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IT een lande
lijk onder
zoek is geble
ken dat ruim
de helft van de leer
krachten het voorbije
kalenderjaar geconfron
teerd· is met enige vorm
van agressie. Elf pro
cent van de 342 onder
vraagden zei gedurende
die periode minimaal
één keer fysiek te zijn
bedreigd door een leer
ling. Daadwerkelijk ge
schopt was 1,5 procent.
Klinisch psycholoog
Huub Buijssen geeft in
zijn nieuwste boek on
der andere tips hoe om
te.gaan met agressie:
Blijf baas over je eigen
emoties. Vermijd ie
mand lang in de ogen te
kijken. Gebruik humor,
echter alleen niet om ie
mand te kijk te zetten.
Probeer fysieke afstand
te bewaren.
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,.Interviewers en'
cabaretiers leren
onze kinderen ar
vroeg dat je vool'ê
niemand resped:
hoeft te heb-'<' , 11

-

door MARIE-THÉRÈSE
ROOSENDAAL
TILBURG, zaterdag
"Hij staat op met het
mes in zijn hand en prikt
me. 'Die milt kan ik mis
sen', flitst het door me
heen. Hij staat recht voor
me, is iets kleiner dan ik.
'Ik steek je dood',
schreeuwt Mischa ter
wijl hij me aankijkt."
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,Geweld op school, van een
leerling of een ouder tegen een
leerkracht, komt steeds vaker
voor. Huub Buijssen, direc
teur van Buijssen Training en
Educatie in Tilburg dat gespe
cialiseerd is in traumaopvang,
schreef samen met Mathilde
Bos het boek 'Lesje geleerd'/'
ovêr de nasleep van inciden
ten.
Verpleegkundige en docen
te Bos interviewt zes leraren
over hun ingrijpende ervarin- genwoordig houden ouders 'Draai er niet om heen! Geef de hak nam. Intervi ewers en We willen argumenten horen, kop gegooid als je niet oplette.,
gen. Psychogerontoloog, ge-- leerkrachten nauwlettend in antwoord!' Als ze op dezelfde cabaretiers leren o nze kinde- we leven in een onderhande-- En daar praatte je thuis niet
zondheidszorgpsycholoog en de gaten, voortdurend kijken toon thuis met hun partners ren al vroe g: je hoeft voor ni e- lingsmaatschappij. Maar bij over, want dan kreeg je 'm nóg
klinisch psycholoog, Huub ze over de schouders van hun zouden omgaan, zouden ze el- mand respect te hebben. Dus Marokkanen is pa thuis op een keer van je vader of moe-
grond van zijn rol de baas en der. Ouders zouden nu heel
Buijssen, beschrijft tips voor kind mee. Als ze menen dat kedagde grootst mogelijkeru- ookniet vo or je leerkracht."
zelfhulp en collegiale opvang. leerkrachten hun kind tekort zie hebben. Bekijk eens de onBarbaars, het woord valt pas hebben ze een heilig ontzag anders reageren en dergelijk
doen, laten dervragers van de zwart-wit tv later in het gesprek: ,,Vroeger voor hem. In hun cultuur ver- gedrag van leerkrachten niet
Buijssen:
ze zich ho- uit vervlogen tijden: beleefd had je uitsluitend plichten, nu wacht men dat de leraar op meer pikken. Aan de ene kant
In het ver"leçlen is ge-ren."
en met respect gingen ze de alleen rechten. Het ik-tijdp erk school de baas is en zich ook zo is er meer geweld, aan de ande-Op het ge-- geïnterviewde tegemoet. Ja, is doorgeschoten en ik weet gedraagt. En doet hij dat niet re kant zoomen we er ook verhoo gde waakzaamheid."
bleken dat
normaals. Een luisterend oor
vaar af voor inderdaad dat was het andere niet waar het heen gaat. De en gaat hij met argumenten meer opin."
een
zelf,,Fout éénis daar onmiddel- van iemanduitje naasteomge-een vroe-- uiterste, te veel onderdanig- roep om waarden en normen proberen te overtuigen, dan
hulpboek
lijk de bedrijfspsycholoog op ving is belangrijker en helpt
wordt sterker, maar of het tij loopt hij het risico door hen als Schaamtegevoel
ger-was-het heid, onechtheid ook."
meer effect
af te sturen. Daaraan heb jij wel."
nog te keren is?"
zwak te worden gezien. En zo
beter-zeur
sorteert dan
toch ook geen behoefte als een
"Ook voor getraumatiseerde
Il
Terug naar zijn onderwerp, opgevoedeleerlingengaandan
Daarmee bagat elliseert hij dierbare bijvoorbeeld net is leerlcracbten zijn collegiale
te worden Respect
een bezoek
Buijssen kan niet om de na- gemakkelijker over de gren- het geweld te g en leraren nie t. overleden? Direct na de ramp reacties daarom heel belangaan de psycholoog of psychia- versleten geeft Buijssen zijn
,,Of te g en uitsmijt ers, tram- in Enschede rukten de trau- rijk: compassie, daar gaat het
ter. Door andermans ervarin- mening: ,,Ik was één van
"Ie mand beled i g en mag, men van boosdoeners Halil en zen."
gen merken de slachtoffers dat twaalf kinderen en niet het sterker nog, op het toneel Cemal heen: ,,Met name in de
Buijssen noteerde op grond conduct eurs, p olitie mannen, mapsychologen uit. Dat was in om. En al zegt een collega ae
hun reacties op een abnormale middelpunt van het heelal. Te-- schijnt het vo or velen te moe- grote steden zitten veel cultu- van een onderzoek dat het ge-- de urwaarders en parkeer- die eerste fase nergens goed verkeerde ding en ter troo5..\
situatie normaal zijn en dat het genwoordig ben je één van de t en. Youp van 't Hek, Paul de ren in de klas waarvoor andere weid op scholen is toegeno- wachters, mensen die be- voor. Sterker nog: uit het on- de betrokkenheid telt. V'lP-té�
niet andersom is. Men kan er twee of de enige. Kinderen Leeuw, Freek de Jong e: he t regels gelden. Een andere be-- men. ,,Maar het wordt ook ro epsbalve met agressie te derzoek weten we dat het her- het management telt de m�m
troostinvinden:'ikbennietde zijn mondiger, hebben meer kan niet grof ge noeg zi jn. Ze langrijke oorzaak van de ge-- meer geregistreerd. Als ik maken krijgen. Personen die stel er helemaal niet door houd van de woorden oveci- T
vroeger stout was, in de twee-- een psych otrauma kunnen op- wordt bevorderd, ja er zelfs gens wel. Als de directeur
enige, ik ben niet gek'. En het zelfvertrouwen, stellen eisen. sp elen fanatiek op de man. weldstoename."
Bij ons dwingt de notaris, de klas, groep vier dus, dan zei lopen. De betrokkene ver- door kan worden geremd. domme dingen zegt wordt bij ,
boek Iaat zien dat aan het eind Ze zijn niet bedeesd. Dat zie je Dal had je bi j Toon Hermans
"
huisarts
de
en
dejuf:gade latmaar halen.Of loontvaakreact ies d ie h ij van Mensenkrijgen hetideedatze daarop afgerekend."
,o
vahde tunnellichtis. 'Genees- in de hele maatschappij. Bij niet, en de zelfs de scherpe de politieman
Erkenning van het slacht> �
Barend en Van Dorp bevelen Wim Kan toonde altijd res- geen gezag of respect meer af je lcreeg op de middelbare zichzelf niet kent. Berbele- gek zijn geworden, terwijl ze
Jézen' noemt men dat wel."
"
is minstens zo be-vermijdingsreacties, normaal reageren op iets ab- offerschap
Een citaat van een leraar uit de interviewers hun gasten: peet voor de politici die hij op simpelweg door zijn functie. school een bordborstel naar je ving,
het boek na het agressie-inci- ,....----------------------------·-----------------------------------------------, langrijk. Het bezoek van koningin Beatrix aan Enscheçle
dent: ,, Wanneer ik me uitdeed veel goed. Een schooldi-,,
k\eed, zie ik tot mijn verbijsterecteur dient meteen iets van ,❖
ri71g dat ik steekwonden in
I I
zich te laten horen als èen leermijn buik heb. Tot wel een paar
kracht door een leerling of oumevrouw Van Hams
centimeter diep. (...)Gezien de
Aan een van de uitvalswegen van
gekweekt en vrees dat
n
der is aangevallen of bedreigd.
bleek
uttig.
Zij
was
een
ernst wordt Cema! beschuldigd de stad ligt tuincentrum 'Het Paramijn broer daar alles
Hij moetookwetendatde leerwat terug getrokken davanaf weet . Hij is blijkvan een poging tot moord. Hoe dijs'. Op een morgen werd Anton
kracht snakt naar informatie:
me die TMeilijk uit haar
is,/tet mogelijk dat juist ik, die · van Hams, zakelijk directeur van dat baar zakelijker dan hij
worden er maatregelen tegesi,..
woorden kwam, maar
het deed voorkomen.
zo gemotiveerd is om de leerlin- bedrijf, bij mr. Raab aangediend. Er
de
leerling genomen, wat
ek
was
er
niet
dom.
z
De
En ik vermoed nu dat
gen te helpen en te steunen, het is iets vreemds bij ons gaande, sprak
wordt aan de ouders verteld,
vrien delijke manier van
hij tot de advocaat. V moet weten dat ik als vlag op een moddoelwit kon zijn?"
hoe reageerden de collega's,·
doen van mr. Raab stelde
H uub Buijssen: ,,He t was
twee jaar geleden mijn vader pwtsederschuit moet dienen,
weten de leerlingen het?"
hnar meteen op haar geIk begrijp het, zei mr.
niet gemakkelijk leraren te Zing is overleden. Vader had de zaak
Buijssen g eeft in zijn hoek
e
mak.
Z
vertelde
nu dat
Raab. En ik neem aan
vinden d ie erover wilden pra- opgericht en was bij leven een echte
nog tips hoe om te gaan met
zij eerst verkering had
dat u zich door mij wilt
te n. Nummer één waarop ze buitenman.
mr. M. MOSZ KOWICZ
agressie en escalatie te voorgehnd met Dirk die er
worde n afgere kend is altijd:
Kort na zijn overlijden kwam mijn laten verdedigen?
komen. ,,Hoewel blijkens on- J
toen al rare vrienden op
Juist, antwoordde
orde handhaven en gezag heb- broer Dirk bij me. Die heeft groene
d
erzoek
g etraumatiseerû'e
eke
e
een
z
r Staub. Toen
nahield, zoals
Anton. En zou ik mijn vrouw even
ben. Gaat dat mis dan gaan ze vingers, net als vader en hij zou de
leerkracht en z owel door hun
zij daarover haar bezorgdheid uitte,
mogen bellen?
af: wat zull en de colle ga's zeg- zaak dan ook voortzetten. Ik was eicollega's
als
de schoolleiding
had hij haar een dom blondje gen,,emd
Zeg niet te veel, raadde mr. Raab
gen, de leerling e n, de ouders. genaar van een wetenschappelijke
adequaat worden gesteund,
an uitgestuurd.
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Schaamt
hebben directies te vaak �e
Die Staub, vroeg m r. Raab, is dat
terd door de politie is groot! Laat
so graag het gez eIseh ap van Di'rk Z'"
•· mi;
, echter dat vader had geneimng
ln°
.,- g eweldsincident en een lange man, die altijd vreemd
haar liever hier komen, dan leg ik alwild dat w;,
e en psych o trauma · Ne t als
., sámen de zaak zouden
de doofpot te stoppen. Vanweuit.
wel
les
ruilct?
zasciliuldg evoelens: 'had ik nie t drijven, omdat hij allesbehalve
ge de g oede naam van ife
Precies zei de vrouw. Dan weet ilc
dit, had ik· nie t dat'. Schuld leenman is en ik wel. Dat begreep ik
school. Dat is fnuik end v�or
� ,
br:mde de advocaat.
van onze
meer,
wens
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en
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1 t ovengens b'IJ· .de verwer
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Anton van Hams ging terug naar
Zojuist heeft iemand die pas kort
t�& di� f;:
ree��;!n s�! :��� d �
'Het Paradijs'. De politie was al gearhad ik het kunnen voorko - bij ons op de administratie werlct,
reg
els te horen krijg en. Vo�
cht
Toen er door de re bank beraadriveerd en hij werd meteen gearres"l'ln'. zo redenerend he b je mij het volgende toevertrouwd:,, V
ballers op het WK weten: sla
teerd.
slaagd werd of Anton van Hams geik de scheidsre cht er dan volgt,
wleindelijk je lot in handen. mag tegen niema'ltd zeggen dat ik u
al
Raab
moest blijven\ opperde mr.
mr.
dat
bleek
vangen
Het
spoedig
schorsing,
mogelJJ
"k zelfs voor
Als ik maar goed ople t, ge- heb getipt! Ik weet dat u eerlijk bent,
de administrateur die zijn cliënt had
Raab dat het wel nuttig zou kunnen
he t leven. Laat directies ook
bèµrt , het me geen tweede maar binnen een wur komt hier polik in te s tellen naar
onderzoe
politie-infiltrant
een
was.
ingelicht
een
zijn
en
maken
te
drugs
met
,
heeft
Dat
tie.
zo hun leraren beschermen en
ké�r.
'Het Paradijs' bleek één grote kweke- ene Nero Staub, die an Duitsland als
duidelijk zijn tegen leerlingen.
,Hij heeft er wel een verkla- ook u zult wel worden gearresteerd.
rij van opiaten. De prachtige collectie grootimporteur van dru gs bekenden oud ers: kom je aan d e le<!rring voor waarom het geweld Ga nu naar mr. Raab en kom dan
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van
respectabele
stond
vlucht,
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.,Ik. ben 48 jaar. Als ik vroeg�r maakt
bedrijf
een
goede
camouflage.
Dirk
opgeraad
die
ik
heb
ziet,
u
Zoals
ik
kreeg
op schoolreisje ging
voor mij zoiets als 'De Hel' gewor
Anton kwam meteen na zijn indeed alsof hij van de prins geen
'Lesje geleerd, een gids nazorg
van mijn ouders te horen: vo!gd. Ik weet niets van planten af,
den. De meesterknecht van mijn va
vrijheidstelling naar mr. Raabs kan
kwaad wist en suggereerde dat Anagressie-incidenten' kost 25
'goed luisteren en gehoorza- maar realiseer mij nu dat er de laatzet de zaak nu voort en ik ga teder
ng of Antons cel
naar 'Het
terug
weer
nu
u
niet
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man
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zijn
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bij
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figuren
1
men!' Nuis de boodschap: 'Iaat ste tijd vreemde
Paradijs', vroeg mr. Raab. Neen, �nt rug in de boekhandel' Succes, wenste
rij was.
zelf werd de verblijfplaats van broer
dit dossier.
ook
sloot
en
niet over je heen lopen!'. Te-- komen weTken. Nu vermoed ilc dat
Raab
mr.
1
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Dat
eerd.
gedecid
Anton
e
woordd
Dirk.
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bij ons van die drugsplanten worden

,,Leerlingen en ouders
moeten weten dat
ze hun handen thuis

moeten houden
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