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Sindsaprilbezigmetdagzeggen

Van onze verslaggeefster
Nina Schuyfel

bilthovenOf iedereeneven stilwil
zijn voor eenheel bijzondermoment.
Ella Prins, directrice van de Juliana-
school inBilthoven, vraagt of alle kin-
deren– ‘pardon,jongvolwassenen’– op
het podiumwillen komen. Ze zingen
eenlied. ‘Nogevenendanwordtereen
deur dicht gedaan. We verlaten de
schoolmeteen lacheneentraan.’

Hetafscheidsdinervangroep8isdan
al bijna ten einde en juf Judith houdt
het niet meer droog. Van alle kanten
wordenhaar tissues aangereikt. ‘Ont-
roerend’,zegtde12-jarigeKoenevenla-
ter alshij zijn jas aantrekt. Zijngezicht
staat ernstig. Ja, zo zouhij deze avond
welwillenomschrijven:ontroerend.

Nahetnoordenenhetzuidensluiten
dezeweekookdebasisscholen inMid-
den-Nederlandhundeurenvoordezo-
mervakantie. Voor de groepen8bete-
kentdat:afscheidnemen.Vandejuf,de
schoolenallevriendjesenvriendinne-
tjes die uitwaaien naar verschillende
middelbare scholen.Waar vroeger al-
leendemusicalplaatsvond, lijkthetaf-
scheid nuuitgebreider teworden ge-
vierd. ‘Deovergangnaardemiddelbare
schoolwordt eenbewustere levensge-

beurtenis inhet leven van jongemen-
sen’, zegtWimMeeus,hoogleraar ado-
lescentieaandeUniversiteitUtrechten
hoogleraarontwikkelingspsychologie
aandeUniversiteit vanTilburg.
Opde Julianaschool zijn ze al sinds

april bezig met dag zeggen. In die
maandwaserdemusical, ‘toenhetnog
lekker rustigwas en iedereener volop
van kon genieten’. Daarna gingen de
leerlingenopkamp. Vorigeweek vrij-
daghaddenzeophet schoolplein een
slotfeest.Ennahetafscheidsdinerishet
nognietklaar:vandaagdragendeleer-
lingen in de kerk het stokje over aan
groep 7, daarna lunchen ze bij Koen
thuisengaanzeinUtrechtnaardebios-
coop.Endatkomtallemaalbovenopde
discofeestjes die dedit jaar al door de
kinderenzelf zijngeorganiseerd.
VolgensMeeusisnietzozeerhetmo-

ment zelf belangrijker geworden.
‘Vraagmaaraanmensenvan40hoehet
was omnaar demiddelbare school te
gaan.Datgevoelkaniedereenzichnog
wel herinneren.’ Het verschil zit vol-
genshem inhetwelvaartsniveau. ‘We
hebbennusimpelwegmeergeldomer
aandachtaantebesteden.Ouderskun-
nen daardoor meer aandacht geven
aanbelangrijke veranderingen inhet
leven vanhunkinderen.’ VoorGreetje

Timmerman,hoogleraarjeugdsociolo-
gieaandeRijksuniversiteitGroningen,
staande feestjes symbool voordemo-
derneopvoedingsidealen. ‘In onze sa-
menlevingkunnenkinderennietvroeg
genoeg zelfstandigwordengemaakt’,
zegt ze. ‘Als jong volwassene vier je
feest, dus kinderenwillendat ook. De
feestcultuurbegint steedsvroeger.’

OphetafscheidsdinervandeJuliana-

school,waarookalleouders aanwezig
zijn, dienen de leraren het hoofdge-
rechtop. Juf Judithspreektalle leerlin-
gen individueel toe. ‘Quinten, je bent
eenvrolijke,geïnteresseerdejongenen
jehebtcreatieve ideeën.’

‘Pien, jij hebt oog voor iedereenom
je heen en altijd een goede eigenme-
ning.’

‘Florence, hetwas fijn ommet je sa-

mentewerkendit jaar.’
Naafloopkrijgtiedereeneencollage.

EvenslikkenvoorBartLoozen,diewijst
opeenfotovanzijnzoonuitgroep1. ‘Je
beseft opeens hoe snel de tijd is ge-
gaan.’Deoudersnemenvanavondóók
afscheid: van een tijdperk. In acht jaar
tijdhebbenzehunkroostzichzienont-
wikkeleninmondigetieners.Hetkusje
aandepoort is veranderd in eenhigh
five,debroodtrommelvervangendoor
eenplastic zakje. ‘Het zijn al langgeen
kinderenmeer’, zegteenmoeder.
Eenblik inde zaal geeft haar gelijk.

Demeisjesdragenmascara,galajurken
enhogehakken.Hunhaarzitperfectin
dekrul.Dejongensstaanerwatslunge-
lig bij als ze worden toegesproken,
maar ook zij dragen ‘volwassen’ kle-
ding:keurigeoverhemden,sommigen
een stropdas. Het zijn de kenmerken
van een jeugd die oud wil zijn in een
jong lichaam: alleen hun bouw ver-
raadthunleeftijd.

De leerlingen gaan elkaar allemaal
ergmissen,zeggenze.Maarzehebben
ook zin in demiddelbare school. ‘We
zijn klaar voor eennieuweuitdaging’,
zegtBabette(12). ‘Enwehebbenookge-
woonnogWhatsapphoor.Hetisnietzo
datweelkaarhelemaaluithetoogver-
liezen.’

Tijdens het afscheidsfeest van de Julianaschool in Bilthoven.
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Na het noorden en het zuiden sluiten deze week ook de basisscholen in Midden-Nederland hun deuren voor de zomervakantie. Foto’s Julius Schrank

Deovergangnaardemiddelbare schoolwordt steedsuitgebreidergevierd. Er is simpelweg
meergeldomeraandachtaantebestedenen ‘de feestcultuurbegint steedsvroeger’.


