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Scheuren of kleuren?
De meningen binnen de redactie zijn al geruime tijd
verdeeld. Nee, het gaat niet over het kwaliteitsniveau
van een of ander artikel of het uitnodigen van een of
andere scribent. Evenmin is er onenigheid over een
‘inspirerende meester’ die – in ieder geval voor het
gedachtegoed van exemplarisch onderwijs – al dan
niet inspirerend is. Waar draait het meningsverschil
dan wel om? Alles draait om het wel of niet plaatsen
van een striptekening.
Nu is het in ieder geval niet zo dat de voorstanders van
de striptekening willen aansluiten bij de gewoonte
van dagbladen, clubkranten en programmabladen
om de uitgaven op te leuken met een beeldverhaaltje.
Artificium is weinig gevoelig voor het meegaan met
trends en hypes, in het minst binnen onderwijsland.
Het is ook niet zo dat de tegenstanders van de
striptekening een
aversie hebben
tegen afbeeldingen.
Zeker niet als van
het beeldmateriaal
het enthousiasme,
het leerplezier en de
betrokkenheid van
leraren en leerlingen
afspatten.

tegen plaatsing van
de striptekening is
niet deze min of meer
nostalgische herkomst.
De centrale vraag in de
afweging is de vraag of
gekwaak passend is in de
periodiek voor onderwijs
van kwaliteit en met
diepgang. Anderzijds
is binnen exemplarisch
onderwijs de inhoud
leidend – en niet de vorm.
Overwegingen voor. Argumenten tegen. Toch wordt
de striptekening in dit nummer van Artificium
geplaatst, en dat nog wel op de openingspagina. De
lezer oordele zelf: wordt het scheuren of kleuren?
Ik beken kleur: ik kies voor het laatste.

Gelet op deze
afwegingen moet
de striptekening in
kwestie een bijzonder
exemplaar zijn. En dat is
ook zo. De striptekening
op een afgescheurd
scheurkalenderblaadje
bevond zich tussen de
stapels oude kranten
die in het huis van mijn
opa en oma – naast de
zakken met gebruikte
kleding van Jan en
alleman – stonden
opgestapeld. Niet alleen
goede doelen pikten
een graantje mee, ook
kleinkinderen vonden
met regelmaat wat van
hun gading tussen de te
grote verzameling.
Het argument voor of
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