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Natuurtijk tekenen Êt Expressief tekenen
C. FnpINET Elise FREtwEr



Verantwoording

ALZUDIGE ONTVVIKKELING DOOR VRIJE EXPRESS/E

Kinderen uiten zich

In de jaren uiffig en zestig uan de 2oste eeuw zetten Freinet en Elise zich in
uoor urije erpressie om zowel kind als school te beurijden uit het starre schoolse
tekenonderwijs uan hun tijd. Zij stonden daarin niet alleen. In Frankrijk kregen

ze bijual uan kunstenaars als Picasso. En Elise's urije erpressie-beweging met
haar tijdschrifi Arï Enfanlin weril daadkrachtig gesteund door Jean Dubuffet
(1901-1985), een kunstenaar met íntense belangstelling uoor schilderijen uan
kinderen en geestelijk gehandicapten. Beroemd werden zijn grote landschappe-
lijke plastieken waar je doorheen kunt wandelen, op kunt klauteren en spelen,
zoals het enorme Jardin d'emall (1972) in de beeldentuin uan het Krijller-Mill-
lermuseum op de Hoge Veluwe bij Arnhem. Een bezoek met een schoolklas meer
dan waard.

Ook in de Lage Landen weerklonk in de jaren uiffig, zestig en zeuentig ile roep

om ruimte uoor urije expressie. Broedplaatsen uan urije expressie in Nederland
waren de Werkplaats Kindergemeenschap in Zeist uan Kees Boeke (1 BB4- 1966)
en De Werkschuit, opgericht door een groep door Cobra geïnspireerde onderwijs-
uernieuwers en kunstenaars. Daaronder ook Willem Sandberg (1897-1984) die
uanaf de oprichting bestuurslid was uan De Werkschuit en bouendien directeur
uan het Stedelijk Museum Amsterdam, waar hij in 195O, kort na de eerste

geruchtmakende Cobra-expositie, een tentoonstelling uan kinderwerk inrichtte
onder de flfel: Kinderen uiten zich.

'Ik rotzooi maar wat aan'

Zowel in Frankrtjk als in de Lage Landen was de vrije erpressiebeweging sxrcces-

uol. Het ouderwetse na- en ouertekenen was uoorgoed (?) uan de baan. Het werd
een en aI urije erpressie, urijheid blijheid, Iaat de kindegen maar gaan, Iais-
sez-faire, alles wat ze maken is mooi. Makkelijk ook uoor die meesters en juffen
die door gebrek aan eigen uaariligheid, aan uisie en aan kunstkennis geen raad
wisten met beeldende uorming. Dat moest wel leiden tot uitwassen en mislukkin-
gen en uiteindelijk tot teleurstelling alom.

De tegenstanders uan de urije erpressie haalden zodoende wel erg gemakkelijk
hun gelijk en uanaf de jaren tachtig, toen op allerlei maatschappelijke terreinen
de roerige jaren zestig en zeuentig in diskrediet raakten, kregen ze pas goed de

wind in de zeilen. Hun kritiek samengeuat: urije expressie is de onrijpe urucht
uan een aI te romantische, aan Rousseau ontleende uisie op het kind; door urije
erpressie leren kinderen niks; alsof alles uit het kind zelf kan komen; zonder
input geen output; zonder kennis en inzicht boekt een kind geen uooruitgang en

ontwikkelt hij geen zelfiucht en zelJkritiek. En moar aI te graag citeerde men

in dit uerband een uitspraak uan Karel Appel, Cobra-schilder en hartstochtelijk
bewonderaar uan primitieue kunst en kinderkunsf: Ik rotzooi maar wat aanl.

Maar wat werd en wordt hier bestreden? De urije erpressie of een karíkatuur
daaruan? In geen geual kan het gaan om de tekenpraktijk die Freinet en Elise
uoor ogen stond.

' Zonder te vermelden dat Appel dit bedoelde als een ironische provocatie.
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Het leuen zelf

In 1 9 59 schreef Freinetl

0p 25 november tekende Jean-Jean, een
nieuweling in onze klas, deze vaas met
bloemen; symbolisch voor een vorm van
onderwijs die wij al niet meer hoeven
veroordelen: een dikbuikig, hol vat,
gezwollen en misvormd door het opne-
men van valse kennis, met als resultaat
die zes magere sprieten, met ontluikende
maar, bij gebrek aan sap, zon en blauwe
lucht, verdorde knoppen. En dat moeten
we dan uitleggen aan Jean-Jean. Maar
die heeft, hoewel nog maar tien jaar, door
zijn vaas met verschrompelde bloemen
te vergelijken met de gedurfde en vrije
tekeningen van zijn kameraadjes, zelf
allang het armoedige van zijn eigen werk
aangevoeld.

0p 12 december maakte Jean-Jean
ineens deze tekening; symbool van een
nieuw begin, een zoektocht naar werk,
naar avontuur en naar het leven zelf. De
verdorde knoppen hebben hun sap weer-
gevonden; de mand is gevuld met sappig
fruit; de gezichten tonen verrassing en
de vreugde om het besluit tot vertrek, de
stok in de hand, om de wereld te ontdek-
ken.

25 November, Jean-.Jean

1 2 December, Jean-Jean

Het gaat Freinet niet alleen om Jean-Jeans tekenkunst ïnaar om diens totale
persoonlijkheid, en hij stelt niet alleen de tekenaanpak op Jean-Jeans uorige
school .uerantwoordelijk uoor de armetierige uaas met bloemen, maar het hele
onderwijs aldaar. En omgekeerd, niet alleen door Freinets eigen tekenpraktijk
gaat Jean-Jean mooier en leuendiger tekenen, dat komt uooral door het onder-
wijsklimaat in Freinets klas. Dat klimaat is te gtperen met trefwoorden als:
werk, auontuur, wereld, zelf ontdekken. Of, met een oueral in Freinets geschrifren
opduikende kernuitdrukking: heÍ leven zelf.

In deze omgeuing durfi Jean-Jean zich te spiegelen aan de werkelijkheid, aan
anderen, aan uoorbeelden. Hier staat hij open uoor uerandering, uoor aI of niet
uitgesproken kritiek, uoor zeffiritiek. Nu trekt hij zelf zijn conclusies, in een
natuurlijk proces uan zelfuntwikkeling, dat leidt tot een nieuw beqin, een auon-
tuur, uol uerrassing en ureugde. Een uertrek om de wereld te ontdekken. Anders
gezegd, Jean-Jeans tweede tekening is een manifestatie ua* urijt expressie.

De urije tekst als urije erpressie

Aanuankelijk (rond 1927) gebruikte Freinet de term vrije expressie uoor wat
hij later de vrije tekst zou noemen. In de urije tekst mag je als kind onbeuangen
uiting geuen aan wat er in je leefi, wat je denkt en uoelt en hebt gedroomd, wat
je hebt meegemaakt, wat je daaruan uindt. Met andere woorden: urije erpres-
sie is urijheid uan geilachte en uijheid uan meningsuiting. Vrijheid heejï hier
behalue een artistieke en pedagogische ook een politieke ladíng: het gaat hier
om kinderrechten.

Het spreekt dan ook uanzelf dat de eruaringen uan de kinderen, hun geuoe-
Iens, dromen, ideeën en idealen, hun gedichten en hun uerhalen serieus worden
genomen. Ze worden uoorgelezen en met elkaar besproken, ueruolgens gedrukt
en uerspreid uia schoolkrant, albums en bloemlezingen: geen expressie zonder
communicatie.

Maar ook: geen communicatie zonder bezinning op de communicatiemiddelen of
zonder respect uoor de lezer. Dat wil zeggen: we streuen naar correct gespelde,
helder en in persoonlijke stijl geformuleerde teksten, met een geuarieerde wolrd-
keus, prettig leesbaar dankzij een aantrekkelijke lay-out met mooie illustraties

I

I In zijn boek met columns: Les Dits de Mathieu, Neuchátel, 1959



door gebruikmaking uan druktechnieken. Hier is dus sprake uan een ueelzijdige
taalontwikkeling, gericht op echte geletÍerdheid, uanuit en door urije erpressiet.
Dus heel wat anders dan: doe maar raak, klieder maar wat aan, leue de lol.

Natuurlijk tekenen : proefonderuindelijk u erkennen

Vanaf 1932 legde Freinet nauwgezet uast2 hoe zijn dochtertje Baloulette uanaf
het derde jaar in een natuurlijk prlces uan proefonderuindelijk uerkennen haar
eigen tekenhandschrifi uituindt: spontane krabbels. Haar eerste uitingen uan
schrifielíjke urije erpressie zijn spontane krabbels, waaruit zich later twee
zelfstandige uítingsuormen zullen ontwikkelen: uit sommige krabbels kunnen
schrifitekens opdoemen die op de duur gaan uerwijzen naar woorden en klan-
ken; ze worden letters, waarna het leren lezen uoor het grijpen ligt. Op andere
momenten gaan andere krabbels zich met elkaar uerbinden tot wat Elise Freínet
later een grafische eenheid, de lekening als basis uoor het schilderij, zal nlemen.

Deze ontwikkeling ontspruít, net als leren lopen en leren praten, uit de natuur-
Iijke algemeen-menselijke nieuwsgierigheid. Ze wordt uoortgestuwd door de
spontane drang tot beheersing en interactie en uerloopt uolgens het principe
uan proefonderuindelijk uerkennen: uan de eerste pogingen (hier krabbels) naar
srccesse/r, en uia herhaling uan successen naar automatísering en beheersing,
dan naar de uolgende -fase en uiteindelíjk naar de fase uan bewuste, artistieke
expressie. De rol uan tle leraar bij dit proces is die uan uoorwaardenschepper en
inspirator: ,

Proefondervindelijk Verkennen komt pas goed tot zijn recht als de moti-
vatie voorlvloeit uit het leven zelf (dus ook het schoolleven), als het
plaatsvindt in een normale en menselijke omgeving (dus een stimule-
rende leeromgeving) en als het wordt geïnspireerd door rijke en gevari-
eerde voorbeelden die de ervaring van het kind kunnen voeden. (p. 27)

Tekenen als hoofduak

Schrijuen en lezen enerzijds en tekenen anderzijds hebben, zoals we zagen,
dezelfde oorsprong. Alleen aI om die reden beschouwde Freinet ze als gelijk-
waardige culturele uaardigheden lir Natuurlijk tekenen bepleitte hij daarom
een herwaardering uan het tekenonderwijs: tekenen is geen tweederangs uak
maar een hoofduak, onmisbaar ulor een alzijdige persoonlijkheidsuorming en de
cultuurr uan het kind.

Het boek is de neerslag uan een diepgaande bestudering uan kindertekeningen.
Freinet riep beuriende onderwijsmensen en ouders op hun kinderen ueel te laten
tekenen, er met hen ouer te praten, hun toelichtingen te noteren, en dat alles, per
kind qeorrlend ei:n qetlateertl, naar hem toe te sturen. Die uele honderden krabbels
en tekeningen uormden het materiaal uoor het ontwerp uan zijn Tekentrap (zie
p. 63): de schematische uoorstelling uan de natuurlijke, fasegewijs uerlopende
tekenontwikkeling uan kinderen tussen 2 en 7 jaar.

Omdat het uerweruen uan tekenuaardigheden in principe hetzelfde uerloop kent
als het uerweruen uan spraak-, schrijf-, Iees- en ook rekenuaardigheden, is er ueel

uoor te zeggen, zo stelt Freinet, om intelligentie niet te meten met aanuechtbare
IQ-testen, maar af te leiden uit het moment waarop (en de snelheid waarmee)
een kind bepaalde beheersingsjosen bij het tekenen bereikt. Natuurlíjk tekenen
is dus zowel een uorm uan uríje erpressie als een ontwikkelingsproces waarbij
het kind prodonderuindelijk tal uan hindernissen neemt en problemen oplost.

Kortom, wie de urije erpressie-aanpak afschildert als een gemakzuchtige lais-
sez-faire-houding, heefi er niet zoueel uan begrepen.

Erpressief tekenen

De bijdrage uan Elise Lagier-Bruno aan de freinetpedagogie blffi uaak onder-
belicht. Ten onrechte. Ze was zowel onderwijzeres als beeldend kunstenaar en

uanuít de combinatie uan die twee disciplines wierp ze zich op tot een belang-
rijke woorduoerder en stimulator uan de uríje expressie-beweging in Frankrijk.
Door haar toedoen onderging de urije erpressíe een uerdíeping uan de artistieke
aspecten en technieken en een uerbreding naar andere terreinen. Zo ontstonden
naast de urije tekst: de urije tekening, het urije schilderen, musiceren, theater en
poppenspel, en ging men artistieke eisen stellenn aan schooluieringen.

Zie verder: C. FREINET, De uríjc teksr, Nij Beets 2013 (De Freinetbibliotheek 9) en voorts
JIIROEN l^NS, Mooi uterk, tekst en beeld uullen elkaar aan, NU Beets, 20i1 (De Reeks l1) en
JEROEN TANS, Werken met uríje teksten, het hele lokaal atlemt eigen taol, Nij Beets 2013 (De

Reeks 13).

Beschreven in: C. FREINET, Méthode noturelle de lechtre, Cannes 1947. Vertaling is in voorbe-
reiding.
Wat in het Duits Bildung en in het Nederlands algemene ontwikkeling heet.
ln de BENP-brochures van de CEL te Cannes verschenen van haar hand: Le dessin Libre,

1938; ae tlxéatre libre, I94Bi Les Jëtes scolaires, 7948.
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Meer dan Freinet zelf, die in de urije erpressie uooral ile ontluiking uan een

persoonlijkheid en een uitale daad zag, uroeg Elise aandacht uoor het artistieke
resultaat en waardering uoor de artistieke kwaliteiten uan de maker.

Het kind als kunstenaar

Vanaf 1950 uerschijnen er binnen de freinetbeweging, samengesteld door een

kinderredactie, bloemlezingen uan boeiende, originele teksten en illustraties uit
schoolkranten, en Elise publiceert een bundel gedichten uan kinderen uan de

Freinetschool in Vence onder ile programmatische titel Enfants-poètes (1950),

waaïmee zij aan kinderen het dichterschap toekende, zoals Freinet hun eerder

het burgerschap had toegekend.

Deze lijn trekt Elise door met de opichting uan het tijdschrifi Art Enfantin
(Kinderkunst) in 1959, daarbij gesteund door gerenommeerde kunstenaars
zoals de eerder genoemile Jean Dubuffet. Het blad publiceert, zoals de titel aI
aangeefi, kinderkunst: tekeningen, schilderijen, boetseer- en tefiielwerk, maar
steeds uaker ook artikelen ouer kinderkunst, ouer kindertheater, beschrijuing uan

lntstaansprocessen en erpositiest. Dit geleidelijke proces uan emancipatie uan

de kindertekening en de kindkunstenaar wordt In 1963 min of meer uoltooid met
de publicatie uan een boek ouer kinilerkunst2.

Inmiddels circuleren bij de scholen aI enige tiid erposities uan kinilerwerk. Groe-
pen kinderen luisteren regionale en landelijke freinetcongressen op met muzi'
kale en theatrale optredens en er zijn altijd tekeningen, schilderijen, keramische
sculpturen en tertielwerken uan kinderen te bewonderen. In 1955 erposeert het

}nderwijsmuseum in Parijs schilderijen en tekeningen uan een school in Kame-

roen, waaruan de directeur, Roger Lagraue, enkele jaren eerder onderwijzer was

in Vence. Geïnspireerd door Elise, wist hij de kinderen uan zijn school te brengen

tot tekeningen en schilderijen die een synthese laten zien tussen persoonlijke
kindererpressie en de lokale uolkskunsttraditie. Het uerbluffende resultaat bracht

Pícasso tot de uerzuchtíng: deze kinderen hebben zich in eén klap een grafrsche

vrijheid verworyen waarvoor ik jaren heb moeten knokken.

I Daarom heet het tijdschrift vanafjuni 1970 Art Enfantin et Créations.

' ELISE FREINET, L'Enfant drlisre, Cannes 1963.

Vrijheid

Omdat Elise het kind in zijn artistieke werk op één liin stelt met de kunstenaar,

eist ze uoor de kind-kunstenaar dezeffie artistieke urijheid op. Dat betekent uoor
haar: urijheid uan onderwerp, uan tijdstip, uan materiaalkeuze, uan techniek en

uormgeuing. Voor leraren uit die tijd betekende alleen aI de uriiheid uan onder-
werp een radicale omslag. AIs er op school aI getekend werd, gebeurde dat naar
opgegeuen onderwerpen: het kopiëren uan uoorbeelden of objecten of zelfs een

uorm uan technisch tekenen.

De tweede eis, urijheid uan tijdstip, zal ook huidige leraren te denken geuen.

Maar Elise Freinet uond: kneuel het creatieue proces niet aI te zeer door roos-
ter- eisen; bied dus tekenen, schilderen en andere kunstzinnige actiuiteiten niet
alleen aan op uaste uren en ook niet aan allemaal tegelijk. Bied ruimte uoor de

plotselinge inspiratie. Geef aIIe kinderen een tekenwerkscTtrifi waarin ze hun
grafische inuallen, maar ook een idee, een nieuw bedacht woord, een dichtregel
uastleggen op het moment uan de opwelling. Sta ze toe om tijdens het luisteren
naar een spreekbeurt hun potlood ouer het papier te laten dwalen. Op andere
momenten kunnen ze, puttend uit hun tekenwerkschrifi, hun krabbels uituerken
tot een schilderij.

Ook bij het schilderen moeten ze zich urii weten en uoelen. Net als d.e moder-
ne uolwassen kunstenaars, naar wie Elise regelmatig uerwijst om haar betoog

kracht bij te zetten, is het kind urij in materiaalkeuze, uormgeving, kleurbehqn-
deling- Niet 'schoonheid' in de klassieke zin, of 'gelijkenis' met de objectieue

werkelijkheid bepalen de waarde uan het kinderkunstwerk, maar de echtheid, de

mate waarin het kind erín slaagt zijn eigen stijl te ontwikkelen, om op ouertui-
gende wijze uiting te geuen aan zijn beleuing uan de wereld om hem heen.

Het kind in de hoffirol

Maar hoe krijgen we een kind zouer? 0f lieuer: hoe komt het kind zouer? De
rol uan de leraar, zegt Elise, is in de eerste plaats uoorwaardenscheppend, door
in materiëIe zin (ruimte, tijd, uerf etc.) en in pedagogische zin (warme mense-
Iijkheid, aanmoediging en een goede organisatie) het vrijheidsprincipe w&ar te

maken, opdat het kind zelf de maker uan ziin eigen uorming wordt:

In de leertijd van zijn leven is het kind dus zelf hoofdrolspeler in het

onderwijsproces. Vrije expressie is de betrouwbaarste onderwijsvorm
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om van de wezenlijke interesses van het kind de basis van persoonlijk-

heidsvorming en van het levend leren te maken.
Voor het tekenen houdt dat in dat het kind zelf beslist over de bewe-
ging van potlood of penseel én over het onderwerp. Hij geeft de vrije
loop aan zijn intellectuele, emotionele en manuele impulsen en juist
daardoor ontwikkelt hij heel snel een persoonlijke stijl die zijn eigen

kenmerk is. (p. 82)

Voor getalenteerde kinderen is dit een uanzelfsprekende weg díe ze zelfstandig

bewandelen. Soms kan het zelfs te gemakkeliik gaan, worden ze gemakzuchtig,

gaan ze zich herhalen, ueruallen ze in cliches en kitscherigheid. Dan moet de

leraar kritisch duruen zijn, beter: de leerlingen prikkelen tot zelJkritiek, ze uitda'
gen door andere, ueeleisender technieken en materialen aan te bieden.

Minder getalenteerde kinderen of kinderen die in hun kleuter- en onderbouwtiid

de prachtigste dingen maakten, maar later (Elise heeít het ouer de tien tot ueer-

tienjarigen) hun durf en zelfuertrouwen uerliezen, uragen om een andersoortige

begeleiding. Blader samen met hen door hun tekenwerkschrift. Wijs ze op de

spannende, uerrassende krabbels die ze eerder maakten: ueelbelouende elementen

uoor een werk op groterformaat. Of juist omgekeerd: geef kinderen die de leegte

nan zo'n in hun oqen groot wit uel niet aankunnen, gekleurd papier uan kleiner

formaat. Vooral oudere leerlingen moeten afuan het idee dat hun werk een goed

gelijkende kopie uan de werkelijkheid dient te ziin. Breng ze door middel uan

reproductíes, kleine monografieën, diareeksen, films (en tegenwoordig internet)
in aanrakinq met moderne kunst.

De leraar als cultuurouerdrager

In diuerse nummers uan Art Enfantin laten Elise en haar collega's de resulta-
ten uan deze aanpak zien. Onder het motto ik kies Van Gogh of ik kies Picasso

of ik kies Matisse enzouoorts, slagen kinderen erin hun artistieke inzinkíng te

ouerwinnen, eerst nog urtj dicht bij hun held blijuend, marr gaandeweg steeds

meer op eigen benen, en weten ze, gestimuleerd door hun leraar, hun eigen stíil
te heruinden.

Een leraar die uan zichzelfuindt dat ie'niet goed kan tekenen', moet bereid zijn
om zelf, Iangs de weg uan proefonderuindelijk uerkennen, dit proces aan den

Ii.jue te ondergaan. De urije erpressie-aanpak uraagt uolgens Elise om juffen en

meesters met kennis en uaardigheid op musisch terrein, om leraren met cultuur.

Dat wil zeggen, een brede algemene ontwikkeling, en meer in het bijzonder op

het terrein uan kunst en cultuur. Niet het soort qeleerilheid waarmee je tu-quiz-
zen wint, z0 zegt Elise, maar een eruditie die misschien eerder te typeren is als

een houding, als ontuankelijkheid, wijsheid, goede smaak, als een niet te stillen
nieuwsgierigheid.

Al zij di g e o ntw ikkelin g

AIs Celestin en Elise Freinet onze tijdgenoten waren, hier op inspectietocht in
onderwijsland, zouilen ze misschien eerst met enige teuredenheid opmerken dat

het zielloze ouer- en natekenen tot het uerleden behoort, maar ueruolgens moeten

uaststellen dat er nergens meer ryordt gezongen, dat er weinig wordt getekend

in de bouenbouw, dat op de pabo's de erpressieuakken bijzaak zijn geworden.

Stoppen met het gefri)bel, Iijkt het moïto. De huidige afrekencultuur had en heefi
desastreuze geuolgen uoor het kunstonderwijs en dus uoor het onderutijs als

geheel. Werk aan de winkel uoor het echtpaar Freinet! -:

Men meent kennelijk dat minder uren uoor kunst en dus meer uoor taal (= trai-
ning uoor spelling- en begrijpend lezentoetsen) de geletterdheid zou beuorderen

en dat meer rekentijd (: training uoor rekenuaardigheidstoetsen) de gecijferdheid

zou uergroten. Maar is dat wel zo? Wie hart heeft uoor kinderen en de Muzen,

moet soms afstand nemen uan de waan uan de dag, euen terug in de tiid, naar
de nog altijd frisse oerbronnen. Waar ging het ook al weer om in het onderwijs?

Ter uoorbereiding op een cnngres (in 1959) ouer de platats uan de kunstuakken in
her onderwijs, publiceerde Freinet een artikel ouer het belang uan urije erpressie

en kunstzinnige uorming uoor een alziidige ontwikkelingt. Daaruit ilit citaat:

Binnen deze levende samenhang, waarbij geen enkele discipline kan

worden losgemaakt uit het totale onderwijsvraagstuk, moeten we

nagaan hoe de gewenste kunstzinnige vorming kan helpen bij de

ontplooiing en rijping van de andere begaafdheden om maximaal bij
te dragen aan de alzijdige ontwikkeling van het kind, van de mens, die

morgen met zelfrrertrouwen de veeleisende problemen van de heden-

daagse beschaving tegemoet zal treden.

Deze aansporing heeft na ruim uffiig jaar nog niets aan actualiteít uerloren.

' q.FREINET, Laformation générale par I'erpression libre dans l'éducation artistique des enfants

et des adolescenfs, in: SupplemenÍbij l'Educatezr nr 9, februari 1959.
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