Pjotr doet het zelf!
Zoals bijna elke dag is Pjotr ook vandaag weer te laat in de klas. Hij waait vrolijk naar binnen. Zijn
tas ligt nog op zijn tafel. Die was hij gisteren vergeten. Hij ploft op zijn stoel, nadat hij zijn tas
onder zijn tafeltje heeft geschopt. Dat wordt in de pauzes weer bedelen om een hapje/ slokje van
het één of ander bij één van zijn maatjes. En zie ik dat nou goed? Draagt hij nou weer die iets te
kleine trui, met de rafels aan de boorden? Die heeft hij deze hele week al aan. Er komt elke dag
een verse vlek bij. Straks maar weer es met hem kletsen… Als hij even later bij mij zijn
dicteeschrift komt inleveren, schrik ik. Wat zit er op zijn handen? Op de ruggen van beide handen
zie ik kleine bruinige streepjes. Het lijken wel nietjes! Ze liggen evenwijdig aan elkaar. Het zijn er
zeker 20… per hand…
Ik vraag zachtjes: “Wat is er met je handen?” “Oh…dat is niks… dat was een spelletje…” fluistert
Pjotr terug. Daar wil ik meer van weten!
Maak kennis met Pjotr
Wat heeft hij toch een leuk koppie, deze bleke, tengere, slordig gekapte, blonde knaap van
bijna 10 jaar. Ik vind het fijn om hem in groep 6 te hebben. Ik kende hem al van de plusklassen
onderbouw en natuurlijk van het open podium. Leuk knulletje, hoor. Lekker eigenwijs! Hij is
grappig, snel van begrip, kent veel moppen en speelt graag toneel. Net als voor mij, is drama
voor hem veruit zijn lievelingsvak. Hij is slim en hij heeft een brede belangstelling. Hij ligt goed
in de groep. Hij kan goed samenwerken, al gaat dat het beste, wanneer hij zijn eigen plannetjes
kan doorzetten. Pjotr brengt zijn ideeën met verve, dus meestal lukt dat wel. Zijn creativiteit
wordt zeer gewaardeerd in de groep. Niet alleen door zijn vrienden. Toch is er iets… zegt mijn
onderbuik…
Ik maak me geen zorgen over Pjotr’s schoolprestaties. Die zijn altijd okay, al levert hij
huiswerk standaard te laat in en werkt hij soms zo slordig, dat ik hem iets over moet laten doen.
Hij heeft tijd genoeg, naast de wekelijkse uurtjes in de plusklas, om ook zijn eigen projecten te
doen. Zijn methode gebonden toets resultaten zijn stabiel en ook bij de Cito’s scoort hij
steevast bovengemiddeld. Gym is niet zijn lievelingsvak: Pjotr kan goed bewegen, daar niet van,
maar hij kan niet goed tegen zijn verlies. Dat is echt zijn zwakke plek. Dan kan hij erg emo
reageren: woedend huilen en weglopen van het conflict. Meestal lost de gymleerkracht dat
prima met hem op: hij kent Pjotr dan ook al langer dan vandaag. Bij het voetballen in de pauzes
gaat het ook wel eens mis…
Ik maak me wel zorgen over zijn ..tsja… hoe noem ik dat? Zijn welbevinden? Hmm… hij oogt
over het algemeen opgewekt en ontspannen. Pjotr heeft en maakt veel plezier, is een echte
clown… Op school voelt hij zich, ondanks de buien bij het voetballen en gym, senang. Maar
toch… die afgetrapte gymschoenen, met de naam van één van zijn oudere broers er nog in… die
vieze kleren… die te kleine truien, die te dunne winterjas… Hij heeft vaak niets te eten of te
drinken mee naar school en bedelt dan bij zijn klasgenootjes. Er zijn zelfs maatjes, die wat
extra’s voor hem meenemen! Wordt hij thuis niet goed verzorgd? Zou dat het zijn? Is er sprake
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van verborgen armoede? Of is hij thuis niet aan te sturen? Is hij daar te dwars en te eigenzinnig?
Is er wel iets aan de hand of moet ik mijn oprispende onderbuik negeren?
Bij Pjotr thuis
Pjotr is de jongste thuis. Hij heeft vier veel oudere broers. Je kan hem met recht een
nakomertje noemen. Ik heb lang gedacht, dat hij het enige kind was van zijn vader en diens
tweede vrouw. Paps oogt ouder dan hij is, maps juist een stuk jonger. Ze zijn al jaren een stel en
hebben echt samen 5 jongens op de wereld gezet. Niks tweede vrouw! Moeder onderhoudt de
contacten met school en is trouw aanwezig bij de voortgangsgesprekken en als vrijwilliger heel
vaak betrokken bij verschillende schoolactiviteiten. Zij heeft een vrij beroep en kan haar eigen
werktijden indelen. Zij is een vrolijke, knappe verschijning. Geen opgelegd pandour. Een
natuurlijke beauty. Charmant, vriendelijk, complimenteus, tevreden. Blij met Pjotr. Vader is ook
eigen baas. Druk, gehaast, hij oogt een beetje bokkig. Hij vertoont zich zelden op school. Alleen
bij de finales van het open podium komt hij trots en trouw naar zijn jongste jongetje kijken. Pjotr
haalt elk jaar de finale met gemak. Hij is een ras performer in de dop.
Uit Pjotr’s dossier is niet op te maken, hoe het er bij hem thuis werkelijk aan toe gaat. Er is
blijkbaar nooit aanleiding geweest, om een huisbezoek af te leggen, omdat er voorheen nooit
alarmbellen zijn afgegaan, maar in mijn hoofd piept en zeurt er iets… en nu Pjotr met van die
rare tekentjes op zijn handen rondloopt, wordt dat piepen en zeuren steeds luider. Misschien
kan ik met een smoes daar eens aankloppen? Dat ik de wisselschaal van het open podium kom
ophalen, omdat er een nieuwe naam op moet ofzo? Eerst maar eens met Pjotr praten.
Wat Pjotr vertelt
Met alle kinderen van mijn groep probeer ik regelmatig informeel even te kletsen. Met ons
allen doen we dat met een koppie thee en iets lekkers erbij op de laatste vrijdag van elke maand
en met de kids individueel doe ik dat in de pauzes of na school. Als ze een beetje bij mij in de
klas blijven hangen, bijvoorbeeld. Dan weet ik dat ze op een gezellig praatje zitten te wachten,
of dat ze mij iets willen vertellen. Ook de startkring elke maandagochtend is een mooie
gelegenheid om de kinderen te laten praten, over wat ze misschien soms dwars zit, zonder dat
ze daar erg in hebben: dan filosferen we over het leven in het algemeen en van hun observaties
en verhalen steek ik heel wat over ze op.
Met Pjotr praat ik op de ‘dag van de streepjes op zijn handen’ meteen in de eerste pauze.
“Was het brood weer op, vandaag?”
“Nee, ik had geen tijd om brood te smeren”
“Heb je wel ontbeten?”
“Ja!”
“Wat eet je ’s ochtend zoal?”
“Oooh, gewoon, waar ik zin in heb…”
“Ik moest vroeger altijd twee boterhammen: eerst met kaas of worst en dan met zoet. Hoe is dat
bij jou thuis? Letten ze daar op?”
“Niemand let op! Ik ontbijt in mijn eentje. Papa en Mamma zijn altijd laat uit bed en de broers
zijn vroeg naar de middelbare.”
“Dus..?”
“Nou, dan pak ik gewoon waar ik zin n heb!”
“En wat was dat vanochtend?”
“Oh… ik vond nog een gevulde koek…” Hij grijnst ervan!
“Lekker!”
Dan vraag ik hem naar dat ‘spelletje’. In de grote Volvo, op de terugweg van een bezoek aan
een verre oma, heeft Pjotr met de ena jongste broer M. opgepropt in de achterbak gezeten van
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de dikke familiewagen.
“Ik zat hem te klieren’, vertelt hij, “want ik mocht niet op zijn mobiel en ik verveelde me.”
“En hoe reageerde je broer daarop?”
“Nou, die werd pissig!”
“En wat was dan het spelletje?”
“Nou, toen bedacht ik een spelletje: hij ging mij vragen stellen en als ik 10 goede antwoorden
had, mocht ik op zijn mobiel.”
“Vond hij dat een goeie deal?”
“Jawel, ik weet best veel, alleen…”
“Alleen…?”
“Elke keer als ik een fout antwoord gaf, mocht hij me pijn doen.”
“Pijn doen?”
“Ja, dat mocht!”
“Van wie mocht dat?”
“Van mij! Ik kan daar wel tegen, hoor!”
“En hoe deed hij jou dan pijn?”
“Nou zo:…” Pjotr doet het voor op mijn hand: hij knijpt mijn velletje tussen de nagels van zijn
wijsvinger en duim. Hij doet dat zachtjes, maar het doet al best zeer! Zijn broer M. is bij hem
hardhandiger geweest: tot bloedens toe!.
“Djiezusss, Pjotr…”, fluister ik ontzet. Daar zal je het hebben! Ding ding ding, doet de alarmbel in
mijn hoofd.
“Mag ik nu naar buiten?”
“Als je maar goed onthoudt, Pjotr: niemand mag jou zomaar pijn doen!”
“Maar ik vond het niet erg!” En weg is hij.
Wat nu? Na een kort overleg met de IB ‘er, besluit ik diezelfde dag nog een klein mailtje te
sturen naar de ouders van Pjotr. Ik nodig ze daarin uit voor een extra gesprek. Ik geef als reden,
dat ik me een beetje zorgen maak. Slaapt hij wel goed? Komt hij uitgerust op school? Gaat hij op
tijd naar bed? Maakt hij zich zorgen? En: eet hij wel goed? Hij heeft namelijk regelmatig geen
happie sappie mee naar school. Van het ‘handenstreepjesincident’ maak ik nog geen melding. Ik
durf ook nog niet te vragen naar de staat van zijn kleding… Moeder reageert per kerende post en
we maken een afspraak. Komt vader mee? Dat is niet waarschijnlijk.
In gesprek
Moeder en ik spreken elkaar na schooltijd. Het gesprek kan niet langer dan 30 minuten
duren. Moeder heeft nog een afspraak. Pjotr weet waar het gesprek over zal gaan, maar wil er
zelf niet bij: hij zit liever op de gang te gamen met moeders I-phone. Ik schenk thee en serveer
een koekje en open het gesprek met een herhaling van de boodschap in de mail. We gaan
samen al mijn vragen af:
-Slaapt hij wel goed? Komt hij uitgerust op school? Gaat hij op tijd naar bed? Volgens moeder wel,
al kan ze dat niet helemaal met zekerheid zeggen. Ze werkt vaak ’s avonds en vertrouwt erop,
dat de grote broers Pjotr op tijd naar zijn bed bonjouren. Tegen de tijd dat zij zelf komt kijken,
ligt hij in ieder geval altijd te ronken op één oor. Hij komt wel moeilijk uit bed. “Dat heeft hij van
zijn vader”, lacht ze. Vader is sowieso bijna elke avond van huis.
-Maakt Pjotr zich zorgen? “Welnee, waarover zou hij zich zorgen moeten maken? Het gaat toch
goed! Hij is nooit ziek, hij gaat met plezier naar school, hij haalt goede cijfers, hij heeft veel
vrienden…”
-Eet Pjotr wel goed? Nou, dat is wel een apart verhaal: moeder kookt tussen de middag het
avondeten en zet dat klaar op of in het fornuis, centraal in de keuken. Alle huisgenoten hebben
zo’n gevarieerd schema, met allemaal andere schooltijden en de verplichtingen op de
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sportclubs, de bijbaantjes, het echte werk en met hun muzieklessen… er is geen
gemeenschappelijke maaltijd te plannen. Wie wil eten, kan zelf een portie in de magnetron
opwarmen, op een voor hem geschikt moment. “Misschien is het een idee”, opper ik, “om dat
voor het ontbijt en de lunch ook zo te regelen? Althans voor Pjotr? Dat er het één en ander
klaarstaat, zodat het gemakkelijk meegenomen kan worden of terplekke genuttigd?” Moeder
lacht zich suf! Het idee! Dat kan Pjotr prima zelf, bovendien is hij zo kieskeurig, dat zij er niet
meer aan begint, om iets voor hem daarin te betekenen. Dat hij bedelt bij zijn maatjes vindt ze
ook zeer vermakelijk, maar ze zal het er nog wel es over hebben met haar jongste boef.
Dan vraag ik haar of ze gezien heeft, dat Pjotr van die gekke wondjes op zijn handen heeft.
Moeder is verbaasd. Ze heeft niets gezien. Pjotr wordt erbij gehaald, met tegenzin -hij zit net zo
lekker in de game- en laat zijn handen zien. Hij vertelt zijn moeder van het klieren en het spel en
de door hemzelf bedachte ‘sanctie’ voor het niet goed kunnen beantwoorden van de ‘quizvragen’
van zijn broer. Moeder is haar verbazing alweer te boven. “Oh’, zegt ze “was dat weer es één van
jou eigen briljante invallen? Die kennen we wel!”
En dan is de tijd op. Handen schudden, dag dag dag, bedankt voor je tijd en je vertrouwen! Ik
ruim de theeboel op en plof neer op mijn kruk. Ik zit met mijn mond vol tanden en een hoofd vol
vragen…
Huisbezoek
Twee weken later bel ik aan bij Pjotr thuis. Ik heb een afspraak met zijn moeder. Zij heeft
voor onze voorstelling een paar grote lappen te leen en een paar decorstukken. Ik ben met de
bakfiets. Die staat op de stoep geparkeerd. Ik hoop, dat alles erin past en ik hoop op een glimp
van het gezinsleven… dubbele agenda… Op het aanbellen komt geen reactie. Wel hoor ik een
hoop lawaai. Stemmen, muziek, een deur die dichtslaat… Ik bel nog maar eens en laat mijn
vinger wat langer op de knop. Weer niets! Dan klepper ik met de brievenbus en klop op het raam
naast de deur.
Er komt iemand aan! De voordeur zwaait open en twee grote knullen stormen meteen naar
buiten. Ah… daarom ging de deur open… om hen eruit en niet om iemand, mij, erin te laten. Wat
nu? De jongens hebben zo’n haast, dat ze mij helemaal niet opmerken? Ze laten wel de voordeur
open staan. Ik stap aarzelend de hal binnen. Ik roep: “Volluk!” De klapdeuren naar de gang en
het trappenhuis staan open. Ik loop de gang in en roep nog es “VOLLUK!” Dan sta ik in een
ruime woonkeuken. Wat een keet! Wel gezellig! En ja: een paar grote pannen op het fornuis. Het
avondeten-voor- wie- dat-wanneer dan ook- wil. Nu wordt ik verder gelokt door gamegeluiden.
Bliep piep knars tetetete… Daar maar op af? Ik bons op een brede deur en stap een grote
woonkamer binnen. En wie zit daar in kamerjas met een controller in beide handen en een rode
kop van opwinding te gamen met op een kneitergroot beeldscherm van alles aan de hand en de
volumeknop op 100? VADER!!!
Wie er het hardste schrok is tot op heden niet duidelijk… Ik had nog om kunnen keren, maar
tsja… onverbeterlijk nieuwsgierig en een frik wat betreft afspraken, dat ben ik ten voeten uit: dus
stamel ik een vaag goedenmiddag in de plotseling ingedaalde stilte. Game over?
In gesprek (2)
De decorstukken en de lappen zijn door moeder zojuist naar school gebracht. Dat kwam
beter uit! En nu juffie er toch is: wil ze een mok thee? Voor de schrik? Ik knik. Ik kan geen woord
uitbrengen. Ik schaam me rot… (Ik ben niet vaak met stomheid geslagen… ook wel es goed om
mee te maken…) Vader zit echter volkomen ontspannen op zijn praatstoel. Is er al een nieuw
thema voor het open podium en zou het niet leuk zijn om met de hele klas dit jaar een act te
doen en daar wil hij wel een ideetje voor leveren en die Pjotr, die komt er wel! Wat een
eigenwijze heikneuter! Geweldig, toch? Hij gaat al vanaf dattie goed praten en lopen kon

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853

volkomen zijn eigen gang. Sterke wil! Harde Kop! En driftig!! Als die iets in zijn kop heeft, heeftie
het niet in zijn kont. Wat een baas! Hij koeioneert zijn grote broers: ze zijn als was in zijn
handen. En zijn moeder? Die is helemaal niet tegen hem opgewassen. Nee, die Pjotr, die is het
gelukkigst, wanneer je tegen hem zegt: he, man, doe het allemaal maar lekker zelf dan! Dan
gaattie maar met die ouwe kleren van hem naar school, omdattie z’n lievelingstrui niet kan
missen! Dan heeftie maar een ragebol in plaats van een kapsel. Moetie helemaal zelf weten.
Sinds ze hem hebben losgelaten, weetjewel, hebben ze geen kind meer aan hem. Voor die tijd
was het elke dag een hel. Dan brakkie de tent af! Huis te klein! Nee, we hebben het goed voor
mekaar zo of had juffie soms problemen met Pjotr op school? Niet? Nou dan!
Moeder komt weer thuis. Lachen! De spullen staan dus op school in mijn lokaal. Fijn, he?
Pjotr heeft geholpen met slepen en is daar nu nog aan het voetballen. Ik drink mijn thee op en
ga met een soort van staart tussen de benen naar huis. Geen probleem, toch?
Ten slotte
Pjotr won dat jaar de finale van het open podium. Het thema was: doe het eens anders! Hij
ging vol zelfvertrouwen naar groep 7 en 8 en is nu halverwege zijn middelbare school. Latijn en
Grieks had hij geen zin in, dus VWO’t hij op het Lyceum van zijn keuze met twee vingers in zijn
neus. Hij speelt in de schoolband en heeft een vriendinnetje. Met haar gaat hij wel eens
shoppen. En die oprispingen in mijn onderbuik? Die hadden niets te maken met Pjotr, maar alles
met mijn aannames over hem. Ik dacht hem goed te kennen, maar mijn geest was niet open: ik
keek niet voorbij de oppervlakte, terwijl ik juist dacht, dat ik dat wel deed. Dat leerde ik hiervan!
Pjotr had geen problemen! Hij leefde een heerlijk vrij leven te midden van zijn vrienden en
familieleden. En zonder de restricties van opvoedkundige ideetjes en weetjes, maakte hij overal
een vrolijk potje van. Zijn talent en snelle brein zorgden ervoor, dat hij zich dat ook kon
permitteren. Ik ben benieuwd hoe ver hij nog komen zal. We gaan vast en zeker van hem horen!
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