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Historisch nummer
Lang geleden, 37 jaar om precies te zijn, was er een groep ouders in Driebergen
die het initiatief nam om een vrije school op te richten.

Dat was, voorzichtig uigedrukt, geen eenvoudige klus. Maar (al) na twee jaar was
het zover: de eerste 4 klassen gingen van start!
Hoe dat initiatief uitgegroeid is tot onze solide ‘voorbeeldschool’ van nu, is te lezen
in deze schoolkrant. 

We zijn op zoek gegaan naar mensen van het eerste uur om te horen wat de drijf-
veren waren van toen: hoe  is de school eigenlijk ontstaan?
In 1983, bij de bouw van de nieuwe (huidige) locatie, zijn die drijfveren nog eens
duidelijk uitgesproken in de grondsteenspreuk en ook ‘verwoord’ in het gebouw
dat toen is ontworpen.

Helaas is de hele geschiedenis van de school niet in 20 pagina’s samen te vatten
en zijn we zeker niet volledig. Maar we hebben wat opvallende mijlpalen eruit
gelicht.
Tot slot gaat het heden gewoon verder en nemen we afscheid van de zesde klas!
We wensen hen allemaal veel geluk en een soepele start op hun nieuwe, middel-
bare, scholen!

Namens de redactie, 
M A R J O L E I N  D O R R E S T E I J N

Met grote dank aan:
Maaitie Vis, Annelies Raue, Lieke van der Ree, Peter van der Cammen, Frans Lutters, Carien de Zwaan,
Jits Langedijk, Ineke de Lange, Maria van der Mieden, Jeske Erlings, Ad Stam en Rie Marx.

Schoolkrant van Vri je School Driebergen
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1972: proloog
In 1972 startte in Driebergen een vrije kleuterschool ‘De
Wonderboom’. Deze kleuterschool bleek duidelijk in een
behoefte te voorzien. Na de kleuterklas stroomden de kinde-
ren meestal door naar de onderbouw van de Zeister Vrije
School. Steeds meer ouders meldden hun kind aan voor De
Wonderboom en in 1975 bleek aan het begin van het
schooljaar de klas reeds vol te zijn en moesten kinderen wor-
den afgewezen. Dat deed bij een aantal ouders de vraag
opkomen: waarom starten we niet een lagere school in
Driebergen?

1975: het initiatief
Er werd een initiatiefgroep van ongeveer 15 ouders opge-
richt, die hard aan het werk ging om de Driebergse vrije
school gestalte te geven. De stichting Vrije School
Driebergen werd opgericht. De initiatiefgroep ging aftasten
hoe groot de belangstelling in Driebergen was voor een vrije
school; er werden enquêtes gehouden, ‘open dagen’ geor-
ganiseerd en een brochure samengesteld. In de brochure
werd expliciet uitgelegd (toen ook al) dat het ‘vrije’ van de
vrije school niets te maken had met het aan hun lot over
laten van de kinderen. Aanvankelijk zag het gemeentebe-
stuur geen heil in een vrije school. De subsidieaanvraag ver-
liep moeizaam. Een aantal raadsfracties in de gemeente stel-
den zich ronduit afwijzend op.
De initiatiefgroep merkte toen hoe slecht de kleuterschool
eigenlijk was geïntegreerd in de samenleving en hoe argwa-

nend buitenstaanders geworden waren. Ze hadden de ver-
denking op zich geladen een eliteschooltje in stand te willen
houden.
Daarop ging de initiatiefgroep intensief aan de slag met het
verbeteren van de relatie met mensen uit Driebergen en
omgeving, ouders, gemeente, enz. Met alle gemeenteraads-
fracties werd overlegd en aan de onderwijscommissie werd
uitgelegd wat precies de intenties van de initiatiefgroep
waren. Het was zeker niet de bedoeling dat de school een
cultuureiland zou worden, maar juist een instituut waar ieder-
een welkom was. De Driebergse gemeenteraad nam daarop
alsnog een positief besluit.
Intussen vond men vanuit de Zeister Vrije School dat men in
Driebergen wel erg hard van stapel liep. De streefdatum van

De oude locatie anno nu

Hoe het 
allemaal begon 

T E K S T :  M A R J O L E I N  D O R R E S T E I J N
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augustus 1976 werd beschouwd als onbereikbaar. In de
notulen van de initiatiefgroep uit 1975 staat: “Zeist heeft één
grote zorg: wordt het een verantwoorde vrije school”.
Het ontstaan van de Driebergse vrije school verliep via een
andere weg dan meestal het geval was, dat wil zeggen dat
het initiatief deze keer kwam vanuit ouders, in plaats van
vanuit de Antroposofische beweging. In Zeist aarzelde men
of het mogelijk was om in Driebergen op deze manier wel
vanuit ‘de bron’ aan de Vrije School pedagogie gestalte te
geven. De Driebergse school had nadrukkelijk ook tot doel
een plaatselijk schooltje te worden met een duidelijke relatie
met de buurt en met een duidelijk relatie tussen de ouders
en de school (leraren).

1976 / 1977: van start
Op een voorlichtingsmiddag in februari 1976 kwamen ruim
120 mensen kijken.  Er bleek royale belangstelling te bestaan
voor het ontstaan van de vrije school in Driebergen. In eerste
instantie werd besloten te starten met twee klassen: een eer-
ste en een derde klas. Er werden twee leerkrachten gevon-
den , maar een gebouw was er nog niet!

uit Jonas, 12 maart 1976] uit Jonas, 7 april 1978

Het hele proces van de oprichting heeft bij elkaar zo’n
2 jaar geduurd. In het begin “zweeft’’ alles als het
ware; om subsidie te kunnen krijgen moeten er vol-

doende leerlingen zijn, ouders willen hun kinderen niet aan-
melden op een school waar nog geen gebouw voor is en
waar nog geen leerkrachten voor zijn en het is moeilijk om
leraren te vinden wanneer er nog geen zekerheid is dat er
voldoende leerlingen een gebouw en financiële middelen zul-
len zijn. Als initiatiefgroep ben je het enige vaste punt, zodat
je met en tegen elkaar zegt: “Ja, we gaan het doen”!

De initiatiefnemers kochten allemaal een boek waarin precies
stond wat je moest doen om een school op te kunnen rich-
ten. Er werd contact gelegd met de Antroposofische
Vereniging en met de voorganger van de Bond van Vrije
Scholen. Deze organisatie had een maandelijks overleg
waarvoor ook aspirant scholen werden uitgenodigd. Ook
was het zaak een goede relatie op te bouwen met de
gemeente.
De initiatiefgroep ging zich oriënteren op het juridische vlak
en er moest natuurlijk bekendheid gegeven worden aan het

feit dat er een Vrije School opgericht ging worden. Dit laatste
gebeurde o.a. door het organiseren van huiskameravonden.
Via via werden mensen hiervoor uitgenodigd, op deze avon-
den werd verteld over de Vrije School ideeën en werden er
kritische vragen gesteld bijvoorbeeld over het leren lezen,
maar ook over hoe vrij de kinderen zouden zijn op een Vrije
School. Tevens werden allerlei praktische problemen bespro-
ken. Deze avonden waren voor de initiatiefgroep zeer leer-
zaam, omdat door alle gestelde vragen en het zoeken naar
de antwoorden daarop ook de eigen kennis enorm werd ver-
groot.

Op een bepaald moment waren er genoeg handtekeningen
verzameld en is de aanvraag om een Vrije School te  mogen
beginnen ingediend bij de gemeente. De zoektocht naar leer-
krachten ging via advertenties, via de maandelijkse vergade-
ring en er werd vooral veel rondgevraagd. Leraren waren
schaars in die tijd en het viel niet mee ze te vinden maar uit-
eindelijk werd er een leerkracht uit Amsterdam gevonden, Ad
Stam. Hij wilde de stad uit en graag buiten wonen. Voor de
eerste klas kwam juffie Agnes. Verder was er een wat oudere

Een gesprek met Rie Marx,
een van de initiatiefneemsters

Na een inventarisatie van het aantal aanmeldingen bleken er
zelfs 4 klassen van start te kunnen gaan. Eén van de leer-
krachten met wie het begon was Ad Stam. 
En er werd een locatie gevonden in de voormalige Rooms
Katholieke lagere school van Sint Petrusbanden aan de
Rijsenburgselaan. Dat gebouw is inmiddels afgebroken.
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meester uit Zeist en een gepensioneerde juf die de nieuwe
leraren wel wilden coachen.
De eerste juffies en meesters werden door de initiatiefgroep
gekozen. Zo ontstond er langzamerhand een groep onder-
wijzend personeel die de kern vormde van de nieuwe school.
De school kreeg nu subsidie maar er moesten ook toen al
genoeg middelen zijn om de vaklessen te bekostigen, zoals
dat nu nog steeds gebeurt d.m.v. de ouderbijdrage.
Deze financiële middelen kwamen er d.m.v. stortingen, lenin-
gen en giften. Er was op een gegeven moment zelfs een
anonieme gift van 2500,- gulden en tot op de dag van van-
daag is niet bekend van wie die gift kwam! Ook de initiatief-
nemers stortten geld. 
In het begin werd het initiatief op allerlei vlakken met
gemengde gevoelens ontvangen; er was concurrentie van
andere scholen, bijvoorbeeld met de net nieuw gestarte
Christelijke school. De gemeente vond het een goed initiatief
maar had ook zo haar vraagtekens. De scholen in Zeist had-
den gemengde gevoelens en de vereniging van Vrije Scholen
vroeg zich af of er niet te veel Vrije Scholen kwamen, er
waren in die tijd in het hele land veel initiatieven.
Maar de initiatiefgroep was vasthoudend, soms overmoedig,
maar vooral enthousiast! Het zat niet altijd mee en vooral het
financiële stuk bleek nog heel lastig om rond te krijgen.

De heer en mevrouw Marx hadden in die tijd veelvuldig con-
tact met de toenmalige wethouder Dhr. van de Waard. Ook
bezocht mevr. Marx een jaar lang elke maand de gemeente-
raadsvergaderingen zodat ze op de hoogte bleef van de
gemeentelijke ontwikkelingen en besluiten.
Al zoekend naar een geschikte locatie voor de school leerde
mevr. Marx, die uit Amsterdam kwam, Driebergen goed ken-
nen; ze vroeg overal rond, ging in gebouwen kijken en belde
eindeloos met allerlei mensen. Ten slotte kwam de gemeen-
te, tot verbazing van velen, met een beschikbaar gebouw
aan de Rijsenburgselaan waar de school kon starten. Door
het goede contact met de inspectrice, vond de kleuterschool
een nieuw onderkomen in een noodgebouw aan de
Florastraat, pal achter de Vrije School! Met ook nog eens de

belofte van de gemeente dat er binnen 8 jaar nieuwbouw
zou komen.

De school startte met een volle 1e klas, een wat kleinere 2e
en 3e en een 4e klas met maar 10 leerlingen. De 4e klas
kreeg daarom les in de lerarenkamer.
Ouders waren ook in die tijd zeer betrokken, de school werd
helemaal schoongemaakt en geschilderd en er werd zelfs
vervoer geregeld voor de kinderen die van ver kwamen.
Aan het begin van het eerste nieuwe schooljaar in 1976 was
het groot feest met een toneelstuk op het plein.  Bij de offici-
ële opening was de burgemeester aanwezig, waren er leden
van de gemeenteraad, werden speeches gehouden en klonk
er muziek. Andere scholen uit Driebergen en Zeist stuurden
felicitaties en cadeaus.
Naar een idee van Eva Mees (kunstzinnig therapeute en
oprichtster van Academie de Wervel) maakten alle aanwezi-
gen ‘’een glas in lood raam’’ door gekleurde propjes vloeipa-
pier op een raam te plakken. Daardoor verscheen een mooie
regenboog, waar het licht prachtig doorheen kon schijnen.
Dit kunstwerk heeft zeker een jaar in de school gehangen en
wellicht is hierdoor het idee ontstaan om in de nieuwbouw
ook een gekleurd raam te plaatsen….? 
Al met al was het een bijzondere tijd; het proces was niet
altijd even makkelijk, niet voor de leraren maar ook niet voor
het bestuur dat zich in deze pioniersfase toch wel in heel
veel zaken moest mengen. Het team moest nog worden
gevormd en het was een tijd van vallen en opstaan, waarin
ook wel eens te veel en te hoge eisen gesteld werden. De
onderlinge (ouder)contacten waren zeer intensief en in die tijd
zijn vriendschappen ontstaan die nog steeds voortduren!

Het was heel bijzonder om dit verhaal op te tekenen en te
horen hoe door enthousiasme, vasthoudendheid en doorzet-
tingsvermogen van een groep ouders de Vrije School ooit is
begonnen. Dankzij o.a. deze mensen beleven onze kinderen
hier in Driebergen een heerlijke schooltijd!

E L L E N  P E T T I N G A

De allereerste 1e klas met juf Agnes Klas van juf Marijke



39Seizoener

Wat  ik in mijn eerste rondje van zes jaar zo bijzonder vond
was dat er niet alleen veel gebeurde met de kinderen, die
allemaal van andere scholen waren gekomen, maar ook met
de ouders. Ik was zelf buitengewoon enthousiast over de
visie van waaruit ik les gaf en de ouders gingen daar over het
algemeen sterk in mee. Ze waren zeer geïnteresseerd,
waardoor hun leven ook veranderde . Meerdere moeders
gingen beginnen met een kunstzinnige opleiding, en de ver-
binding met de ouders was persoonlijk en warm.  Toen mijn
klas zevende was geworden wilden alle kinderen zelf door
naar de bovenbouw. Het idealisme van de zestiger jaren
ademde nog in en om de school. Nu veertig jaar later waait
er een heel andere wind door de wereld: een wind die roept
dat er doelen gehaald moeten worden, een wind van stap-
penplannen, van haast, van efficiency, van zakelijkheid, van
leren voor carrière. Dat wat nut heeft telt. Als je goed naar de
samenleving kijkt, kan je zien dat deze juist vraagt om crea-
tieve, fantasierijke, fijnzinnige en empathische mensen, men-
sen waarbij EQ en IQ verbonden zijn. Vanuit deze kwaliteiten
komt respect voort  voor aarde, mens en al wat leeft.
Mensen die over deze kwaliteiten beschikken zullen er  niet
op uit zijn om de wereld naar hun hand te zetten, te beheer-
sen, maar zullen in de situatie waarin ze leven en werken een
antwoord kunnen geven op wat er van hen gevraagd wordt.
Ze zullen eerder aandacht hebben voor wat waarde heeft
dan nut en zullen zo een waarde-volle bijdrage kunnen leve-
ren aan de samenleving. Maakt dit de vrije school (als ze
open oren en ogen heeft voor de wereld) niet uiterst actueel?
Ad Stam

F O T O ’ S  O P  V O O R G A A N D E  P A G I N A ’ S :  R I E  M A R X ,  M A A I T I E

V I S ,  E L L E N  P E T T I N G A  E N  M A R J O L E I N  D O R R E S T E I J N

Feestelijke opening met toneelstuk op het plein. Meester Ad is koning

Veertig jaar geleden en Nu
een terugblik, door Ad Stam

Voordat de school aan de Rijsenburgselaan begon,
bestond er al enkele jaren een kleuterschool in
Driebergen waar Lies Telligen de eerste leidster was.

Een zeer ambitieuze initiatiefgroep waarin Ernst en Rie Marx
een belangrijke rol speelden, wilde starten met een lagere
school, waaruit ook een zelfstandige bovenbouw voort zou
moeten komen. Heel bijzonder was in die tijd, dat er zo
dichtbij een reeds lang gevestigde vrije school een nieuwe
vrije school werd opgericht. Het beeld waarmee de initiatief-
groep startte was dat de Driebergse School meer dan de
school in Zeist een school van leraren en ouders zou zijn.
Zelf had ik na een cursus van vier of vijf dagen de zevende
en de achtste klas aan de Geert Grooteschool in Amsterdam
gedaan en had daar keihard en vrijwel zonder begeleiding in
een destijds nogal chaotische school gewerkt om mijn hoofd
boven water te houden. Ik was enthousiast geworden voor
de vrije school en toen ik in Driebergen solliciteerde stelde ik
als voorwaarde dat er een ervaren leerkracht naast me zou
zijn. Aan die voorwaarde bleek voldaan te kunnen worden.
Deze leerkracht trok zich echter terug een paar maanden
voor de school zou starten. Zelf voelde ik me intussen zo
met het initiatief verbonden, dat ik niet meer uit wilde stap-
pen. Terwijl men aanvankelijk van plan was om te starten
met drie klassen, veranderde dat in vier, met gevolg dat er
nog drie andere leraren werden aangesteld. Alle drie vrijwel
zonder enige ervaring. Het zal u niet verwonderen dat de uit-
drukking ‘alle begin is moeilijk’ op onze situatie van toepas-
sing was . Omdat ik toch nog over de meeste ervaring
beschikte, ging ik de vergaderingen maar leiden en nam deel
aan de vele gesprekken die er waren met het inmiddels
gevormde bestuur. Verder ontstond er ook een oudergroep,
waarin meerdere mensen die docent waren aan de sociale
academie ‘De Horst’ deel vanuit maakten. Ze vergaderden
zaterdagmorgen in de kleuterschool en omdat wij zaterdag-
ochtend in die tijd nog school hadden, sloten we ons soms
na schooltijd daarbij aan. Er werd, zoals in de jaren zeventig
en met name op sociale academies gebruik was, heel wat af
gepraat. 

Ondanks  beginmoeilijkheden (meerdere leraren moesten
door moeilijkheden stoppen) groeide de school. Mijn eigen
klas die als derde begon, had aanvankelijk 13 leerlingen en
zou in de achtste zijn uitgegroeid tot 34 . Dat betekende
naast het werk in de klas en het vele vergaderen ook heel
veel aanname gesprekken. Gelukkig kregen we versterking
van leraren die van de vrije pedagogische academie afkwa-
men: Marijke Schluter en Titus Witsenburg, waardoor de
school in rustiger vaarwater kwam. 
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Erchitect Peter van der Cammen van Orta-atelier was
destijds nauw betrokken bij het ontwerp en de bouw
van onze huidige school.

In een schoolkrant van 1990 schreven Josien Verkerk en Els
Hofman een interview met hem.
Eind mei had ik een gesprek met Peter, inmiddels 61 jaar
oud en nog steeds woonachtig in Driebergen. Hij heeft nu
een architectenbureau met de naam Orta Nova.
Het oorspronkelijke, zeer informatieve,  interview van destijds
drukken we hieronder nogmaals af, met hier en daar een
recentere aanvulling. 
Peter is geboren en opgegroeid in Rotterdam. “In 1976 ging
ik naar de TH Delft en bezocht daar een lezing van Bernhard

Lievegoed, later rector van de Vrije Hoge School. Ik ontmoet-
te daar een aantal medestudenten, die iets met de antropo-
sofie wilden gaan doen. Ik werd er door gegrepen en ben
gaan meedraaien met die groep. Dat is de basis geworden
van ons  Orta-atelier. 
Het was de tijd van de flower power, ik was met allerlei din-
gen bezig: yoga, meditatie, macrobiotiek en niet te vergeten
het milieu, dat we tijdens een manifestatie in een doodskist
ten grave hebben gedragen.
Maar wat de antroposofie betreft: die hebben we geprobeerd
in Delft binnen de studie architectuur te introduceren. Een
docent deed daar ook aan mee. Bovendien was de demo-
cratisering van de studies er door, dus in feite waren alle
mogelijkheden in het studieprogramma aanwezig. Wij namen
dus deze nieuwe stap en met een aantal mentoren begon-
nen we een project. We zijn hiervoor o.a. naar Duistland
gereisd naar de Alanus Hochschule, een antroposofische
kunstacademie. Er was daar ook een aantal architecten voor
een aantal gastcolleges. Toen het project voorbij was waren
een aantal van die Duitse docenten van plan ook daar een
architectuuropleiding te starten. Ze hebben ons gevraagd
een jaar naar Duitsland te komen om wat ervaring op te
doen. Bij de opleiding in Delft kon dat ingebouwd worden en
zo ben ik een jaar in Duistland geweest en heb ik in alle
kunstrichtingen periodeonderwijs gevolgd. Plus dat ik daar
een aantal projecten heb gedaan. 
Architectuur is in feite een kunst en deze kunst heeft vele
uitingen. Kijk eens naar een flat, een moderne blokkendoos.
Dan zie je de uiting van een mensbeeld. Bij ons is dat mens-
beeld anders en dat heeft consequenties voor hoe een
gebouw op je over komt, niet zozeer hoe het er uit ziet, dat
is dan de uiterste consequentie. Ik hou er niet van om me in
definities uit te spreken, maar in deze architectuur sluit je op
een pure menselijkheid aan. Wij proberen algemeen mense-
lijke aspecten te onderzoeken. We proberen er achter te
komen voor wat voor mensen we bouwen, hoe ze in elkaar

De nieuwbouw
Bij de start van de Vrije School Driebergen in 1977 beloofde de gemeente dat er binnen 8 jaar zou

worden gestart met nieuwbouw. Dat gebeurde inderdaad en in 1981 werd contact gelegd met een

jong architectenbureau uit Delft: Orta-atelier. Dit architectenbureau van pas afgestudeerde idealisten

begon met een grondig en intensief ontwerptraject, waarbij nauw werd samengewerkt met de lera-

ren en ouders. De werkwijze van Orta-atelier was om met de groep mensen samen tot een beeld te

komen en dat vervolgens te vertalen in vormen.
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zitten en wat ze nodig hebben. De mens is de centrale vraag
die je stelt. Wat is het wezenlijke wat er gebeurt in die winkel,
in die school? Wat is er voor natuurlijke omgeving, wat is de
biografie (wat is er allemaal al gebeurd). Je komt bij een
opdrachtgever binnen en die heeft al een heel leven achter
zich. Wat hebben er voor motieven gespeeld om tot deze
vraag te komen? Wat voor beeld heeft hij waar hij naar toe
wil? Hieruit kan dan een vormhouvast voor het gebouw, een
vormmotief gevonden worden.
De organische bouwstijl vertoont bepaalde vormkenmerken,
bv. het abgeeckte, het afgeschuinde.
Ja, als je verder gaat kijken dan naar motieven heb je bijv.
aspecten als ruimterichtingen. Daar heb je als mens allemaal
mee te maken. Je staat rechtop, er is een voor en een ach-
ter, een links en een rechts. Dat is voor elk menselijk wezen
hetzelfde. Daar is de ruimte uit opgebouwd, uit 3 dimensies.
Dat betekent dat je kunt gaan kijken wat die verschillende
richtingen met elkaar te maken hebben. Een vloer moet echt
iets zijn waar je op kunt lopen, de deur waardoor je naar
binnen gaat is anders als die waardoor je naar buiten gaat.
Een kelder heeft (kijk maar naar de kinderen) een andere
atmosfeer dan een zolder. Als je naar de mens kijkt dan zie je
dat hij in zijn ledematen recht en hoekig is, maar van boven
rond. In de meeste ramen zie je dat terug. Het is een uitsnij-
ding, een venster op de wereld. Zo ontstaat vanuit het
mensbeeld de vorm.
Ik ben op het ogenblik veel bezig met het ontwerpen van
meubels en dan ontdek je dat anderen daar ook mee bezig
zijn. Je ziet dan nogal eens een soort Fred Flintstonestoelen
ontstaan met afgehakte hoeken en dat kan ontstaan als je
alleen maar de vorm kijkt en niet naar de gedachte er achter.
De meeste gebouwen in deze tijd lijden er onder dat ze alle-
maal rechte hoeken hebben. Zo’n gebouw is overal hetzelfde
tot de bovenste verdieping toe. Er is geen beëindiging aan.
Dat spreekt je niet in je menselijkheid aan.
De bouw van Vrije School Driebergen.
We zijn eind zeventiger jaren als studiegroep begonnen in
Delft en de school in Driebergen was onze eerste opdracht
(1981). We zijn toen eerst zo’n 6 weken gaan hospiteren in
alle klassen. We keken waar de behoeften lagen, wat
bepaalde gewoontes waren, kortom: wat gebeurde er op
deze school? Daarna hebben we heel intensief met de leer-
krachten het pedagogische van de Vrije School doorgeno-
men en het specifieke van de school in Driebergen. Met de
ouders zijn we door de biografie van de school gegaan. We
hebben ook gekeken naar de natuur, de omgeving.
Het hele proces begon met een feestavond in het oude
schoolgebouw aan de Rijsenburgselaan. De ‘zaal’ bestond
uit 2 gangen in een L-vorm, gevuld met allemaal rijtjes van 3
stoelen achter elkaar. En de sprekers stonden op de plaats
waar de 2 gangen elkaar ontmoetten. Op verjaardagen
stond de leerkracht op de trap en werd toegezonden vanuit
de gang beneden. Dat beeld namen we mee in de bouw van
de nieuwe school zodat dit ritueel kon blijven bestaan.
Een wens van de leerkrachten was om zich in de pauze

even terug te kunnen trekken om even afstand te kunnen
nemen van de kinderen, even te kunnen ontspannen. Zo
kwam de lerarenkamer op de bovenverdieping terecht. De
zaal, die moest zo groot worden, dat ook de bovenbouw er
bij kon (het was toen nog 1 stroom) en er waren wensen
voor een toneel en een ruime hal. Zo ontstond de construc-
tie met de schuifwand. Een ander vraag van de leerkrachten
was om de hal geen directe verbinding met de gang te laten
hebben. Er moest gezocht worden naar een duidelijke vorm
voor de plaats waar ouders hun kinderen aan de leerkrach-
ten konden overdragen.
Kun je iets over de kleuren vertellen?
Steiner heeft schema’s van kleuren aangegeven, die met de
ontwikkelingsfase van het kind te maken hebben. Een kind
gaat tijdens het opgroeien in zijn beleven als het ware door
de kleuren van de regenboog.
Vandaar dat de klassen van de onderbouw ook elk jaar een
lokaal doorschuiven. Ook de vorm van de lokalen verandert.
In de kleuterklassen heb je het ronde, het afgehoekte, ook in
de inrichting.
In de onderbouw wordt de vorm steeds strakker, steeds
meer gericht op het bord.
De stand van het totale gebouw in de ruimte, in de omge-
ving,  heeft vooral met de zonnebaan te maken. Als de kin-
deren ’s morgens binnenkomen in de hal valt veel bovenlicht
naar binnen in de hal. In de gang is het juist vrij donker, echt
even een drempel voor je de klas in gaat, waar het dan weer
heel licht is door de ligging op het oosten. Vóór ze de klas in
komen gaan de kinderen ook over echte drempels, net zoals
in het leven. Het is toch een ervaring om een drempel over te
gaan.
De grote zaal is het kloppende hart van het gebouw, alles is
daar omheen gebouwd. En de 6e (toenmalige 7e) klas heeft
een raam met uitzicht op de (speelplaats van de) kleuterklas,
zodat ze aan het einde kunnen terugkijken op waar het
begon...

P A T R I C K  D E F A I X



Eind mei bracht ook zij een kort bezoek vanuit
Rotterdam aan onze school. Het was een vreugdevol
weerzien voor haar. Met veel warmte praatte ze over

het bijzondere ontstaansproces van het gebouw en het
omliggende terrein. Orta-atelier wilde niet alleen een gebouw
neerzetten, maar ook een bijdrage leveren aan de vorming
van de schoolgemeenschap. Naast Peter en Lieke zaten in
het Orta-atelier: Marien Faasse, Maarten Camman, Warmolt
Lameris, Theo van Sprang, Michael Mosch en (later) Pieter
van der Ree. Achteraf ziet Lieke hoeveel tijd ze in dit eerste
project van hun architectenbureau hebben gestopt! Als je uit
zou rekenen wat voor uurloon ze uiteindelijk hebben overge-
houden, kom je op weinig uit. Maar het was in andere
opzichten een rijk project. De architecten wilden, voordat ze
iets gingen ontwerpen, eerst ‘het wezen’ van de school in de
vingers krijgen. Ten aanzien van de tuin werd bijvoorbeeld
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gekeken naar wat er in de pauze gebeurde, hoe wil je naar
buiten? De grote kinderen stormen naar buiten, maar de
kleuters niet. Er was gekozen voor een gescheiden kleuter-
school en lagere school, en ook buiten op het terrein werd
die scheiding aangebracht. Inmiddels is (de tijden verande-
ren immers) die scheiding buiten verdwenen en gebruiken
kleuters en grote kinderen hetzelfde voorplein.
Er is bewust gekozen voor veel linden rond de school.
Linden worden sowieso veel geplant bij Vrije Scholen. Lieke:
“Het is qua sfeer een warme boom, zonder dat hij zwaar is.
Als hij bloeit is hij zelfs ontzettend licht en ruikt hij zo lekker.
Het is een boom die je je bij kinderen ontzettend goed kan
voorstellen. De linde is een boom van het midden, zo tussen
naaldboom en berk in.” Bij de hogere klassen is ook geko-
zen voor wat zwaardere bomen op het plein: eiken.
In de kleutertuin wensten de juffies veel paadjes, grasveldjes,
stoepjes en hoekjes, zodat het een kleinschalig geheel zou
worden, omhullend en gezellig. In de loop der jaren zijn er
meer tegels gekomen, zag Lieke, maar vanwege de toena-
me van het aantal kinderen vond ze dat ook logisch.
De tuin rondom de school is bij de bouw met hulp van veel
vrijwilligers aangelegd. Al met al was het erg leuk om zo
samen eens over het (lege) schoolterrein te lopen. Opeens
werd iets waar ik vaak gedachteloos langs loop, meer zicht-
baar. Herinneringen aan mijn eigen kennismaking met het
schoolterrein kwamen weer naar boven. Opeens wist ik
weer hoe enthousiast ik er toen van werd: ik wilde er bijna
zelf gaan spelen!  Zo gaat dat met iets dat je goed past: je
gaat het gewoon vinden. Maar zo nu en dan word je geluk-
kig weer even wakker en denk je: wauw.

M A R J O L E I N  D O R R E S T E I J N

Ontwerp van 
speelterrein en tuin

Lieke van der Ree was destijds landschapsarchi-

tect bij Orta-atelier. Zij heeft het speelterrein en

de tuin ontworpen rondom de school.
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Regelmatig twaalfvlak
Het twaalfvlak geeft uitdrukking aan een kosmisch principe.
In de twaalf vlakken verbeeldt de Grondsteen de gehele
wereldomtrek in zijn twaalf richtingen. Deze twaalf richtingen
worden sinds oeroude tijden door de mens verbonden met
de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. De ridders van
koning Arthur en de Apostelen waren op basis van deze
kosmische twaalfeenheid verenigd. Men had de beleving dat
binnen deze ‘twaalfheid’ het geheel van het menselijke
bestaan omvat kon worden.

Spreuk
Een Grondsteen wordt over het algemeen van koper
gemaakt. Van binnen is hij hol. Voordat de Grondsteen dicht

gesoldeerd wordt, wordt er een spreuk in gedaan.
Deze spreuk is een tekst waarin de betrokkenen hun iden-
titeit en eventuele voornemens kunnen herkennen.

De grondsteenspreuk van de Driebergse 
Vrije School
De grondsteenspreuk is gemaakt voor de Vrije school
Driebergen, die toen nog een onder- en bovenbouw had.
Omdat de spreuk niet als gemakkelijk wordt ervaren is het
goed om er een toelichting bij te geven.Daarvoor ging ik op
bezoek bij Frans Lutters*, die in de tijd van het proces van de
grondsteenlegging op school kwam werken, dat was
november ’83. Frans begon als 7e klas leraar. Het jaar daar-
voor had hij stage gelopen op school en tijdens de werk-

De grondsteenlegging 
Wat is een Grondsteen? 

De Grondsteen wordt bij

een nieuwbouwproces in

het fundament gelegd en

kan uitdrukking geven aan

de intenties die de mensen

op een bepaalde plaats met

een bepaald doel verbinden.

De Grondsteen kan ook een

bepaalde vorm hebben;

vaak is dit een pentagondo-

dekaeder. Een pentagondo-

dekaeder is een regelmatig

twaalfvlak. In de wereld van

de mineralen is het goud

glanzend pyriet dat in deze

vorm kan kristalliseren.
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week in Limburg vroeg de toenmalige juf of hij de klas over
wilde nemen omdat zij weg zou gaan, aldus geschiedde.
Ate Koopmans*, kreeg de vraag voorgelegd of hij de grond-
steenspreuk wilde schrijven. Er is voorafgaand aan het schrij-
ven van de spreuk een gesprek hem geweest. In hoeverre
dat gesprek van invloed is geweest op de spreuk zoals die
uiteindelijk vorm kreeg kon Frans niet zeggen. Wel dat er een
groot vertrouwen was in Ate en hij daarom de vraag om de
spreuk te schrijven ook had gekregen.
De grondsteenspreuk is door Albert van Raaij* op perkament
geschreven en door alle betrokkenen ondertekend.
Vervolgens is het perkament in een pentagondodekaeder
gedaan en door Albert dicht gesoldeerd. 
De grondsteenspreuk moet worden gezien als een intentie-
verklaring, een verbinding met de school, een aangrijpings-
punt, een kiem die gelegd wordt voor alles wat worden wil.
Deze spreuk kan het beste worden gelezen als een verhaal
met aan het einde de intentieverklaring.

Toelichting op de grondsteenspreuk

De eerste strofe:
De spreuk is als het ware een kosmisch verhaal, hierin wordt
de plaats bepaald, waar de impuls kan plaatsvinden om te
willen bouwen aan (niet zomaar een leerschool, maar) een
helende en genezende opvoedkunst, in een tijd waarin niet
alles even makkelijk is.

‘In de tijd, dat de grote Geestesstrijd begint, 
nu naar buiten toe, voor een ieder zichtbaar de coulissen
dreigend staan opgesteld 
willen wij bouwen een plek voor een genezende, helende
opvoedkunst’

De tweede strofe:
Is het verhaal van mensen die in eerdere tijden met impulsen
over de wereld zijn gegaan met een verwantschap tot deze
helende, genezende opvoedkunst. Hyperborea was het land
van Apollo, de zonnegod.
Het ging er om in de mensheid de kinderkracht te vinden,
dat wat verbonden is met het paradijs waar de goede dingen
kiemkrachtig kunnen zijn. Het kind/de zon in ieder mens te
zoeken is de opvoedkunst/pedagogie van het hart, het goud.

‘In oude tijden 
trokken eens moedige mensen 
langs Hyperborea’s zonnewegen noordwaarts 
om te vinden harte - wijsheid - werken 
van het Zonnekind der mensheid’

De derde strofe:
Vertelt over de inhoud van het Kerstspel, waarin het
Zonnekind zich openbaarde aan de herders. Het gouden
licht om de kribbe is als de goudglans van jonge kinderen,
de hartenkracht van de herders wordt aangesproken, dat

De zaal in 1985, met onder het podium, verborgen in de fundamenten, de ingemetselde grondsteen. Het verschil met nu is opmerkelijk klein!
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vraagt om mildheid en mededogen, sociale kwaliteiten die
zorg dragen voor de sociale impuls in de Vrije School
Pedagogie.
Het gaat om willen luisteren naar elkaar, wederzijds begrip.
Het glanzen van het kind werd een nieuwe werkelijkheid als
Graalsgeheim op aarde (Wolfram von Eschenbach, hoofdst.
9 van Parzifal)
Ja kunnen zeggen op je lot; op de graal verschijnt je ware
naam. Het kind leert ja te zeggen op z’n kwaliteiten en hin-
dernissen, maar ook de schoolgemeenschap leert ja te zeg-
gen op haar kwaliteiten en om te gaan met de hindernissen
die er onderweg verschijnen.

‘Het was in de kerstnacht 
dat hetzelfde kind zijn milde licht 
aan hartenkracht van herders openbaarden, 
zijn glanzen werd een nieuwe werkelijkheid 
als Graalsgeheim op aarde.’

Het laatste deel:
Is de intentie: wat er moet gebeuren nu de tijd vraagt om
daden en om de moed te hebben de mildheid te verbinden
met spirituele krachten en de intelligentiekrachten te ontwik-

kelen in Michaels Geesteslicht. Persoonlijke ontwikkeling
helpt je verder en kan genezend werken. De ouders die de
school destijds hebben opgericht deden dit vanuit een socia-
le en spirituele impuls; wat bedreigt de kinderen in deze tijd
(de strijdbare 70-er/ 80-er jaren).
Wat doen wij ermee als ouders, we hebben als Driebergse
Vrije School een opdracht:
Te doen het goede; dit zal steeds veroverd moeten worden.
Het beweegt mee met de tijd, met de situatie en bevat een
zoeken naar de goede manier om de dingen te doen en de
werkelijkheid daarmee geen geweld aan te doen.
Te willen leren doen het goede, kinderen maar ook ouders
en leerkrachten: de hele schoolgemeenschap.
Het goede doen op het goede moment, in staat zijn samen
te leren te doen het goede, in mildheid kunnen zeggen: wat
kan ik voor je doen. Geloven in de veranderbaarheid van de
ander en de organisatie.
En in het zonnekind!
Als Vrije School kunnen we het zonnekind zien vanuit het
mensbeeld: de mens komt met een geheim, een eigen indi-
vidualiteit, eigen doelen, een eigen geestelijke identiteit.  

‘Nu de wereld schrijnt 
moeten waardige mensen 
het milde ziellicht met Michaëls Geesteslicht verenigen, 
opdat genezing brengend werken kan 
zijn sterke, lichte sterrenzwaard 
door ouderen en door kinderen 
die op aarde willen leren te doen het goede 
ook als de grote Geestesstrijd rondom zal woeden.’

E L L E N  P E T T I N G A

*Frans Lutters 
Begon op zijn 25ste in 1983-1984 als leraar van de 7e klas
In 1986 heeft hij een paar maanden vervangen. Vervolgens de Vrije School in
Uden opgezet.
Van 1993 tot 2000 was hij klassenleerkracht op onze school en ook werk-
zaam op de Stichtse Vrije School (bovenbouw) in Zeist.
Vanaf 2008 is hij helemaal verbonden aan de bovenbouw en daar vakleer-
kracht.

*Ate Koopmans (1931-2002)
Moest wegens ziekte zijn studie geneeskunde afbreken. Na zijn herstel was hij
wetenschappelijk onderzoeker en docent aan verschillende (para)medische
opleidingen. Van 1970 tot 1987 was hij actief als bestuurder van de
Antroposofische Vereniging, vanaf 1975 als voorzitter. Zijn belangrijkste thema
was inzicht in de mens te combineren met inzicht in de werking van het lot. Dit
werk heeft hij tot kort voor zijn dood vooral door middel van interactief werk in
groepen verricht. 

*Albèrt van Raaij
Was bijna 29 jaar werkzaam in het voortgezet vrije schoolonderwijs, eerst aan
de (toen net opgerichte) bovenbouw van de Driebergse Vrije School en daarna
aan de Stichtse Vrije School in Zeist. Sinds vorig jaar is hij met pensioen. Hij is
behalve als leraar tekenen, handvaardigheid en bouwkunde ook op veel ande-
re gebieden belangrijk voor de ontwikkeling van de Stichtse Vrije School
geweest.

In de tijd, dat de grote Geestesstrijd begint, 

nu naar buiten toe, voor een ieder zichtbaar 

de coulissen dreigend staan opgesteld 

willen wij bouwen een plek voor een genezende, 

helende opvoedkunst 

In oude tijden 

trokken eens moedige mensen 

langs Hyperborea’s zonnewegen noordwaarts 

om te vinden harte - wijsheid - werken 

van het Zonnekind der mensheid 

Het was in de kerstnacht 

dat hetzelfde kind zijn milde licht 

aan hartenkracht van herders openbaarden, 

zijn glanzen werd een nieuwe werkelijkheid 

als Graalsgeheim op aarde. 

Nu de wereld schrijnt 

moeten waardige mensen 

het milde ziellicht met Michaëls Geesteslicht verenigen, 

opdat genezing brengend werken kan 

zijn sterke, lichte sterrenzwaard 

door ouderen en door kinderen 

die op aarde willen leren te doen het goede 

ook als de grote Geestesstrijd rondom zal woeden. 

Grondsteenlegging Vrije School Driebergen/november 1984 
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herinneringen van Carien de Zwaan-
Verheijden (moeder van Sterre uit klas 2 en
Tijn uit de kleuterklas)

‘Weggepest op de gewone basisschool begon ik in de
derde klas op de Vrije School Driebergen. Het oude gebouw
aan de Rijsenburgselaan was groot met hoge lokalen. Op
het achterplein speelde de onderbouw en op het voorplein
de bovenbouw. Beginnen op de vrije school kostte veel min-
der moeite dan ik had gedacht. Ik was niet ‘gek’ omdat ik
viool speelde, graag zong en niet netjes genoeg kon schrij-
ven. Algauw was ik deel van de klas en ik bloeide op. 
Toen ik in de vierde klas zat werd er gebouwd aan een nieu-
we school. Met de hele school werd het pannenbier gevierd.
Moeders stonden de appelsap op te schuimen, zodat we
met z’n allen konden proosten op de fundamenten van de
school en een vlag die ergens bovenuit stak. In de klassen
ging perkamenten papieren rond waar iedere leerling zijn of
haar naam op moest schrijven, want deze werd in een
koperen pentagondodekaeder in de fundamenten gestopt.

Dit sprak tot de verbeelding, je naam moest zo mooi moge-
lijk geschreven worden, want wie weet over hoeveel duizend
jaar zou dat ding gevonden worden en dan moest jouw
naam duidelijk leesbaar zijn. Zou bij het dichtlassen van dat
ding niet alle papier in de fik vliegen? Ik kan me niet herinne-
ren of we erbij waren toen hij in de fundamenten verdween.
Ik weet wel dat ik niet blij was hoe ik mijn naam had
geschreven; dat kon vast veel netter. 
Langzaam kreeg het nieuwe gebouw vorm, kleur en inhoud
en met elkaar waren we erbij toen een oude notenboom een
plek kreeg op de plek waar het schoolplein zou komen.
Helaas heeft die het niet gered. De oude school werd vaar-
wel gezegd en daarmee verdween ook het eerste, met
bouwkunde, zelfgebouwde huisje door onze klas op het
achterplein. De muizen die van de grote trap af holden op
de muziekavond en het publiek liet gillen tijdens een optre-
den, blijven me ook nog bij van het oude gebouw, maar de
meeste herinneringen liggen op de plek waar iedere dag de
oudste twee van mijn drie kinderen naar school gaan. Het
was en is een heerlijke plek.

C A R I E N  D E  Z W A A N - V E R H E I J D E N

De oude en de ‘nieuwe’ school

20 jaar geleden 
Op deze foto uit de archieven zijn verschillende leerkrach-
ten te herkennen die nog steeds op school te vinden zijn.
Herkent u Alwin, Sonja, Grada en Ineke bijvoorbeeld op
de bovenste rij? Juf Hanna was toen uiteraard ook werk-
zaam op de school, maar staat helaas niet op deze foto.
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Het oude logo
Het oorspronkelijke logo van de Vrije School Driebergen is
ontstaan in 1976. Het logo is toen ontworpen door Toos
Prinsenbeek, die nauw betrokken was bij de oprichting van
de school. De afbeelding  is daarna technisch verfijnd door
Albèrt van Raaij.

In het logo is in het midden een jonge kiem te zien, die door
grote opgaande lijnen wordt omhuld. De warmtekrachten die
het jonge, ontkiemende leven omhullen moeten het bescher-
men opdat het kan groeien.
Bovenaan bevindt zich een opening, waarin het jonge leven
ruimte krijgt om zichzelf te kunnen ontplooien. Door deze
ruimte krijgt het kind de kans de in hem liggende talenten en
vermogens te ontwikkelen.

Het nieuwe logo
Het nieuwe logo van De Vuurvogel is ontworpen door

Annelieke van Wijnen, ouder op school en tevens grafisch
ontwerper en beeldend kunstenaar.
“Ik vond het bijzonder leuk dat ik het nieuwe logo mocht ont-
werpen voor de school! Niet alleen omdat ontwerpen mijn
vak en passie is, maar ook omdat ik moeder ben van twee
jongens die op deze school zitten èn mijn man zijn ‘vrije -
school-carrière’ hier begonnen is.
Mijn insteek was om een modern logo te maken, dat goed
past bij het vrijeschoolonderwijs. Dus het zou een warm, har-
monisch en ritmisch logo moeten worden, maar bovenal,
heel belangrijk: het moest de kinderen aanspreken!
Samen met Sonja (de schoolleider) en Erik (van het bestuur)
zijn we het traject begonnen, om het logo te ontwikkelen.
En uiteindelijk heb ik naar aanleiding van het vuurvogel ver-
haal, van meester Henk, een beeld gevormd van de
Vuurvogel.
Als je je ogen dicht doet en denkt aan een vuurvogel, dan
denk jij toch ook aan: Een vurige statige vogel, met mooie

rode, oranje en gele
vlammende veren?
Eén die vooruit vliegt
en zijn vleugels uit-
strekt, gevolgd door
zijn kleurrijke statige
staart?”

Bron m.b.t. het oude logo:
Schoolkrant Driesprong,
Pinksternummer 1994

Vanaf 16 juni heeft onze school officieel een nieuwe naam gekregen en daar hoort natuurlijk

ook een nieuw logo bij. Een goed moment om het oude logo én het nieuwe logo eens nader

onder de loep te nemen.
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Bij de bouw van de school was er al een plan voor het
plaatsen van glas in lood ramen, maar helaas was er
geen geld beschikbaar om het plan ook uit te voeren.

Het plan is jaren in de kast blijven liggen, maar Elfriede
Kooreman, destijds ouder op school, wist van het bestaan
van het plan en ging er mee aan de slag.
Samen met Marja Eigenbrood, Helma Megens en penning-
meester Arie Willem Stek (allen ouders) werd er bedacht hoe
geld in te zamelen. Algauw werd gedacht aan het organise-
ren van een Herfstmarkt en deze vond plaats in de herfst van
2003.
Een ander groepje, bestaande uit Dick de Rooij (oud-leraar
van onze school), Yvonne Kleinendorst (oud-euritmie juf)en
Willem van Loenen (ouder en conciërge), is gaan zoeken
naar iemand die het ontwerp zou kunnen maken en uitvoe-
ren.
De (antroposofische) kunstenaar Benno Sloots, die zijn atelier
toen had op de Reehorst, was bekend met het beschilderen
van glas en had ook al een werk gemaakt voor Stenia. Hij
heeft toen de opdracht gekregen het ontwerp te maken en
uit te voeren. Hierin kreeg hij de vrije hand. Hij heeft zich
laten inspireren door het Zonnelied van Fransiscus.
De ramen zijn in het atelier van de kunstenaar gemaakt. Ze
zijn aan de achterkant geschilderd en geplaatst tegen de
ramen die er al zaten door Christly Rijke (destijds ouder op
school) en Willem van Loenen.
In het bijzijn van de kunstenaar Benno Sloots werden de
ramen op 5 januari 2004 onthuld. Voor de onthulling waren
zij eerst nog verborgen achter gordijnen.
Het Zonnelied van Fransiscus werd gezongen door een koor
van ouders, meester Dick vertelde het levensverhaal van
Fransiscus en vervolgens werden 3 kaarsen ontstoken en
mocht een leerling de gordijnen openen.
Dat moet een bijzondere belevenis zijn geweest. Een stroom
van kleur kwam de school binnen en zou voortaan, zeker bij
zonnig weer, de hele hal waar vele kinderen, ouders en leer-
krachten dagelijks door heen lopen, verlichten.

Voor de kunstenaar was het zonnelied een ware inspiratie-
bron. De warme doorlichte kleuren uit Umbrië, de Italiaanse
provincie waar Fransiscus het zonnelied schonk aan zijn leer-
lingen, zijn goed te beleven. 

Het eerste couplet van het ‘Zonnelied’ van Franciscus:

In stilte prijs ik U,o Heer
Om de pracht van Uw schepping
Vooral omwille van de gouden zon
Die U schiep.
Want mooi is mijn Koninklijke broeder.
Geeft morgenrood en helderheid de dag,
Des avonds schildert hij de hemel
Met gloeiende kleuren
Als de beste kunstenaar.
Aan hem dank ik
De bloesems in de lente,
De gouden aren in de zomer,
De druiven in de herfst.
Geen ander schepsel
Spreekt zo zuiver
Tot Uw eer.

Benno Sloots werd als 6e van 8 kinderen geboren op 4
oktober 1932 in Etten-Leur.
Hij kwam in 1981 naar Driebergen.
De kleurreflecties van de ramen van de kathedraal van
Chartres hebben hem geïnspireerd te gaan werken met het
verven op glas. Voor de ramen in de hal zocht hij naar een
passend pedagogisch thema. Deze vond hij in de kleuren-
wereld en in het zonnelied van Fransiscus. De ramen meten
1,70x 3,50 m.
Benno Sloots overleed op 3 april 2010.

T E K S T :  E L L E N  P E T T I N G A  -  F O T O :  H P  V A N  E L T E N

van Benno Sloots
De geschilderde ramen 
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Ineke was aanvankelijk kleuterjuf in het regulier onderwijs.
Er waren toen, in de jaren ’70, grote veranderingen gaan-
de in het kleuteronderwijs. Om de kloof tussen de kleu-

terschool en de lagere school te overbruggen werd gepoogd
de kleuters steeds meer op een schoolse wijze te benade-
ren. Ineke was het daar niet mee eens. Toen kreeg ze het
advies om eens op een vrije school te gaan kijken. Bij het
zien van het kleuteronderwijs op de vrije school dacht ze:
“Ja, dit is een échte kleuterwereld”. Haar eigen kinderen gin-
gen naar de vrije school en toen bekend werd dat ze kleuter-
juf was, werd ze al gauw gevraagd om af en toe in te vallen.
Omdat Ineke niet erg bekend was met het vrije school
onderwijs, is ze daarvoor eerst mee gaan lopen in verschil-
lende kleuterklassen. 
In 1989, haar eigen kinderen Jits en Marlijn waren inmiddels
oud genoeg, solliciteerde ze voor de nieuwe vierde kleuter-

klas die dat schooljaar zou worden gestart. En ze werd aan-
genomen.

Ineke: “Het eerste jaar was hard werken. De liedjes waren
bijvoorbeeld heel anders dan ik gewend was! Elke avond zat
ik met de piano te oefenen, want ik vind het belangrijk om uit
mijn hoofd te zingen en te vertellen.”
“Wat ook een duidelijk verschil was met mijn oude werkplek,
was het begeleiden van het vrije spel. Het leiden van vrij spel
is veel moeilijker dan wanneer je als een soort dirigent de
kinderen aanstuurt. Je moet goed observeren, kijken wat er
allemaal gebeurt. Daarbij moet je zelf rustig blijven, en ook
nog de kinderen stimuleren waar dat kan. Zo was er een
ouder met een ouderwets fornuisje waarin spiritusblokjes
zaten. Af en toe gingen we op dat fornuisje echte pannen-
koekjes bakken. Nu nog steeds mogen de kinderen bij mij

Na ruim 25 jaar afscheid van 

juf Ineke
Op 30 mei nam juf Ineke officieel afscheid als kleuterjuf van onze school. Ze gaat met
pensioen. Ooit begonnen met invalwerk in 1986, is ze inmiddels een ‘begrip’ geworden op
school. Vele kinderen hebben hun kleuterjaren bij  haar (en juffie Ellen!) doorgebracht. Een
uitgelezen moment voor een interview met deze kleuterjuf in hart en nieren
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honingsoep maken en rozijntjes gebruiken in het keukentje.
Het is belangrijk voor kinderen dat dat kan.”
De verzorging van het lokaal vroeg ook duidelijk meer aan-
dacht dan in het regulier onderwijs. De poppen hadden hun
eigen plek en werden zorgvuldig aangekleed en ook de sei-
zoenstafel werd verzorgd.
Ineke: “Maar toen was de administratie minder zwaar, dat
stond er wel tegenover. Nu ben je als kleuterjuf elke middag
met administratief werk bezig. Wat toen in je hoofd zat, zit nu
op papier.”
Na het eerste jaar raakte Ineke er steeds meer in. De jaar-
feesten waren allemaal een keer gevierd en ze leerde veel
van de pedagogische vergadering die elke donderdagavond
werd gehouden. Op die avonden werd echt gestudeerd en
Ineke zegt er heel veel te hebben opgestoken over de antro-
posofische achtergrond van het onderwijs.
De school was anders georganiseerd dan nu. Er was geen
schoolleider, maar de leraren stuurden, samen met ouders,
de school aan. Ineke zat een paar jaar in de personeelsgroep
en later in de jaarfeestengroep. Eind jaren ’90 kwam de eer-
ste schoolleider.
Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en geeft Ineke zelf les op
Helicon binnen de cursus ‘Pedagogie voor het kleine kind”.
In deze 2-jarige cursus geeft ze les in de kleuterpedagogie,
oa. aan peuterjuffen en mensen die werkzaam zijn in de kin-
deropvang. Daarbij vertelt ze zoveel mogelijk vanuit de prak-
tijk. Haar ervaring is inmiddels zo groot dat ze anderen daarin
kan laten delen.
Ineke: “Ik heb heel veel geleerd hier op school, ik heb veel in
mij kunnen ontwikkelen.
Het kleuterjuf zijn gaat me makkelijk af, het gaat vanzelfspre-
kend. Ik heb nooit genoeg van een kind, ik blijf van elk kind
houden. En ik ben nu dan ook helemaal niet opgebrand of
iets dergelijks.
Ik ga na mijn pensioen op zoek naar iets waar ik me weer

een tijd mee kan verbinden, ik weet nog niet precies wat,
maar het begint wel weer te borrelen.
Afgelopen december heb ik wel een omslag moeten maken,
je bent toch een stukje verslaafd aan je vak. Je hebt zoveel
tijd in school gestopt, dat je je op andere gebieden niet ver-
der hebt ontwikkeld. Nu moet ik dingen opnieuw vorm gaan
geven en dat kost best wat.
Wat ik in ieder geval graag wil is dienstbaar zijn, me ergens
mee verbinden. Dat doet de vrije school ook. En dat moet ik
opnieuw zien te vinden!”
Na haar officiële afscheid, is Ineke het Pieterpad gaan lopen.
De eerste dagen samen met haar partner, maar daarna
alleen. We wensen haar toe dat haar tocht zich op een
vruchtbare en vreugdevolle wijze voortzet na haar pensioen!

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

F O T O ’ S :  S C H O O L F O T O G R A A F  E N  M A R J O L E I N  D O R R E S T E I J N

Ineke met haar eerste kleuterklas
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Kinderen uit de zesde klas hebben herinne-

ringen opgeschreven aan hun tijd op school.

Marjolein:
“Het was niet zo moeilijk om te bedenken wat ik nou zo leuk
vind/vond aan deze school. We vieren heel erg veel leuke
feesten op deze school zoals: Sint Maarten, Sint Jan,
Pinksteren en Carnaval. Zelf  vind ik Sint Jan het leukst
omdat het altijd heel gezellig is en je over het vuur kan sprin-
gen. Ook vind ik het heel leuk dat we vakken hebben zoals
handwerken, houtbewerken, tuinbouw en dat we mogen
tutor lezen met de eerste (dan helpen we de eerste klas met
lezen). Het klassenfeest van de dit jaar is net geweest en dat
was superleuk en gezellig!! Ik vind het ook leuk dat we een
muzikale klas hebben wat steeds mooier klinkt. Zo hebben
we bijvoorbeeld een concert gehad wat geslaagd was!
Ik vond de eerste klas en dit jaar de leukste jaren van de
basisschool. We zijn op dit moment hard bezig met onze
eindmusical, en ik weet zeker dat die heel leuk gaat worden!!
Ik kijk erg uit naar de laatste weken van de basisschool,
maar ik heb ook heel veel zin in de Stichtse!”

Ole:
“In de kleuterklas vond ik het heel fijn om in het speelhuis te
spelen. Het was leuk om  naar de eerste klas te gaan, einde-
lijk lezen en schrijven. We hadden toen juf Dorothé.  In de
tweede hadden we het toneelstuk over Fransiscus, daar was
ik de hoofdrol, dat vond ik toen heel leuk. De periodes zijn
ook heel leuk omdat je er veel tekent en daar hou ik van. “

Olivier:
“Ik vond de tuin nooit leuk, maar toen kregen we onze eigen
tuintjes. Daarna wou ik altijd naar de tuin. Op de vrije school
had en heb ik altijd leuke vrienden. Wat ik altijd al grappig
vond is dat de vrije school heel veel regels heeft. “

Eva: 
“Ik vind de vrije school een hele leuke school en ik zit er al op
vanaf mijn 4e. Ik vind het heel leuk omdat je creatief bent en
je speelt veel toneel, je tekent veel, je schildert veel en doet
nog veel meer leuks. Je blijft ook op school tijdens de pau-
zes, maar op andere scholen is dat meestal anders, want
dan ga je thuis lunchen, maar ik vind dit veel leuker en gezel-
liger! “

Max:
“Wat ik leuk vond was bijvoorbeeld het tutorlezen met klas 1
en we gingen niet alleen maar leren, maar ook andere vak-
ken zoals tekenen, vormtekenen, boetseren, houtbewerking
enz.
Wat ik niet leuk vond was dat we niet mochten voetballen in
de pauze en dat er bijna niks te doen was met name aan het
einde van de 6e klas.”

Rosalie:
“Als ik goed nadenk, kan ik wel een paar herinneringen
opnoemen. Het begon allemaal in de kleuterklas, want ik zit
nu bijna 8 jaar hier op school. Voordat ik naar de kleuterklas
ging, kreeg ik een kaart van mijn toekomstige juf. Ik heb nog
helemaal in mijn hoofd hoe die kaart er uit zag. Volgens mij
heb ik hem nog steeds. Eenmaal in de kleuterklas durfde ik
nooit bij het hek te gaan staan, want ik vond het best eng, bij
de ‘grote’ kinderen. Verder bij de eerste klas herinner ik me

Afscheid van de zesde klas 



53Seizoener

nadat we dat hadden gedaan. Ik ontdek nu nog, een half
jaar later stukjes popcorn in de knuffels die ik had meegeno-
men. Verder kijk ik erg uit naar het zeilkamp, maar ik zie op
tegen het afscheid. Dan word ik sowieso heel verdrietig.
Toch kijk ik dan weer uit naar de tijd erna, op de middelbare.
Ik weet zeker dat ik een hele leuke school heb uitgekozen.
En we houden vast wel contact.”

nog dat ik op de eerste dag op het bord
een rechte, en een kromme lijn moest gaan
tekenen. Wat ik me ook nog goed herinner,
was in de 2e, daar kreeg ik een tutor.
Althans, het zou kunnen dat ik in de eerste
ook een tutor had, maar dat is wel de keer
dat ik me goed herinner. Mijn tutor was
Anne-Walter. Ik weet nog dat ik het woordje
‘cadeau’ had gelezen, en dat mijn tutor zei
dat dat heel knap was. Wat was ik trots!
In de vierde weet ik nog goed dat ik de
bouwperiode had. Dat vond ik heel erg leuk.
We gingen eenwieler paaltjes metselen.  In ieder paaltje had-
den we een koker gedaan, zodat kinderen in de toekomst
dat konden lezen. In de zesde weet ik nog heel goed dat we
Paola’s verjaardag gingen vieren met een film feest. We gin-
gen allemaal met een bende kussens en slaapzakken en
weet ik veel wat nog meer op het podium liggen en gingen
‘Johnny English reborn” kijken. Het podium was zo vies

De Vuurvogel (Stravinsky) 
Tekst: Bette Westera, illustraties:
Annemarie van Haeringen
Uitgeverij Gottmer 

Het Russische sprookje De Vuurvogel
inspireerde Serge Diaghilev tot het maken
van een ballet. Hij gaf Igor Stravinsky
opdracht de muziek voor het stuk te
schrijven. Het was voor het eerst dat
Stravinsky ´programmamuziek´ schreef, dat wil zeggen dat hij
in de muziek het verhaal uitbeeldt. Het ballet werd direct een
groot succes.
Het sprookje en Stravinsky´s muziek vormen het uitgangs-
punt voor het cd-boek De Vuurvogel dat een prentenboek
met een cd combineert. Het verhaal begint ´lang geleden´
toen een knappe prins die Ivan heette bij een donkere bom-
gaard aankomt. In de boomgaard ziet hij de Vuurvogel en hij
weet hem te vangen. Ivan laat de vogel vrij en krijgt als dank
een veer.  De magische kracht van de vuurvogelveer heeft
Ivan hard nodig want hij staat in de boomgaard van Kashei,
de onoverwinnelijke schurk die zijn ziel bewaard in een ei.

Boekenrubriek 
Door Susan Venings (www.kinderboekenpraatjes.nl)

Kashei die  twaalf mooi prinsessen gevangen houdt en de
prinsen die hen probeerden te redden heeft versteend.
Het sprookje is geïllustreerd door Annemarie van Haeringen.
De illustraties zijn sfeervol: een donkere boomgaard is ook
echt donker en de bladzijden lichten vurig rood op als de
Vuurvogel verschijnt. De Russische afkomst van het sprookje
is goed te zien, bijvoorbeeld in de kleding van de prinsessen.

Aan het einde van het verhaal, als het
kwaad verslagen is, laat Van Haeringen de
vreugde zien in een wervelende illustratie
van het dansende liefdespaar.
Op de cd wordt de tekst van het prenten-
boek voorgelezen door Gijs Scholten van
Aschat. Hij leest het verhaal met zijn prettige
stem op rustige toon voor. Bij het voorlezen
legt hij mooie kleine accenten, er is hier dui-
delijk een gelauwerd acteur aan het woord.
Hij hoeft zijn verhaal ook niet met grootse

verbale middelen kracht bij te zetten, daar zorgt de muziek
van Stravinsky wel voor. De beeldende muziek volgt de tekst
van het prentenboek: dreigende klanken in de donkere
boomgaard tot er kleine belletjes klinken en de Vuurvogel
verschijnt, spannende muziek als Kashei de prins wil verste-
nen en zachte lieflijke muziek als het kwaad verslagen is. De
muziekfragmenten volgen de tekst en zo sluiten tekst en
muziek naadloos op elkaar aan.
Op de cd is na het voorlezen het gehele muziekstuk De
Vuurvogel van Igor Stravinsky te beluisteren. Prachtig uitge-
voerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding
van Bernard Haitink.
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