over onderwijs-
zaken, maar ook door het delen van zijn 
brede belangstelling in het leven naast 
het werk: sport, spelletjes en muziek 
(vooral popmuziek uit de periode 1956-
1968). En dat alles met de nodige humor.
Hij heeft veel medewerkers na een moei-
lijke periode in de school weer het plezier 
in hun werk gegeven. Dat heeft er mede 
toe bijgedragen dat de school in de jaren 
rond de millenniumwisseling is gegroeid 
van 1000 naar 1150 werkers. 
Met werkers zag je hem vaak op een 
bankje in de plantentuin voor zijn kamer 
een praatje maken. Maar het contact ging 
soms verder. In zijn eerste jaar gaf hij een 
werker remedial teaching, zonder dat hij 
daar veel ruchtbaarheid aan gaf.
Als rector zag hij zich graag als een 
basketbalcoach die zelf meespeelt, een 
beeld dat hij kende: hij had 20 jaar deze 
sport - naar hij zelf zei - op ‘redelijk’ 
niveau beoefend. Die combinatie coach-
speler is geen gemakkelijke, maar in de 
eerste jaren van zijn rectoraat heeft hij 
laten zien dat het kon. Hij was op zijn best 
als hij door medewerkers gevraagd werd 
om mee te denken over de oplossing van 
een probleem.  
Samen met de schoolleiding en mede-
werkers van die tijd heeft hij de basis 
gelegd voor het huidige onderwijs op De 
Werkplaats. In 2002 nam hij deel aan de 

gedenkwaardige ontmoeting van de toen-
malige algemene schoolleiding met de 
drie nog levende dochters Boeke in de 
Woudkapel in Bilthoven. Gert links voor-
aan in zijn poloshirt. In die bijeenkomst 
hebben de dochters Boeke - op onze 
vraag wat hun vader Kees ons voor de 
toekomst zou hebben meegegeven als hij 
nog geleefd had - laten weten: “Blijf het 
onderwijs op De Werkplaats veranderen 
en aanpassen aan de eisen van de tijd”. 
Met die boodschap als stimulans zijn wij 
het proces voor de bouw van een nieuwe 
school ingegaan en zijn na vele gesprek-
ken tot “De verantwoordelijkheid bieden-
de school” als leidend beginsel voor ons 
toekomstige onderwijs gekomen. Gert 
kon deze keuze als geen ander in de 
daaropvolgende periode verantwoorden.

Het succes van De Werkplaats van nu, 
vindt zijn grondslag in de moed en het 
enthousiasme van de Gert om samen met 
de medewerkers een nieuwe weg in te 
slaan. Veel van wat dat Gert toentertijd 
voor ogen stond met de school is werke-
lijkheid geworden. Daarmee - en met zijn 
oog voor de menselijke maat - is hij voor 
De Werkplaats van grote waarde geweest. 
Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.

Gert overleed op 6 september 2016 op 
61-jarige leeftijd.

Jos Heuer

Het kruis op de berg

algemeen

Op 20 november 1944 werden tussen 
Rhenen en Veenendaal door de nazi’s 
zes mannen gefusilleerd. Eén van de 
slachtoffers - Pieter ter Beek - was een 
Bilthovenaar, en één - Philip de Leeuw - 
was een in Bilthoven verblijvende onder-
duiker; beiden hadden een relatie met Kees 
Boeke en De Werkplaats. 

De herdenking van een fusillade
Een groot wit kruis markeert sinds 1946 
de plaats waar deze mannen gefusil-
leerd zijn; daaronder een plaquette met 
de zes namen. Op 20 november 2014 
werd een vernieuwd kruis op de berg in 
gebruik genomen in aanwezigheid van 
nabestaanden, onder wie de weduwe 
van Philip de Leeuw en leerlingen van 

het Ichtus College in Veenendaal. Op 
het terrein van hun school hadden zij 
eerder op de dag samen met de nabe-
staanden zes verschillende gedenk-
bomen geplant. Het type boom was 
gebaseerd op persoonskenmerken van 
elk slachtoffer. De initiatiefnemer van 
beide gedenktekens was Constant van 
den Heuvel, geschiedenisleraar aan het 
Ichtus College en schrijver van ‘Het kruis 
op de berg, de fusillade van 20 november 
1944 tussen Rhenen en Veenendaal’. Ik 
ontmoette hem bij de presentatie van zijn 
boek in 2014, en samen besloten we dat 
we ook op De Werkplaats meer aandacht 
aan de herdenking van deze gebeurtenis 

moeten gegeven. Het herinnert ons aan 
een verzetsdaad in De Bilt die drie jonge 
mannen het leven heeft gekost.

De band van het gezin ter Beek met Kees 
en Betty Boeke 
Pieter ter Beek was de zoon van Juul 
en Jane ter Beek. Zij hadden een nauw 
contact met Kees en Betty Boeke. Ze 
namen deel aan de religieus geïnspi-
reerde ontmoetingen die in het Boschhuis 
en later ook in het Broederschapshuis 
plaatsvonden. Hoewel ze zich niet hele-
maal thuis voelden in de non-conformisti-
sche sfeer en geen aansluiting vonden bij 
de vrije wijze waarop de meeste andere 
deelnemers het geloof beleefden, zijn 
zij door ontmoetingen met de Boekes en 
door deze bijeenkomsten zo geïnspireerd 
geraakt dat Juul in latere jaren veel tijd en 
energie gestoken heeft in het beheer van 
het door Kees en Betty Boeke opgerichte 
Broederschapshuis en van de Boeketrust. 
Juul ter Beek was door de halfbroer van 
Betty gevraagd om de belangen van de 
trust – en dan vooral van de kinderen 
Boeke - in Nederland te behartigen. Zo 
heeft hij voor de trust een stuk grond op 
de hoek Hobbemalaan/Frans Halslaan 
aangekocht om daar voor De Werkplaats 
een schoolgebouw en voor het gezin 
Boeke een nieuwe woning te zetten. 

Het Boschhuis: het ouderlijk huis van 
Pieter ter Beek
Het gezin ter Beek is wel gaan wonen 
in de voormalige woning van de familie 
Boeke: het Boschhuis aan de Beetslaan. 
Dit had een aantal jaren daarvoor leeg 
gestaan, nadat het gezin Boeke het in 

“Kees Boeke was zich er 
van bewust dat hij een 
joodse onderduiker hielp, 
maar liet daar niets van 
merken.”

Philip de LeeuwFoto: Foto archief Simone Saarloos
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1925 verlaten had. Het Boschhuis werd 
daarmee het ouderlijk huis van Pieter ter 
Beek. Pieter was een oom van Pauline 
Broekema. Zij heeft over haar grootou-
ders en over haar oom een mooi boek 
geschreven met als titel ‘Het Boschhuis’. 
In een eerdere Werkplaatskrant heb ik 
daarover geschreven.

Van sabotageacties naar gewapend verzet
Pieter werd na een mislukte schoolcar-
rière in oktober 1939 opgeroepen voor 
het leger. Na de capitulatie keerde hij 
terug naar Bilthoven en ging na een paar 
omzwervingen weer in het ouderlijke 
Boschhuis in Bilthoven wonen. Hij deed 
zich voor als student, maar in werkelijk-
heid deed hij andere dingen. Hij begon 
met vrienden sabotageacties uit te voeren 
en van kleine zelfstandige verzetsacties 
ging hij vanaf april 1943 deelnemen aan 
het georganiseerde verzet. Op 22 april 
1944 was hij één van de zes deelne-
mers aan een inbraak in het gemeen-
tehuis van Maartensdijk. Bij een tweede 
poging slaagden ze er in om duizenden 
bonkaarten te stelen waarmee voor vele 
onderduikers voor voedsel en kleding 
gezorgd kon worden. Pieter maakte ook 
de stap naar het gewapend verzet. Rond 
Bilthoven had een gevechtseenheid van 
ongeveer zestig man een aanzienlijke 
hoeveelheid wapens en springstoffen 
tot haar beschikking. 

Philip als administrateur op  
De Werkplaats
Philip de Leeuw was joods en trouwde 
vlak voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog met Betty Polak. Beide 
waren idealist en lid van de zionistische 
jeugdbeweging en wilden na de komst van 
Hitler als pionier naar Palestina. De oorlog 
gooide echter roet in het eten. Philip werd 
onder de wapenen geroepen en werd als 
sectiecommandant ingezet bij de verde-
diging van Oost-Nederland. Een vlucht 
van het echtpaar naar Engeland mislukte. 
Ze vonden uiteindelijk werk en onderdak 

in Het Apeldoornsche Bosch, een grote 
instelling van psychiatrische patiënten 
van Joodse komaf. Toen duidelijk werd 
dat de nazi’s alle bewoners en personeel 
op transport naar de concentratiekam-
pen zouden gaan zetten, vertrokken ze en 
doken onder. Zo kwamen ze uiteindelijk 
onder hun schuilnamen Philip van Andel 
en Ada Koole in Bilthoven terecht. 

Philip maakt via Pieter ter Beeks verzets-
groep op 3 september 1944 kennis met 
Kees Boeke, die hem als administrateur 
op De Werkplaats Kindergemeenschap 
benoemde. Hij kreeg onderdak in een huis 
aan de Hobbemalaan 66, waar ook andere 
medewerkers van de school woonden. 
Kees Boeke was zich er van bewust dat 
hij een joodse onderduiker hielp, maar 
liet daar - zoals ook bij onderduikers in 
zijn eigen huis - niets van merken. Ook 
over het verzetswerk van Philip werd niet 
gesproken. We weten niet of Kees Boeke 
hier van op de hoogte was. 

De aanslag op de spoorlijn 
Utrecht - Amersfoort
De wegen van Pieter en Philip kwamen 
samen bij de aanslag op de spoorlijn 

Utrecht – Amersfoort die de aanvoer-
lijnen van de nazi’s moest saboteren. 
Philip was de leider van het commando 
dat de spoorlijn bij Groenekan moest 
opblazen. Op 8 november 1944 was het 
zover. Helaas stuitten de jonge mannen 
op een Duitse patrouille en werd één 
van hen - de onervaren Machiel Balk – 
neergeschoten en opgepakt. Philip wist te 
ontkomen. Hij wist dat de Duitsers achter 
hem aan zouden komen, maar niet dat 
het zo snel zou gebeuren. Voor hij kon 
onderduiken werd hij ’s nachts samen 
met zijn vrouw en twee andere mede-
werkers van De Werkplaats – waaronder 
secretaresse Stella Giesberts - bij het 
huis aan de Hobbemalaan gearresteerd 
en meegenomen naar de Rode Kruispost 
aan de Rubenslaan. Daar was ook de 
zwaargewonde Machiel Balk, die later in 
het ziekenhuis in Utrecht zou overlijden. 
Beiden werden bij hun verhoor zwaar 
mishandeld. Philip en Betty werden over-
gebracht het SD-hoofdkwartier aan de 
Maliebaan. Philips ware identiteit werd 
langzamerhand duidelijk en hij moest 
voor zijn leven vrezen.

De arrestatie van Kees Boeke en  
Pieter ter Beek
Op 9 november ’s morgens werd ook 
Kees Boeke gearresteerd en naar de 
Maliebaan in Utrecht gebracht. Men 
verweet hem dat Philip de Leeuw in het 
huis aan de Hobbemalaan woonde en dat 
hij dat heel goed wist.
Maar het felst werd er gezocht naar 
Pieter ter Beek, omdat de Duitsers 
vermoedden dat hij achter de aanslag zat. 
Het Boschhuis werd herhaald ‘bezocht’, 
maar Pieter liep tegen de lamp bij een 
bezoek aan Machiel Balks ouders en 
hij werd direct meegenomen naar het 
Utrechtse SD-kantoor. Diezelfde avond 
werden Pieter ter Beek, Kees Boeke en 
Betty Polak naar de Utrechtse gevangenis 
aan het Wolvenplein gebracht. Voor Kees 
Boeke bekend terrein: in de 20-er jaren 
had hij daar herhaald vastgezeten. 
Toen Pieter de volgende dag opnieuw 
verhoord werd, nam hij de volledige 
schuld op zich om zo de anderen en 
vooral zijn vrouw Ada/Betty uit de wind te 

houden. Toen de Duitsers op zijn aanwij-
zingen de wapens bij het Boschhuis 
kwamen zoeken wisten zijn ouders en 
broer te ontkomen. Het huis werd vervol-
gens door de Nederlandse handlangers 
van de nazi’s geplunderd en leeggehaald. 

Todeskandidaten
In de Utrechtse gevangenis werd direct 
duidelijk dat Philip de Leeuw en Pieter 
ter Beek geen overlevingskansen 
hadden. Na hun directe aanmerking als 
Todeskandidat werd nog met harde hand 
geprobeerd nieuwe informatie van hen 
los te krijgen. 
Ze bevestigden elkaars verklaringen, 
tekenden daarmee hun doodvonnis en 
hielden zo andere betrokkenen - waaron-
der ook Kees Boeke - uit de wind. Pieter 
heeft Kees Boeke bij de SD vrijgepleit. 
 
In de strafgevangenis aan het Wolvenplein 
heeft Kees Boeke zowel Pieter als Philip 
nog gezien; hij vermoedde dat de laat-
ste ernstig was mishandeld. Hij heeft 
hem daar ook voor het laatste gezien. 
Van Pieter had hij ten onrechte niet de 
indruk dat deze daar was mishandeld en 
dat het slecht met hem zou aflopen, maar 
toen hij hem voor het laatst ontmoette in 
het SD-kantoor aan de Maliebaan had hij 
daar geen illusie meer over. Pieter mocht 
even met Boeke praten, vroeg hem de 
groeten te doen aan zijn vriendin en fami-
lie en zei tot ontzetting van Kees ‘ik ga d’r 
an’. Op verzoek van Pieter schudt hij hem 
nog een keertje de hand en glimlachend 
zegt hij : ‘’t Is voor het laatst’.

“Da sind sechs Männer erschossen am 
dem Berg”
Kennelijk wist Pieter al dat hij ‘Todes-
kandidat’ was. Hij wist níet dat dit een 
represaille was voor de actie van drie 
verzetsmannen die in Renswoude een 
gewapende Duitser overvielen en die 
voor dood achterlieten. Drie mannen 

werden uit de strafgevangenis aan de 
Weteringschans in Amsterdam opgehaald 
en drie mannen in de gevangenis aan het 
Wolvenplein in Utrecht, onder wie Philip 
de Leeuw en Pieter ter Beek. Alle zes 
werden naar Rhenen gebracht en daar 
geëxecuteerd. Pieter ter Beek riep vlak 
voor zijn executie nog: “Leve de koningin!”. 
De zes werden door het executiepeloton 
achtergelaten. Het hoofd van de lokale 
politie wordt thuis door een Duitse officier 
ingelicht (“Da sind sechs Männer erschos-
sen am dem Berg”) en krijgt de opdracht 
de lichamen de volgende ochtend weg 
te halen. Dit wordt de volgende morgen 
gedaan met een kar van de Ritmeester 
Sigarenfabriek. De zes lichamen worden 
gezamenlijk in een tijdelijk gemeentegraf 
ter aarde besteld. Later worden ze alle zes 
herbegraven. Kees Boeke zal spreken bij 
de herbegrafenis van Pieter ter Beek op 5 
juli 1945 op Den en Rust. Al eerder had hij 
de ouders van Pieter een brief gestuurd. 
Hij was immers de laatste die hun zoon in 
leven had gezien. 

Monument voor gemeentehuis Jagtlust
Voor gemeentehuis Jagtlust staat het 
monument ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
in de gemeente De Bilt. Daarop ook de 
namen van de drie mannen die zijn omge-
komen door de aanslag op de spoorlijn 
Utrecht – Amersfoort. Jonge mannen die 
hun leven hebben gegeven voor onze vrij-
heid. Het is goed om dit verhaal ook aan 
de werkers van De Werkplaats mee te 
geven en hun namen ook actiever in ere 
te houden. Mogelijk kunnen we op het 
terrein van De Werkplaats ter herinnering 
aan hen eenzelfde soort boom zetten als 
op het terrein van het Ichtus College in 
Veenendaal.

Jos Heuer

“Pieter mocht even met 
Boeke praten, vroeg hem 
de groeten te doen aan 
zijn vriendin en familie 
en zei tot ontzetting van 
Kees ‘ik ga d’r an’.“

Pieter ter Beek Foto’s: Archief Jos Heuer

Foto: Constant van den Heuvel
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Themaweek vluchtelingen

vo

“Na na moro” , “Nee nee, ga niet weg” 
(Koerdisch lied)
Hoe is het om je huis te verlaten? Is een 
smokkelaar een goed of slecht mens? 
Waar is jouw moeder nu? Heb je echt de 
hele reis gelopen? Met hoeveel mensen 
zat je in de rubberboot? Voel je je thuis in 
Nederland? 

Dit zijn enkele vragen die werkers 
stelden aan de Syrische vluchte-
lingen die tien maanden geleden in 
Nederland aankwamen en aan Monir 
en Nariman Goran, die eind jaren ‘90 
vanuit Koerdistan-Irak vluchtten. In de 

Grote Zaal vertelden de vluchtelingen 
hun verhalen en maakten zij muziek. 
Hierna gingen de werkers in een 
poëzie-workshop de verhalen omzetten 
in gedichten. Wij hadden de eer dat Els 
van Stalborch, Fred Penninga, Baban 
Kirkuki, Menno Smit en Ron Goud voor-
droegen uit eigen werk en samen met 
onze werkers van verhalen, gedach-
ten en gevoelens prachtige gedichten 
maakten. Bij enkele gedichten heeft de 
onlangs uit Syrië gevluchte kunstenaar 
Nawras Nahar illustraties gemaakt.

Van oorlogscorrespondent tot Euro- 
parlementariër
We hebben sprekers van buiten school 
ontvangen die vertelden over de politieke 
situatie in het Midden-Oosten (Harry van 
Bommel), het leven in Rojava in Noord-
Syrië en in een Grieks vluchtelingen-
kamp (Jodi Liefhebber van Stichting 
Altruïsm), de vraagstukken waar Europa 
mee te maken krijgt (Birte van Elk van 
Buitenlandse Zaken) en over het werk 
van een Tweede Kamerlid (Sharon 
Gesthuizen).

Journalist Hans Jaap Melissen liet beel-
den zien die hij maakte in Syrië en Irak. 
Hij vertelde over de dilemma’s waar hij 
voor komt te staan: kun je de gids en tolk 
vertrouwen? Hoe kun je kritisch zijn en 
blijven zonder je eigen leven in gevaar 
te brengen? Hoe ga je om met bronnen?  
Met een VR-bril en een smartphone kon 
iedereen de 360-gradenfilm zien die hij 
maakte op het strand van Lesbos, waar 
vluchtelingen aankwamen in kleine 
bootjes. Vluchtelingenambassadeurs 
deelden tijdens lesuren in de klas hun 
verhalen met onze werkers en in de 
grote zaal gingen werkers uit de boven-
bouw met elkaar in debat. Zo’n zes klas-
sen hebben films gekeken die Amnesty 
International beschikbaar stelt en waar-
in vanuit het perspectief van kinderen 
over oorlog, vluchten en een nieuwe 
toekomst wordt verteld. Het was voor 
onze werkers wel een confrontatie om 
vanuit ons veilige en welvarende leven 
te luisteren naar de verhalen van kinde-
ren die vaak al jarenlang niet meer naar 

Net als veel brugklassers ben ik dit 
schooljaar nieuw op De Werkplaats. Ook 
voor mij geldt dat ik een schoolkeuze heb 
gemaakt. Ik had me vooraf een beeld 
gevormd van de school door het voeren 
van gesprekken met medewerkers, door 
het lezen van publicaties en door zelf 
door het gebouw te lopen. Ik was zeker 
van mijn keus, en toch was het spannend 
om daadwerkelijk te beginnen. Net als 
een brugklasser op zijn eerste school-
dag voelde ook ik mij onzeker, toen ik 
voor het eerst alle medewerkers van de 
school ontmoette.  

Voor nieuwe medewerkers bestaat er een 
prachtige traditie op De Werkplaats: het 
inklappen. Alle medewerkers tezamen 
begroeten hun nieuwe collega met een 
flink applaus. Zo ook werd ik begroet. 
Mijn voorganger, Henk Zijlstra, introdu-
ceerde mij aan een volle grote zaal en 
nog voor ik het woord mocht nemen werd 
ik ingeklapt. Gelukkig was ik voorbereid 
op de gewoonte en begreep ik dat zo’n 
applaus niet slechts aan de nieuwe rector 
was voorbehouden. Een grote groep nieu-
we collega’s blikte mij nieuwsgierig aan 
en klapte mij toe. De eerste horde was 
genomen: ik voelde mij welkom. 

Op De Werkplaats zijn we ervan over-
tuigd dat leren een sociaal proces is en 
dat de opdracht voor het onderwijs ook 
persoonsontwikkeling omvat. Zorgen 

voor een goede kennismaking en ieder 
een plaats laten verwerven in de groep 
zijn dan ook belangrijke voorwaarden 
om onze missie te laten slagen. Jaarlijks 
verwelkomen we een grote groep nieuwe 
werkers. Voordat deze jonge mensen 
aan leren toekomen, zullen zij zich eerst 
veilig moeten weten. De belangrijkste 
vragen het eerst: met wie zit ik in de 
groep? Wat vinden ze daar van mij? 
Wat verwachten ze daar van mij? Zal er 
plaats voor mij worden gemaakt?  

Wat veel werkers zich bij aanvang nog 
niet realiseren, is dat onze school niet 
iets statisch is. De Werkplaats is dát 
wat de werkers, medewerkers, ouders 
en verzorgers er samen doen. We zijn 
allemaal afgekomen op dat wat we hier 
hopen aan te treffen en vervolgens geven 
we zelf invulling aan die verwachting. In 
die zin is de kennismaking met de school 
ook een kennismaking met onszelf.  

Ik hoop dat alle nieuwe kinderen en 
volwassenen op De Werkplaats hetzelfde 
ervaren als wat ik ervaren heb. Dat de 
gemeenschap tegen hen zegt: “Hallo, 
wees welkom. Wat leuk dat je er bent. 
We zijn nieuwsgierig naar wie jij bent 
en wat je aan onze gemeenschap gaat 
bijdragen.” 

Jeroen Croes, 
rector voortgezet onderwijs

Kennismaking
algemeen

Monir en Nariman Goran
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school kunnen gaan en die overgeleverd 
lijken te zijn aan het lot. 

Wij en de wereld om ons heen
Dit schooljaar zullen we wat vaker 
bewust gaan kijken naar wat er in de 
wereld om ons heen gebeurt en hoe wij 
ons daartoe verhouden. Grote thema’s 

als ‘oorlog en vluchtelingen’, ‘econo-
mie en duurzaamheid’, ‘mensenrech-
ten’ en ‘de toekomst van Europa’ gaan 
meer aandacht krijgen in themadagen, 
symposia en gastlessen. Inmiddels is er 
een werkgroep School en Maatschappij 
opgericht die hier zorg voor gaat dragen. 
Iedereen die denkt ‘hier kan ik mijn 

Als ik aankom

Als dat kan
Als ik aankom

Welke taal spreek ik dan?
Als ik aankom

Wat ben ik dan voor man?
Als ik aankom

Wat moet ik doen?
Als ik aankom

Denk ik steeds terug aan toen
Ik wil naar huis

Maar daar is geen vrede
Dat is voor mij de reden 

Dat ik dit land moest betreden
Als ik aankom

Wat nu?
Max, Ramon en Morris - G1B

Samensmelting van de mooiste, tijdens de 
poëzieworkshop gemaakte, dichtregels. 
Samengesteld door Menno Smit en vijf 
werkers uit 1D en 1E.

steentje aan bijdragen’ vragen wij zich 
bij ons te melden. Wij zijn heel blij met 
betrokkenheid van werkers en mede-
werkers, maar vinden het nog mooier 
als ouders ook actief betrokken raken. 

Francine Jageneau en 
Marian Kleverkamp

Hoe voelt vrijheid, ik weet het niet

Mijn hoofd vertelt; vlucht, ga snel weg

Mijn hart zegt; Blijf thuis, waar je hoort

Telkens weer een stapje verder

Dagen, maanden, jaren reizen

Kiest je lot wel de goede weg

Kom je dichter naar het einde

De nachtmerrie stroomt door 

mijn hoofd

Een koude deken vol haat

Spanning en angst omhelzen mij

Alsof ik vecht tegen mijzelf

Soms ben ik bang dat ze komen

Mijn zoektocht is eindelijk gelukt  

moet ik mijzelf nog bewijzen?

“Een aantal dichters, 
onder wie Baban Kirkuki 
(hiernaast op foto), droeg 
voor uit eigen werk en 
maakte samen met onze 
werkers gedichten.’’

Foto’s: Marian Kleverkamp

Kunstenaar Nawras Nahar (Syrië) maakte 
illustraties bij de gedichten.

Werkers dragen hun gedichten voor
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Kunstendag in VWO5
Foto’s: Marian Kleverkamp
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Welk boek verdient volgens de WP-jury 
de Inktaap 2017?

Sinds jaar en dag zijn literatuur en taalon-
derwijs nauw met elkaar verweven. Geen 
onderwijsdeskundige zou het in zijn hoofd 
halen het nut van literatuuronderwijs in 
twijfel te trekken. Leerlingen zien dit 
helaas vaak anders: lezen is saai, stom 
en waarom zou je het überhaupt moeten 
doen? Gelukkig zijn er allerlei landelijke 
initiatieven om ‘literatuurontlezing’ tegen 
te gaan. Een daarvan is de Inktaap, een 
landelijke literatuurprijs en -wedstrijd 
voor scholieren.

De Inktaap – opvolger van de Jonge 
Gouden Uil – bestaat al sinds 2002, 
maar pas vorig jaar lukte het Marian 
Kleverkamp (medewerker Nederlands 
VO) voor het eerst om mee te doen. 
Voorafgaand aan alweer de vierde 
Inktaap-bijeenkomst van dit schooljaar 
legt ze uit hoe dat kan: ‘Het is echt lastig 
om op school de tijd te vinden waarin het 
allemaal georganiseerd kan worden.’ 

Druk schema
Het WP Inktaap-schema is inderdaad 
indrukwekkend. Twaalf keer komen de 
werkers en Marian dit schooljaar maar 
liefst bijeen, doorgaans in de inspire-
rende setting van de mediatheek. 

Acht bijeenkomsten worden geheel 
besteed aan het bespreken van de vier 
genomineerde boeken, drie ervan zijn 
gewijd aan het voorbereiden en schrijven 
van het juryrapport (het belangrijkste 
wedstrijdonderdeel) en op 15 maart 2017 
reist de voltallige Inktaap-delegatie af 
naar Antwerpen voor de feestelijke 
afsluiting en de bekendmaking van het 
winnende boek.

Ieder jaar worden vier boeken geno-
mineerd. Dit jaar valt die eer te beurt 
aan Fansi’s stilte van Tessa Leuwsha, 
Malva van Hagar Peeters, Het hout van 
Jeroen Brouwers en Jij zegt het van 
Connie Palmen. Een paar dingen vallen 

op. De boeken zijn zowel in vorm als in 
inhoud zeer divers, ‘makkelijke’ boeken 
en literaire thrillers zitten er niet tussen 
en kijkend naar de winnaars uit het 
verleden lijken scholieren prima voor-
spellers van boeken met ‘staying power’: 
eerdere winnaars waren Een schitterend 
gebrek van Arthur Japin, De helaasheid 
der dingen van Dimitri Verhulst en Dit zijn 
de namen van Tommy Wieringa.

Malva
Deze woensdagmiddag hebben acht 
werkers (op volle sterkte bestaat de 
groep uit achttien deelnemers) hun dier-
bare grote pauze opgeofferd om over een 
boek te praten. Het is de tweede bijeen-
komst waarbij Malva van Hagar Peeters 
centraal staat. De landelijke media 
waren lovend vanwege de originaliteit 
en de poëtische stijl (Peeters was voor-
heen vooral bekend als dichter), maar 
het is zeker geen gemakkelijk leesbaar 
boek. Een paar werkers moeten dan ook 
toegeven dat ze het niet of slechts deels 
uit hebben gelezen. Niet zo gek, als je 

bedenkt dat de opzet van het verhaal - de 
ik-verteller is een gestorven meisje dat 
vanuit de hemel tot de lezer spreekt - 
en de vele verwijzingen naar beroemde 
schrijvers, dichters en wetenschappers 
aardig wat achtergrondkennis en alge-
mene ontwikkeling van de lezer vergen.

Gelukkig heeft Marian die benodigde 
achtergrondkennis en kan ze daarmee 
aan de werkers laten zien waarom het 
boek zo goed in elkaar steekt en alom 
gewaardeerd wordt. Aan het eind van 
de bijeenkomst vult iedereen zorgvul-
dig de officiële evaluatieformulieren in 
die het uiteindelijk makkelijker moeten 
maken om het beste boek aan te wijzen 
en een goed en origineel juryrapport te 
schrijven.

De pauze vliegt voorbij. Als de eerste bel 
gaat zijn de theekannen leeg, de koekjes 
op en verlaten de werkers de media-
theek om zich weer naar hun domeinen 
te begeven. Over een paar weken staat er 
weer een bijeenkomst gepland en daar-

in komt Het hout van Jeroen Brouwers 
aan bod, een boek over een katholiek 
jongenspensionaat in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw. Vast geen vrolijk stemmend 
en makkelijk leesbaar verhaal, dus de 
werkers van de Inktaap-groep zullen hun 
beste beentje voor moeten zetten. 

Berend Ike

Literatuur in de grote pauze

vo

“Deze woensdagmiddag 
hebben acht werkers 
hun dierbare grote pauze 
opgeofferd om over een 
boek te praten.”

“Aan het eind van de 
bijeenkomst vult iedereen 
zorgvuldig de officiële 
evaluatieformulieren in.”

Foto’s: Berend Ike
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we vrienden, eerste vriendjes, eerste 
kussen. Het was een hele fijne plek om al 
die ‘eersten’ mee te maken. Een veilige 
plek, waar werkers en medewerkers 
naast elkaar opereerden. Ik vond het 
altijd heel raar als vrienden het over hun 
‘juf of meester’ hadden. Voor mij waren 
de docenten gewoon Petra, Maurice en 
Renate. Die laagdrempeligheid heeft 
ervoor gezorgd dat ik altijd het gevoel 
had alles te kunnen vertellen en ik om 
hulp kon vragen als er iets op school (of 
in mijn privéleven) niet zo lekker ging.”

Eva: “Als ik aan de WP terugdenk denk ik 
aan vrijheid omdat ik op veel manieren 
kon laten zien waar ik goed in was en 
wie ik ben. Als de werkplaats de werk-
plaats niet was geweest, weet ik niet of 
ik de havo wel had gehaald en deze fijne 
herinneringen zou koesteren. Door de 
manier van onderwijs ontwikkelde ik, 
op mijn eigen manier, een gevoel van 
verantwoordelijkheid dragen voor jezelf 
en voor anderen.”

Fleur: “In het laatste jaar van de havo had 
ik alles zo gecalculeerd dat ik ondanks 
eventuele onvoldoendes voor de centrale 
examens toch wel zou slagen. Ik kon 
dat laatste jaar echt genieten. Toen ik 
geslaagd was koos ik qua studie voor wat 
ik het leukste vond, en meldde me aan 
voor de kunstacademie. Tot mijn verba-
zing kwam ik door de selectie heen. Ik 
heb het vier maanden geprobeerd maar 
kwam erachter dat een meisje met zo 
weinig levenservaring niet kan uitleg-
gen wat er schuilgaat achter kunst. Ik in 
ieder geval niet. Ik nam een ‘gap-year’, 
ging werken en reisde naar Amerika 
om mijn Engels te verbeteren. Toen ik 
terugkwam moest ik toch een keuze 
maken voor een studie en kwam uit 
bij de studie MIC (Media, Informatie en 
Communicatie) in Amsterdam. Er bleef 
daarna toch iets knagen; ik wilde meer 
leren, meer weten, maar waarover? 
Geen idee.

Na een jaar werken en veel interesse in 
het vakgebied van mijn vriend (die toen 
een opleiding tot docent maatschap-
pijleer volgde), ben ik een pre-master 
en master sociologie gaan doen op de 
VU. Na twee jaar kennis slurpen was 
het klaar. Helaas. Ik kon weer gaan 
solliciteren.”

Eva: “Na de Werkplaats wilde ik mensen 
helpen en ging de studie SPH doen. Die 
paste op dat moment niet bij mij. Ik 
ben een jaar fulltime gaan werken en 
op mijzelf gaan wonen. Ik ben hierna 
communicatiemanagement gaan stude-
ren. Dit paste wel goed bij mij omdat het 
een brede studie is waarin je ook je soci-
ale vaardigheden kwijt kan. Ik kon stra-
tegie en praktijk met elkaar combineren. 
De belangrijkste stap in mijn studie was 
het volgen van de minor ‘ondernemer-
schap’. Ik vond het spannend; ik houd 
namelijk wel van veiligheid en dit was 
erg veel pionieren. Zonder deze stap zou 
ik niet staan op de plek waar ik nu sta.”

Fleur: “Na twee maanden solliciteren 
werd ik zo verveeld van alleen thuis 
zitten achter mijn computer dat ik Eva 
(op dat moment een kennis) via Facebook 
vroeg of zij samen met mij in de univer-
siteitsbieb op zoek wilde naar werk. Ik 
wist immers dat zij ook een baan zocht 
en net was afgestudeerd. Dat wilde Eva 
wel. Zo gezegd, zo gedaan. Daar zaten 
we dan als twee muppets in de bieb in 
Utrecht. Beetje vacatures naar elkaar 
sturen en elkaars brieven lezen. Omdat 
ik een masterthesis had geschreven 
dacht ik deze naar wat organisaties te 
sturen die prijzen uitloofden voor de 
beste thesis op een bepaald gebied. Zo 
stuurde ik ook een onderzoeksvoorstel 
voor een ‘Buurtcentrum 3.0’ voor de Jos 
van Balveren Award bij ContourdeTwern 
in Tilburg. Ik weet nog dat ik tegen Eva 
zei: “kan toch geen kwaad toch?’’ Na 
twee weken werd ik ineens gebeld. Of ik 
kon komen pitchen in Tilburg; ik stond in 

de finale. Maar ik wilde het helemaal niet 
alleen doen! Ik keek rechts van me en 
zag daar Eva’s stralende, ondernemende 
hoofd. Ik heb haar nodig, dacht ik. En dat 
had ik ook en heb ik nog steeds. Samen 
zijn we gaan pitchen en wonnen we de 
Jos van Balveren Award. We mochten 
ons project ‘Buurtcentrum 3.0’ gaan 
uitvoeren.”

Eva: Na een succesvolle uitvoering zei ik: 
“Fleur dit moeten we doorzetten. Ook in 
Utrecht!”. Fleur wilde eigenlijk het liefste 
‘lekker veilig’ in loondienst, maar haar 
passie voor een nieuwe werkwijze in het 
sociale domein won het van de onze-
kerheid. We werden (en zijn) partners 
in ons eigen bedrijf, ‘The Social Firm’.  
Om ondernemend te kunnen zijn in het 
sociaal domein hebben medewerkers 
en vrijwilligers bewustwording, tools en 
ruimte nodig. Hier spelen wij op in door 
professionals en vrijwilligers te coachen, 
te ondersteunen met workshops en 
aanjaagtrajecten te doen in buurtcentra 
en speeltuinen. Wij richten ons hierbij 
op het stimuleren van bewustwording 
van de kanteling, een ondernemende 
houding aan te nemen, ruimte te geven 
en het erkennen van emoties, en vooral 
te focussen op kansen. 

Fleur: “Inmiddels werken we voor ver- 
schillende gemeenten en stichtingen. 
Tijdens onze werkplaatstijd kende we 
elkaar niet. Ik wist wel dat zij het mooie 
gothic-meisje was, maar daar bleef het 
bij. Eva en ik kunnen elkaar vinden in het 
‘out-of-the-box denken’ en ons gevoel 
voor mensen en communicatie. Ik denk 
dat het fundament daarvan zeker bij de 
WP ligt. Ik voelde mij altijd geaccepteerd 
en heb goed geleerd naar anderen te 
luisteren.”

De oud-werkers: Fleur van 
IJperen en Eva Leen 

rubriek

“Ik keek rechts van me en 
zag daar Eva’s stralende, 
ondernemende hoofd. 
Ik heb haar nodig, 
dacht ik.”

Fleur en Eva: van WP tot 
tweevrouwszaak ‘The Social Firm’ 
Wij (Fleur van IJperen en Eva Leen) 
delen een stuk van onze geschiede-
nis op dezelfde plek: De Werkplaats. 
We kenden elkaar toen nog niet, maar 
wisten van elkaars bestaan. Nu, ruim 
tien jaar later, vormen we een twee-
vrouwszaak genaamd ‘The Social Firm’. 

Fleur: “De Werkplaats, Kees Boeke, het 
voelt voor mij als een eeuw geleden. 
Elf jaar geleden (2005) studeerde ik af 
aan de havo. Ik weet nog goed hoe het 
was om als brugger naar een nieuwe 
school te gaan. Toen ik voor het eerste 

binnenkwam in de school zag ik gelijk de 
plantentuin. Ik werd ingepakt door alle 
creativiteit en de fijne sfeer die er hing. 
Hier kon ik mijzelf zijn en voelde ik mij 
veilig, besloot ik. Dit is de middelbare 
school waar ik heen wil. Met zo’n acht 
of negen andere basisschoolgenootjes 
vertrokken we naar De Werkplaats. 
Het was fijn om samen vanuit Utrecht 
te kunnen fietsen. Dat was namelijk wel 
een stukje, door weer en wind naar de 
WP. Zonder poncho, want dat was niet 
cool. Liever nat op school aankomen dan 
dát ding aantrekken.”

Eva: “Precies tien jaar geleden ben ik 
naar de WP gegaan. Ik heb voor De 
Werkplaats gekozen omdat het creatieve 

aspect mij trok en ik het gevoel had dat 
ik hier als persoon het beste uit mijzelf 
kon halen. Op introductiekamp kreeg 
ik al snel een beste vriendin en samen 
met haar maakte ik een ontdekkings-
tocht van het puber zijn; vriendschappen, 
briefjes schrijven in de klas, je afzet-
ten tegen je ouders, op huiswerkklas 
moeten, gym ontwijken, de eerste keer 
dronken zijn. We hoorden later bij ‘de 
gothics’ van de school. Het leuke was 
dat we niet werden buitengesloten of 
gepest. Nu ik er zo over nadenk vind ik 
dit best bijzonder.”

Fleur: “Mijn Werkplaats-tijd heb ik 
ervaren als een periode met veel nieu-
we ervaringen. Nieuwe vakken, nieu-Eva Leen (links) en Fleur van IJperen (rechts)



je. Als er maar hoop is dat iemand van 
je houdt. Als je maar weet waar je troost 
kunt vinden als het tegenzit. Hij pakt 
zijn agenda en leest weer eens de in een 
hoekje gekrabbelde regels van Pindaros.

Schoonheid is voor stervelingen de bron 
van alle vreugde.
Zij schenkt aanzien, telkens doet zij weer
Geloven wat ongelooflijk is.
Maar de dagen die nog moeten komen
Zijn de meeste waarachtige getuigen...

De waarachtige getuigen, dat zijn de 
dagen van nu, denkt hij. Waarachtige 
getuigen, dat zijn wij, dat zijn zij. We 
mogen niet opgeven. We moeten de juiste 
instructies geven. 
Dan staat hij op en zegt: we gaan stoppen. 
Het is hoog tijd. 
 
Marijn Backer

Zit een jongen op school, volgt al jaren 
trouw de lessen, test Latijn vandaag, 
kijkt op zeker moment om zich heen en 
denkt ineens: waar ben ik? Ziet dezelf-
de klasgenoten met hun blije pennen 
en markeerstiften boven hun blaadjes 
zitten, ziet dezelfde medewerker door 
een tijdschriftje bladeren, staart uit het 
raam naar het triestige veld waar een 
grote oude boom oneindig moedeloos 
zijn blaadjes laat vallen. Daar boven de 
bosrand wenkt de vrijheid, de grote vrij-
heid. Wat doe ik hier?
Een benauwd gevoel maakt zich mees-
ter van hem. Toets maken natuurlijk. Hij 
buigt zich over zijn opgavenblaadje en 
leest een vraag. Stijlmiddelen verhogen 
de leesbaarheid van de tekst. 
Nee. Geen stijlmiddelen vandaag.
Hij kijkt naar de benen van de medewer-
ker onder de tafel. Zwarte schoenen, 
flink oud al. Ooit heeft die medewerker 
gedacht: leuke schoenen, ze staan mij 
best wel. Maar hoe wist hij dat? Wanneer 
staan schoenen goed? 
Hij zucht. Hij slaat zijn armen over elkaar. 
Hij leest een paar vragen en blijft hangen 
bij vraag 11: ‘In regel 42 lees je: nuntia. 
Bericht! Geef in eigen woorden weer 
wat volgens jou de boodschap is. Wees 
volledig.’
Oké, denkt hij dan. Mijn boodschap. In 
eigen woorden mijn volledige boodschap 
aan de wereld, aan de school, aan mijn 
ouders, is een vraag. Wat gaat er met de 
wereld gebeuren? Kan alles zo doorgaan? 
Leren we hetzelfde als jullie? Gaan we 
hetzelfde werk doen, dezelfde problemen 
nog erger maken? 

Hij legt zijn pen neer. Hij zou op zijn tele-
foontje willen kijken. Zeker dat er al tien 
berichtjes van haar zijn. Waarom hij niet 
reageert. Wat hij denkt. Met wie hij praat. 
Kom je snel? 
Ja, denkt hij. Ik kom heel snel. Hij voelt 
zich blij worden. Als hij maar bij haar kan 
zijn, als zij maar lacht naar hem, dan 
hoeft hij niets te leren. Niets.
Hij tekent een hartje om vraag 11, levert 
een bijna leeg blaadje in. De medewerker 
is verdiept in een stuk van Arjen Mulder in 
de Groene. Informatie betekent alleen iets 
als er iemand is die het als informatie kan 
lezen. Zo iemand bestaat er ook in de cel. 
Het RNA. Dit RNA kopieert in de gedaante 
van Messenger RNA delen uit het DNA en 
zet deze afgelezen stoffen om in stoffen 
die deel worden van de levende cel. Dit 
Messenger is geen boodschapper maar een 
kunstenaar. Het kan de code van het DNA 
omzetten maar tegelijk creatief omzetten. 
De parallel met onderwijs is treffend. 
Samen leren en creëren. Op een studie-
dag, jaren geleden alweer, zong een man 
met een hippiegitaar een liedje dat het 
medewerkerteam moest overtuigen van 
de waarde ervan. Zou zijn boodschap 
beter zijn overgekomen als hij zich als 
Messenger RNA had verkleed? Zijn oog 
dwaalt over de mooie jonge gezichten van 
zijn werkers. Met de glans van Hebe over 
hun haar, in de schoonste dagen van hun 
leven zitten ze over zijn schoolexamen 
gebogen. Een enkele werker masseert 
zich de nek, anderen geeuwen en rekken 
zich uit, de oortjes kleuren zonder uitzon-
dering rozerood. 

Hij leest verder:
DNA is alleen een databank. Het RNA is de 
lezer, de betekenisgever aan wat anders 
een stom DNA-molecuul zou zijn. Doet 
dat RNA dat zomaar? Nee, het krijgt zijn 
instructies om bepaalde stoffen te gaan 
maken via signalen uit de buitenwereld. 
Die omgeving bestaat allereerst uit de cel 
buiten de kern, de daarachterliggende 
celwanden, de intercellulaire ruimtes, 
andere cellen, weefsels, organen bloed-
banen, adem en tenslotte de buitenwereld, 
het ecosysteem van bos, hei, stad, akker 
en snelweg.  De hele natuur is een groot 
communicatienetwerk waarin uitsluitend 
informatie wordt verstrekt aan wie in staat 
is die te lezen en alleen betekenis wordt 
gecreëerd door wie informatie kan omzet-
ten in een zinvolle daad, bijvoorbeeld het 
activeren van het gen voor het geluksgevoel 
als een leuk iemand naar je glimlacht.

Hij kijkt op de klok en legt het tijd-schrift 
weg. De betekenis van zijn werk overwel-
digt hem plotseling. Een zinvolle daad. 
Wat is dat? Wat is een zinvolle daad in 
deze wereld van Trump, gebombardeer-
de kinderziekenhuizen, teruggestuurde 
vluchtelingen en onafwendbare klimaat-
veranderingen? Geven wij het RNA van 
onze kinderen de juiste instructies? Hij 
zou zijn telefoontje wel willen pakken om 
naar de foto van zijn kleinkind te kijken. 
Wat moet dat lieverdje straks leren? De 
vraag beklemt hem. De werkers zitten al 
bijna drie uur te denken, te schrijven, een 
tekst te vertalen. Het is goed om te leren 
doorzetten, dat weet hij. Het is goed om 
na te denken over zinloze dingen. Als er 
maar een leuk iemand is die lacht naar 

Waarachtige getuigen

vo column

Foto: Marijn Backer
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“Hij staart uit het raam 
naar het triestige veld 
waar een grote oude 
boom oneindig moede-
loos zijn blaadjes laat 
vallen.”


