
Hoofdstuk 4

VRIJE EXPRESSIE

U ziet het, de techniek van de Vrije Tekening waarvan ik inmiddels
al enkele kwaliteiten heb besproken, is veel meer dan een simpele en
spontane kunstgreep waarvoor de onderwijzer alleen maar hoeft te
observeren en zien wat er van komt.

Een moeder beperkt zich immers ook niet tot het aanhoren van haar
brabbelende kind. Ze praat voortdurend met haar kindje. De snelheid en
de kwaliteit van de kinderlijke taalbeheersing worden daarbij niet alleen
bepaald door de formele maar ook door emotionele rijkdom van het
voorbeeid dat zij haar kind kan geven.

Het proces mag dan wei feilloos z4n, maar het vergt daarbij ook een
volledige ommekeer van de onderwijstechniek; in plaats van aan het
begin van het leerproces de systematische bestudering van wetten en
regels te plaatsen, organiseren we het proefondervindelijk verkennen in
een rijke, vriendelijliè en behulpzame leeromgeving. De studie van regels
en wetten komt pas later, als het kind zijn ervaringen in onuitwisbare
Ievenstechnieken heeft omgezet.

Zolang in de traditionele school een systeem heerst van huiswerk en
lessen met bijbehorende sancties, mogen we niet verwachten dat daar
ooit een natuurlijk teken- en schilderaanpak tot zijn recht zal komen.
Door de schoolse methode neemt het kind bij muziek en taal, bij natuur-
kunde en rekenen zowel als bij beeldende vorming, de gewoonte aan om
van buiten komende aanbevelingen en ideeën af te wachten. Hij voert
zijn eigen initiatieven en ideeën niet meer uit. Hij ondergaat en voigt.
Zijn creativiteit en zijn levensfunctie zijn verlamd en tenietgedaan. Hij
kan misschien technisch onberispelijke werkstukken afleveren, maar die
hebben geen ziel meer. En zonder bezieling van de techniek geen kunst
en geen cultuur.

De traditionele school die ik graag wil hervormen door haar meer pit
en doelmatigheid te geven, beroept zich graag op de inderdaad verbazing-
wekkende resultaten van achtergestelde en afi,,rijkende kinderen waar
zij absoluut geen greep op heeft. Net zoals de maatschappij gedoemde
dichters en kunstenaars die zij niet heeft kunnen ketenen, ten voorbeeld
stelt - als ze dood zijn...

Kunst moet niet alleen het domein zijn voor marginale kinderen
die daar stiekem hun dromen kunnen najagen. Alle kinderen en tieners
van onze tijd moeten we door onze intuïtie en kunde doen opklimmen
van proefondervindelijk verkennen naar kunst en cuituur, deze o zo
belangrijke attributen van de mens die zijn bestemming zoekt in een
maatschappij waar de waarden van vrijheid, gelijkheid, broederschap en
vrede gewaarborgd zijn.

Í
Tot op de dag van vandaag heeft men geprobeerd de kindertekening
ai bij zijn ontstaan aan te passen aan schoolnormen. Met geen ander
resultaat dan dood in de pot. De tekening ontsnapt wel eens stiekem
aan de greep van de voiwassenen en verschijnt dan op muren, deuren
of in geheime schriftjes, een kiem van wat zo'n kunstwerkje zou kunnen
worden, als de onderwijzers eindelijk de onmisbare voorwaarden voor
de ontplooiing van het tekenen zouden begrijpen.

Met behulp van de freinettechniek uan de urije expressle en gemoti-
veerd door de gedurfde pedagogie-van-het-werkr in een sociale gemeen-
schap, krijgt die artistieke ontwikkeling de ruimte. En in dit nieuwe klimaat
herneemt het tekenen op natuurlijke wijze zijn plaats, misschien wel de
eerste plaats, vanwege de diepe voldoening die het tekenen verschaft,
door het plezier dat het oproept, door de permanente mogelijkheid die het
biedt om op subtiele en verrassende wijze uitdrukking te geven aan wat
uit de smeltkroes van de kinderziel opwelt aan verborgen menseiijkheid.

Dit boek is gewijd aan levend tekenen en verschilt daardoor in opzet
en conclusies van andere werken over kindertekeningen. Enkele van die
werken zijn klassiek geworden, maar ik denk ze nu te kunnen overtreffen
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dankzij de uitgebreide collectie van spontaan gemaakt kinderwerk in
freinetscholen, de voedingsbodem voor de beweging van de Kinder-

kunst'.
Psychologen en pedagogen moesten zich tot nu toe in feite

behelpen met wat er was: schoolse tekenin$en of in het beste $eval
incidentele ontsnappingen aan een voor tekenen geestdodende sfeer.

Voor de bestudering van de vrije kindertekening was eerst ontluiking en

ontplooiing van de kinderlijke expressie nodig. Dit boek is in zekere zin

zowel een afsluiting van een bestaande traditie als de geboorte van een

nieuwe kijk op leven en cultuur van onze kinderen.

Het schoolklimaat kan overigens niet alleen de ontplooiing van

tekenen in de weg staan. Bedenk dat de uriie tekst ook de aartsvijand is

van onderwijskundigen die deze aanpak voor schadelijk en gevaarlijk

houden omdat die zich niets aantrekt van de traditionele regels.

Met het Natuurlilk Lezen is aangetoond dat een kind leert lezen en

schr{jven door te schrijven. Nu leveren we het bewijs dat met de techniek

van de Vrije Tekening het kind leert tekenen door te tekenen'

U zult zeggen dat het ook nu een voorwaarde blijft dat een kind

wil en kan tekenen en dat de vlam niet voortijdig uitdooft. Welnu, die

vlam zal uitdoven als we in het tekenonderwijs, in plaats van het kind

te helpen bij zijn successen, hem ontmoedigen door die onnatuurlijke

drang om de aangeleerde en dode uorm voorrang te verlenen boven de

levende en dynamische inhoud.
0p school praatje niet zoals thuis en op straat. Het traditioneie opstel

behoudt altijd dat onechte en conventionele karakter van toewerken

naar een examen. En aan het aarzelen van sommige kinderen boven

een blanco vel papier, aan die dorre van alie leven gespeende krabbels,

merk je de frustrerende invloed van de school. we moeten het anders

aanpakken als we de kindertekening zijn diepte en zijn dynamiek willen
hergeven.

In onze school schrijft een kind zoals hij praat, even beslist en zelfuer-

zekerd. Door de techniek van de vrije tekening tekent hij ook met lef,

oorspronkelijkheid en een verrassend zelfyertrouwen. Zijn werkstukken

geven dan ook uitdrukking aan zljn leven en zijn persoonlijkheid, die

we moeten beschouwen als belangrijke signalen van kennis die nog in

opbouw is.

Vindt deze pedagogische ommekeer niet plaats, dan kunnen de

kinderen - afgezien van enkele uitzonderlijke resultaten - zich binnen
het drukkende traditionele systeem niet echt uiten, niet in schrift en

niet in tekening. En daardoor konden psychologen en pedagogen niet
beschikken over het juiste materiaal om te bestuderen en te duiden. 0m
een vertrouwde metafoor te gebruiken: zij discussieerden wijblijvend over
het gedrag van een gekooide vogel, maar ze lieten buiten beschouwing
hoe die zich in vrijheid en in zijn eigen omgeving zou gedragen. De

analyse van tekeningen van gekooide kinderen gaat niet langer op voor
de werkstukken van de kinderen in freinetscholen.

Dit wezenlijke verschil maakt dit boek onontbeerlijk.
Ik hoop dan ook: v
... dat het de onderwijzers overtuigt van de dringende noodzaak om

de scholastiek2 los te laten en zich dapper in te zetten voor de dienst

aan het Leven;
... dat het een onweerstaanbare impuls geeft aan een werktechniek

waarvan de resultaten de bleke producten van de achterhaalde methodes
ver achter zich laten;

... dat het de vrees van ouders tempert en hun de zekere vooruitgang
Iaat zien naar een nieuwe opvatting van kunst en cultuur die het

volksleven verfraait en verheft;
... en dat de praktijk van de Vrije Tekening overal in het volkson-

derwijs de onderwijzers zal weten te overtui$en van een pedagogie, die

allereerst in dienst staat van het leven in de omgeving van het kind die

het kind later zal moeten beheersen en veranderen.

Met steunbetuigingen uit de kunstwereld richtte Elise Freinet in 1959 het tijdschrift I Arf
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Zie verder het tweede deel van dit boek: Eryressieftekenen. [vert.)

Scholastiek staat voor een onnatuurlijke manier van leren die alleen op school wordt
toegepast en geen beroep doet op persoonlijk ervaren en proefondervindelijk verkennen,

zoals bij leren lopen en praten. (vert.)
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