verslag
Walther P5

Weglopen
of uitpraten?
f oto ’s : ja n n i j m a n

Een conﬂict tussen een leerling en een directeur loopt uit de hand.
Derdeklas leerlingen van het vmbo-groen in Oldekerk kijken toe hoe
leerlingen en docent verstrikt raken in misverstanden. Ze hadden
het uit moeten praten is een van de conclusies achteraf. Dinsdag 18
Leerlingen werken hun ckv dossier bij

maart vindt op deze school de eerste
nadat zevoorstelling
de voorstelling hebben
plaats van het
gezien en besproken

educatief theaterproject ‘Walther P5’
24

vakblad groen onderwijs 8 Œ 14 mei 2003

“I

s er dan niemand
die luistert”,
vraagt leerling
Miranda, terwijl ze met het dienstpistool van haar vader voor haar directeur staat. Miranda is de rol die een
van de spelers van Tryater vertolkt.
Dit Friese toneelgezelschap voert een

educatief theaterproject uit bij het
vmbo-groen in Oldekerk (AOC Terra).
s’Morgens spelen ze voor docenten, ‘s
middags voor een derde klas in de
gemengde leerweg.
In het stuk ‘Walther P5’, vernoemd
naar het dienstpistool van de politie,
raakt Miranda verstrikt in een reeks
van uit de hand gelopen misverstanden. Melle, een klasgenote van haar,
denkt dat Miranda haar niet mag.
Jaap, de mentor van Miranda verwijt
haar dat ze Melle pest. De directeur
van de school, Helga, heeft geen tijd
om te luisteren, wanneer Miranda
hulp zoekt. Miranda denkt dat ze er
alleen voor staat. Mo, een stoere
Marokkaanse jongen zou haar kunnen helpen, denkt ze. Stiekem neemt
ze het dienstpistool van haar vader
mee naar de kamer van Mo. Maar Mo
blijkt niet de stoere jongen die haar
helpt. Hij is bang voor het pistool.
Vertwijfeld loopt ze naar de school en
bedreigt de directeur ‘voor een beetje
respect’.

docenten Jaap, Joke en directeur
Helga. Na de voorstelling van ongeveer drie kwartier spreken de auteurs
het stuk door met de docenten of de
leerlingen. Voor dat de docentenvoorstelling begint, is er een bespreking
met mentoren.
Eddy Wijnsma van het begeleidend
onderwijskundig adviesbureau Oosterhoff en Wijnsma benadrukt tijdens
die voorbespreking dat ze met de
theaterproductie niets meer doen dan
het onderwerp onder de aandacht
brengen. “Omgaan met conflicten
leer je niet in twee uur. Wil het beklijven dan moet je er meer mee
doen.” Bert Bos, locatiedirecteur, is
dat ook met hem eens. In december
heeft hij een toneelstuk over pesten
in de school gehad. Omdat daar geen
follow-up bij zat zoals een nabespreking met auteurs, is hij wat teleurgesteld over het vervolg: “Ik had van
dat ‘peststuk’ meer verwacht”.

Krukjes
Peststuk
De onrechtvaardigheid die Miranda
overkomt, spreekt me aan zegt een
van de docenten na de docentenvoorstelling. De drie spelers van Tryater
spelen dubbelrollen. Ze zijn afwisselend leerling Mo, Miranda en Melle of

Om te zorgen dat de scholen meer
doen met dit stuk, heeft Wijnsma
met zijn partner Arda Oosterhoff een
docentenhandleiding geschreven met
leerdoelen, lessuggesties voor vervolglessen of verwijzingen naar projecten
als ‘leerlingen mediation’. Wijnsma
vertelt dat het idee voor educatieve

theaterprojecten bij
hem ontstond na de
moord op Meindert
Tjoelker in 1997. De gemeente Leeuwarden wilde toen iets doen tegen
geweld. Een van de projecten was
toen een theaterproject ‘Geweld’. De
ervaringen van leerlingen met dat
project waren zeer positief, vertelt
hij. Naast dat het veel indruk maakte
op leerlingen, was het voor hen de
eerste ervaring met professioneel
theater.
‘Walther P5’ was een logisch vervolg,
vindt hij. Het gaat in op conflicten en
oorzaken van geweld. Nadat Oosterhoff een literatuurstudie had gemaakt en leerdoelen opgesteld had,
schreef scriptschrijver Jan Veldman
het toneelstuk. Hij deed er een jaar
over en putte onder meer uit ervaringen van zijn dochter. In september
2001 was de première. Ze hebben op
vrijwel alle scholen in Friesland
gespeeld. Nu komen ze op verzoek op
ander scholen, zoals in Oldekerk. Dat
dit project op deze vmbo-school
draait is een beetje toeval. Hilde
Keun, docente ckv (culturele en
kunstzinnige vorming), vertelt dat
het een onderdeel is van haar vak.
Een van haar collega’s die in Fries- Y
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“Omgaan met conflicten
leer je niet in twee uur.
Wil het beklijven dan moet
je er meer mee doen.”

˚ Leerling Miranda schreeuwt om aandacht en bedreigt
directeur Helga

land woont, had er over gehoord en
het leek hun zeer geschikt. Een voorstelling kost per klas 250 euro, die
kunnen ze betalen met ckv-bonnen.
Die dinsdagmiddag rond een uur is
het zover. De 25 leerlingen uit een
derde klas komen druppelsgewijs binnenlopen in het lokaal handvaardigheid. Wanneer Mo zittend tussen de
leerlingen opstaat en laat zien hoe
geëmotioneerd hij is door wat er
gebeurd is, is het stil. Ze raken gefascineerd door het spel.

Cola
Na afloop reageren ze in eerste instantie wat schuchter, soms wat lacherig: “Het was wel goed gespeeld”.
“Zou het hier zoiets ook kunnen
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gebeuren”, vraagt een van de auteurs.
“Hier zouden ze met een hooivork
komen in plaats van een pistool”, is
een reactie. De docenten reageerden
die ochtend wat makkelijker en theoretiseren: “Ze zitten allemaal opgesloten in hun eigen verhaal”.
Op de vraag waar het nou mis ging,
komen zowel de leerlingen als de
docenten snel met de ‘cola-scène’. Tijdens die scène denkt Melle dat Miranda stiekem aan Mo verteld heeft
dat zij suikerziekte heeft. Mo maakt
immers er grapjes over de Cola met
suiker. Melle loopt daarom kwaad
weg. De auteurs willen laten zien dat
het anders had kunnen lopen. Ze vragen of het dom was dat Melle wegliep. De meeste leerlingen vinden van
wel, sommigen niet. “Ze kon toch
niet anders,” zegt een meisje, “ze was

gekwetst.” Anderen komen met de
suggestie dat ze er over had moeten
praten. De scène wordt opnieuw
gespeeld, het conflict lijkt minder te
escaleren.
Rond drie uur, twee uur na het begin,
weten de leerlingen dat je op drie
manieren kunt reageren op conflicten: je kunt uitpraten, je kunt ontwijken en je kunt ook doorzetten en je
gelijk willen halen. De meeste leerlingen zeggen dat ze altijd uitpraten bij
conflicten, sommige jongens zijn
doorzetters, zeggen ze. Niemand
loopt weg voor conflicten. Hun docenten waren ‘s ochtends wat genuanceerder: “Op mijn werk ga ik door
als ik denk dat ik gelijk heb, maar
thuis ontwijk ik het wel eens.”
Na de voorstelling vullen de leerlingen een formulier voor hun ckv-dossier in. Er zijn vragen over hoe auteurs speelden, wat de bedoeling was
van het stuk. Maar is het hiermee
afgelopen? “Nee,” zegt directeur Bos,
“we gaan er mee verder, we weten
nog niet precies hoe, dat gaan we in
het docententeam bespreken.” Hij
vindt een goede leefsfeer op school
belangrijk. Overal in de school hangen sinds kort briefjes met opschriften als ‘Slaan en schoppen doe je
niet’. Hij vindt dat dit project net als
het ‘peststuk’ van december past in
het voornemen om samen te werken
aan een goede leefsfeer.
Hilde Keun vertelt me een dag later
dat de leerlingen het erg leuk vonden. Sommigen vonden de nabespreking wat lang, maar vonden het ook
nuttig. Keun is zelf blij dat ze dit project heeft aangepakt: “Leuk dat je
door ckv zoiets onderneemt, anders
gebeurt het niet.”
Meer weten over Walther P5: kijk op
www.tryater.nl/ckv Œ
Jan Nijman

