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‘Jongens en meisjes zijn
anders - ik begrijp ze allebei’
Simon van Arkel (33) is docent op een
kleuterschool en speelt als gitarist
in de band All on black

Zij zorgen voor de nodige ‘yang’

Mankracht
Thuis, op school, bij de opvang, het zijn meestal
vrouwen die de hoofdrol spelen in de opvoeding van
kinderen. Toch zijn mannen voor hun groei minstens
zo belangrijk. Naast alle vrouwelijke ‘yin’ geven
zij kinderen een portie ‘yang’ mee.
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“Met mijn klas maak ik veel muziek. Meestal begeleid ik de kinderen op de gitaar, soms op de piano.
Er ontstaan dan vanzelf nieuwe liedjes. Een kind had
bijvoorbeeld een huilende tijger getekend, toen
vroeg ik waarom hij huilde. Dat was omdat er een
muggebult op zijn rug zat, maar die kon hij niet zien.
Toen werd het een liedje over een ontroostbare tijger.
Kinderen komen ook zelf met dingen aanzetten. Zo
nam een jongetje cd’s van Snowpatrol en Coldplay
mee naar school. Die draaien we af en toe in de klas.
‘Als je de muziek nog kan horen, praat je niet te hard,’
zeg ik dan, en vervolgens zet ik langzaam de muziek
steeds zachter tot het helemaal stil is.
Kleuters zijn eigenlijk overal voor in, je moet het alleen
zo verkopen dat ze er zin in hebben. Het leukste is het
als je geen orde hoeft te houden, omdat de materie zo
boeit. Zoals bij Engelse les. Ik spreek dan alleen Engels;
de kinderen verstaan maar vijf procent, en toch begrijpen ze alles. Ik probeer ze ervan bewust te maken
dat ze verantwoordelijk zijn voor wat zich om hen
heen afspeelt. En dat de wereld van hen is. Als ze een
goed plan hebben, maak ik daar ruimte voor, zodat ze
zich gezien en erkend voelen.
Het is jammer dat het onderwijs zo vervrouwelijkt.
De behoeften van jongens en meisjes zijn duidelijk
anders. Ik begrijp ze allebei. Meisjes zitten meestal
braaf werkjes te doen, jongens stoeien en rollen over
de grond. Bij mij mogen ze wild spelen, maar dan wel
op de gang of buiten. Ik vind het belangrijk dat ze het
leven niet te serieus nemen. Daarom plaag ik ze ook;
ik zeg bijvoorbeeld dat ze een lelijke tekening hebben gemaakt. Die humor snappen ze wel.
Als het erop aankomt, ga ik voor ze door het vuur. En
zij voor mij. Eén keer kon ik geen les geven, omdat
mijn sleutel was afgebroken en ik opgesloten zat in
mijn eigen huis. Een van de moeders moest daar om
lachen. Toen was haar kind heel boos: hoe durf je te
lachen, de meester zit opgesloten! Die onvoorwaardelijke loyaliteit, die vind ik mooi.”
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‘Het leuke van kinderen
is dat ze zo echt zijn’
Dirkjan van Oord (28) is cultureel
ondernemer en organiseert jaarlijks
een bouwspeelplaats
“Kinderen komen altijd naar me toe, ik weet niet
waarom. Ik heb de Nederlandse Pop Academie
gedaan en zocht een bijbaantje na mijn studie,
om te combineren met het spelen in mijn band
Diesel Disko. Toen ben ik parttime voor de buitenschoolse opvang gaan werken. Ik had een
groep van zo’n twintig kinderen en mocht zelf
bedenken wat ik met ze ging doen. Soms haalde
ik oude apparaten op bij de kringloopwinkel, die
mochten ze dan uit elkaar halen. Lekker met de
schroevendraaier in de weer, en het was nog leerzaam ook. Daarna bouwden we er robots van.
Voetballen, stoeien, grapjes uithalen - dat zouden
juffen niet zo snel doen, maar bij mij kon het allemaal. Als ze iets ondeugends deden wat wel knap
was, moedigde ik het eerder aan dan dat ik het
afstrafte. Ik kan ook veel meer decibellen aan.
Gek doen en stoeien mag, elkaar pijn doen niet.
Ze wisten precies waar de grens lag. Meisjes deden
altijd net zo enthousiast mee, maar ik kreeg ook
wel expres de stoere meisjes in mijn groep.
Toen ik wegging bij de bso werd er veel gehuild
door de kinderen, en ik hield het zelf ook niet
droog. Nu organiseer ik culturele evenementen
in Amersfoort: van huiskamerconcerten van
amateurkunstenaars tot buurtpicknicks, waar
ook weer veel kinderen op af komen. En in de
zomer organiseren we bouwspeelplaatsen.
Lees verder op pagina 145

Floris Pasma (39) is acteur, als nar speelt
hij voor en met kinderen
“Ik ben zeventien jaar geleden in het vak gerold. In
museum Archeon speelde ik een Romeinse slaaf, die
steeds maffer werd... Tegenwoordig word ik als nar,
piraat of duivel geboekt voor feesten en festivals.
Daar kom ik natuurlijk veel kinderen tegen. Ik ben
een gebochelde nar met veel schmink, dus in het
begin vinden ze me vaak eng, maar uiteindelijk
ontdooien ze wel.
Ik dring me nooit op, ik weet precies wat de grens is.
Soms blijf ik op twee meter afstand op mijn hurken
zitten en rol ik een jongleerbal naar een kindje toe.
Tien minuten later zit het kindje dan met me te
schaterlachen. Dat komt doordat ik altijd mezelf
blijf: ik geloof wat ik aan het doen ben, dus gelooft
het kind het ook. Dat kinderen clowns of zwarte
pieten soms eng vinden, komt doordat die dan
onzeker zijn, niet overtuigd van wat ze doen. Als
ik geschminkt ben, vind ik het juist makkelijker om
mezelf te zijn. Het is een uitvergroting van mezelf,
ik kan heel druk zijn als ik in mijn rol zit. Laatst
was er een meisje van twee dat me té druk vond.

‘Laat kinderen maar
lekker gek doen’
Ze maande me op de grond te gaan zitten, toen
gingen we een bal overrollen. Op zo’n moment valt
de rest van de wereld weg, dan ga ik echt helemaal
op in het nu. Dat wil ik ook meegeven aan kinderen:
dat ze alles om zich heen kunnen vergeten en de
vrijheid hebben om gek te doen.
Eerst kon ik me vooral goed verplaatsen in kinderen
vanaf een jaar of vijf, maar sinds ik zelf een dochter
heb, begrijp ik baby’s en peuters ook beter. Mijn
dochter is nu acht en gaat graag met me mee. Bijvoorbeeld als ik deelneem aan een Life Action Role
Play: daarin worden kinderen meegenomen in een
avonturenverhaal. Er is een ‘slechterik’, en wij moeten
met z’n allen een ritueel verzinnen waarmee we hem
kunnen verbannen naar een andere dimensie.
Lees verder op pagina 145
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‘We sturen ze de
wijde wereld in’
tranen in mijn ogen. Ik ben
zijn kungfu-vader, daar
steel je geen geld van.
Gelukkig gaat het meestal
goed. Soms hebben we
kinderen met een ‘rugzakje’
die heel goed reageren op de
les. Horen we van hun ouders
dat ze ineens hogere cijfers halen.
Van zo’n kind krijg je dan een grote
glimlach terug, of ze buigen voor je als
ze je op straat tegenkomen. We hadden
ook een jongetje dat gepest werd, omdat
hij niet goed kon lopen vanwege bekken
instabiliteit. Door de lessen ging hij beter
lopen! De fysiotherapeut stond echt versteld. >
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“Ik gaf al jarenlang les in Wing Chun kungfu en Braziliaanse
jiujitsu, toen ouders me vroegen of ik ook aan kinderen les
wilde geven. In eerste instantie wilde ik dat niet, ik vond
het te gevaarlijk. Wel heb ik als twintiger taekwondo gegeven aan kinderen, wat ik heel leuk vond. Aan het begin
van de les vertelde ik altijd verhaaltjes, en soms stonden
ze al een half uur voor de les op me te wachten. Het idee
om weer aan kinderen les te geven liet me niet meer los.
Ik bedacht een speciaal programma voor ze waarin verschillende vechtkunsten samenkomen, vooral gericht
op zelfverdediging, motoriek en leren vallen.
De eerste les stonden we met drie leraren klaar en toen
kwam er maar één kind, dat ook nog eens te jong
was. Dat is nu vijf jaar geleden - inmiddels geven
we les aan vijfhonderd kinderen. Ik geef zelf
les in Amsterdam-Noord, daar zitten wel
kwajongens tussen. Er was een kereltje
van dertien dat al vanaf zijn zesde bij
ons trainde. Hij had vijfhonderd euro
gestolen uit de kleedkamer. Voor
straf moest hij helpen in de les, om
verantwoordelijkheidsgevoel te
kweken. Een maand later stal hij
weer geld. Dan sta ik echt met
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Sifu Benno Wai (48) is Wing Chun kungfutrainer
en eigenaar van verschillende vechtkunstscholen, waaronder Jing Wu Kids.

>

We geven de kinderen meer zelfvertrouwen, en we
leren ze dat ze moeten praten om iets op te lossen.
Ook nemen we een deel van de opvoeding over, omdat veel ouders daar niet aan toekomen. We hebben
de kinderen eens een takenboek gegeven waarin ze
tien goede daden konden noteren, zoals mensen helpen en minder gamen. En tijdens onze zomerkampen
praten we over respect, angst of pesten en doen we
korte meditaties. Ik denk dat een vaderfiguur heel
belangrijk is voor een kind. Moeders willen kinderen
vaak onder hun vleugels houden, vaders zijn er om ze
de wijde wereld in te sturen. Mijn eigen moeder wilde

bijvoorbeeld graag dat ik net als zij naar de kerk ging.
Maar mijn vader zei: ‘Ga naar alle soorten kerken en
besluit dan wat je wilt.’ Inmiddels ben ik boeddhist,
hoewel mijn meester laatst zei dat ik eigenlijk meer
taoïst ben. Hij heeft een beeld van Kwan Yin, de godin
van de genade, voor me meegenomen uit Hongkong.
Het staat in de school, ik geef het dagelijks bloemen,
fruit en water. Als kinderen vragen waarom ik dat doe,
leg ik ze uit dat ik de godin dank dat ze gezond zijn.
En dat de school een succes is. Dit is echt een rustpunt
voor mij, en die rust neem ik weer mee de les in.”
www.jingwukids.com

Tijdens een bouwspeelplaats komen >
er tachtig kinderen een week lang
hutten timmeren van sloophout. Ik
verzin zelf de thema’s, bijvoorbeeld
onbewoond eiland. Dan kraken we
kokosnoten en maken we bikini’s van
maisbladeren. Dit jaar hadden we ‘Olympisch dorp’
als thema, compleet met bioscoop, fitnessruimte en
arena. Aan het einde van de week mogen ouders en
vriendjes komen kijken, we hebben een barbecue en
alle kinderen krijgen een voedselpakket, dat ze in hun
zelfgemaakte hut kunnen opeten.
Het is handig dat ik ervaring heb met werken met
kinderen. Ik neem ze altijd serieus, daardoor nemen
ze mij ook serieus. Schattig praten tegen een kind
werkt niet. Ik gebruik gewoon moeilijke woorden;
als ze het niet snappen, vragen ze het wel. Ik zie ook
nooit problemen, daardoor zijn ze er ook niet. Toen
we de Vikingen als thema hadden, maakten kinderen
zwaarden en wilden ze met elkaar vechten. Dat was
niet helemaal de bedoeling, maar toen bedacht ik
dat ze op een tak mochten slaan tot alle blaadjes eraf
waren. Het leuke van kinderen vind ik dat ze zo echt
zijn. Ze zeggen wat ze willen zeggen en doen waar
ze zin in hebben.”

Ook begeleid ik meditaties, zoals
tijdens festival Castlefest. Op het ene
briefje schrijven kinderen hun grootste wens, op een ander papiertje wat
ze absoluut niet meer willen. Beide
dingen gaan we zo goed mogelijk
visualiseren. Daarna verzamel ik alle papiertjes met
waar ze vanaf willen in twee aan elkaar gemonteerde zeven, de ‘ellende-collectie’. Daar spuug ik een
vlam tegenaan, de kinderen zeggen een mantra op
en vervolgens gaan alle briefjes in rook op.
Ik treed op voor iedereen: kinderen en volwassenen.
Het gaat mij erom dat ik één met ze probeer te
worden, dat er echt een ‘samengevoel’ is. Dat vind ik
ook de taak van ouders. Veel mensen gaan boven
hun kinderen staan, denken dat die het toch niet
snappen. Maar ik leg alles uit aan mijn dochter, zij
legt ook aan mij uit wat ze ergens van vindt, dan heb
je een gesprek. Als ik zelf iets fout heb gedaan, ben
ik daar eerlijk in. Natuurlijk moet je soms even een
beetje boven je kind staan, maar de basis is dat je op
hetzelfde level zit. Die wisselwerking vind ik heel
bijzonder. Kinderen geven me een stukje van
henzelf, net zoals ik dat andersom doe.”
www.florisimo.nl
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