
5Ik leg het je nog één keer uit!

Voorwoord

Om en nabij de honderd verhalen, waarvan sommige uit het leven 
gegrepen zijn, andere nog zouden kunnen gebeuren, en weer andere 
duidelijk verzonnen zijn.
Verhalen over een leven lang leren, van de wieg tot het graf.
Verhalen waaruit blijkt dat onderwijzen niet gelijk staat aan leren.
Dat opvoeden niet noodzakelijk leidt tot voorbeeldig gedrag.
En dat kinderen soms wonderbaarlijk goed terechtkomen.
Over leraren die wonderen verrichten met kinderen.
Over kwaliteit en kwalijke praktijken.
Over school en schools, wijsheid door schade en schande, leren voor 
het leven.
Soms teder, soms truttig, hilarisch of om te huilen, hartverwarmend 
of huiveringwekkend, wijs of waanzinnig.
Verhalen zijn leerzaam en hebben geen uitlegger nodig!

Deze bundel is een gewijzigde versie van Hier onderwijst men de 
jeugd, in 2012 uitgegeven door BMC Groep.
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  Zonder zijwieltjes

De methode van mijn vader om ons te leren fietsen was gebaseerd 
op natuurkunde en de zwaartekracht. Niet op opvoedingstheorieën. 
Onze achtertuin was nogal uitgestrekt. Hij liep over in een steile hel-
ling met gras, waar je in de winter heerlijk vanaf kon sleeën. Ik wist 
niet dat het ook papa’s terrein was om me te leren fietsen. Ik weet 
nog dat mama zei dat ik nog te jong was. ‘Denk aan wat er met Wim 
gebeurde!’ Hij hield er een arm in het gips aan over. Maar dat hield 
mijn vader niet tegen.
We stonden boven aan de heuvel en keken naar beneden. Als je op 
een slee zat, leek de heuvel veel minder steil dan wanneer je op een 
fiets zat en je vader op het punt stond om je naar beneden te duwen. 
Hij had een hekel aan zijwieltjes.
Ik herinner me van de dag waarop ik leerde fietsen vooral de enorme 
angst die ik voelde. Toen hij zei dat ik op de fiets moest stappen, 
wilde ik eerst niet. Maar binnen een minuut zat ik op de fiets zonder 
zijwieltjes. Ik had nog maar nauwelijks het stuur vast, toen papa me 
een duw naar beneden gaf. Ik wilde eraf springen, maar ging al te 
hard. Eerst deed ik mijn ogen dicht. Toen raakte de fiets een steen 
en schoot scherp naar rechts. Maar wonder boven wonder bleef ik 
in balans. Natuurlijk bleef ik in balans. Ik stuurde of mijn leven ervan 
afhing.
Toen ik onder aan de heuvel kwam, zat ik te beven als een rietje en 
voelde ik me als versteend, maar ik fietste wel zonder zijwieltjes.
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  Antwoorden

In de tijd dat Einstein actief was als hoogleraar nam hij natuurlijk ook 
tentamens af. Zijn tentamens waren gevreesd en menig student deed 
er twee of drie keer over om een voldoende te scoren.
Eens kwam een student die een tentamen voor de tweede keer deed 
naar Einstein toe en zei zacht: ‘Professor, de vragen van dit tentamen 
zijn precies dezelfde als die van vorig jaar.’
Einstein antwoordde: ‘Jawel, maar de ontwikkelingen in mijn vak gaan 
zo snel dat dit jaar alle antwoorden anders zijn.’

  Praten

Sommige ouders maken zich grote zorgen over het late tijdstip waar-
op hun kind gaat praten.
Albert Einstein zou volgens de overlevering pas op z’n vierde zijn be-
gonnen met praten. Het eerste wat hij toen gezegd zou hebben was: 
‘De soep is te heet.’
Op zich al heel bijzonder natuurlijk dat een kind eerst helemaal niets 
zegt en dan opeens met een keurige zin van vijf woorden komt aan-
zetten. Maar het wordt nog mooier. Op de vraag waarom hij daar nu 
pas mee kwam, antwoordde hij: ‘Tot nu toe was alles in orde.’
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  Wisselgeld

Een hoogleraar nam zijn studenten een moeilijk tentamen af. De om-
vang van de stof was enorm en het was behoorlijk ingewikkeld. Het 
tentamen stond bekend als een ‘struikeltentamen’ dat weinig studen-
ten in één keer haalden.
Toen de beschikbare tijd voorbij was, leverden alle studenten hun 
werk in. Een van de studenten had met een paperclip een biljet van 
honderd euro aan zijn werk vastgehecht. Op het begeleidende briefje 
stond slechts:
“1 euro per punt.”
Twee weken later had de professor het werk nagekeken en deelde hij 
de resultaten uit.
Ook de student in kwestie kreeg zijn resultaat terug. Er stond geen 
cijfer op zijn werk. Maar in een enveloppe die met een paperclip aan 
zijn werk gehecht was, zat 56 euro aan wisselgeld.
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