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Bewegen tot vrijheid 

 

Ze is acht jaar en ze heet Anna Martina. Ze is klein van stuk en verlegen. En toch is ze een 

opvallende verschijning op het schoolplein. Niet omdat ze in haar eentje tussen de bomen speelt, 

want die kinderen zijn er meer. Niet omdat ze de door haar moeder zelf gemaakte kleding met 

een lijdzame onverschilligheid draagt, en niet omdat ze weinig zegt. Ieder nieuw schooljaar zijn 

dat soort kinderen er. Ieder jaar is er een schuchtere nieuweling die de kat uit de boom kijkt 

tussen de luidruchtige groepjes van leerlingen die elkaar al kennen van het vorige jaar. 

 

Nee, Anna is anders. 

 

Tijdens het eerste gesprek dat ik had met haar en haar vader viel me dat al op. Haar vader lichtte 

me in over haar schoolverleden: waar en bij wie ze op school had gezeten, dat ze een kei was in 

tekenen en muziek en dat ze nog hard moest werken voor taal. 

Tijdens dat gesprek keek Anna mij onafgebroken aan. Alsof ze dwars door me heen wilde kijken 

met haar donkere ogen. Niet brutaal of agressief. Maar haar scherpe en doordringende blik 

volgde nauwkeurig elke beweging die ik maakte en elke uitademing die ik deed. 

Uit haar ooghoeken probeerde ze op het papier te kijken waarop ik wat aantekeningen had 

gemaakt. Toen ik dat merkte draaide ik het blad om. En haar ogen veranderden van kleur: ze 

werden bijna groen. 

 

De eerste weken liet Anna weinig van zich horen. Eigenlijk was ik haar al bijna vergeten. Ze was 

stil, maar niet te stil. Ze deed wat haar gevraagd werd zonder morren of zonder overdreven ijver. 

Ze was er gewoon, of eigenlijk was ze er niet. 

Totdat een klasgenootje me aan het einde van een schooldag op haar attendeerde. Anna was raar, 

kreeg ik te horen. Ze deed niet mee met hun spelletjes. Haar tekeningen waren stom en eng. En 

als je haar iets vroeg, dan draaide ze zich om. Anna moet hier nog wennen, bedacht ik. Voor zo’n 

meisje uit een totaal ander gedeelte van Nederland is alles nieuw: de school, het huis, de buurt. 

Over een paar weken zal ze wel zijn bijgedraaid. 

 

De dag daarna hield ik Anna extra in de gaten tijdens het speelkwartier. Het was een gewone 

nazomerdag. De kinderen van alle groepen skaten over de nieuw aangelegde baan. En als mijn 

medesurveillerende collega en ik even niet stonden op te letten, dan maakten ze lange rollende 

slieren die met een groots gebaar over het schoolplein zoefden. We hadden al heel wat knieën 

bepleisterd deze zomer en nog veel meer waarschuwingen uitgedeeld. Maar het mocht allemaal 

niet baten. Wat zo’n groep kinderen eenmaal in het hoofd heeft, dat krijg je er niet zomaar uit. 

Anna had geen skates. Maar die bleek ze volstrekt niet te missen. Op haar dooie akkertje 

slenterde ze wat bij de bomen langs het plein. Soms draaide ze tussen de bomen door. Ze sloeg 
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dan haar arm om de ene stam en slingerde naar de volgende. Een eenmans-sliert. Haar 

bewegingen waren behoedzaam, traag en sierlijk tegelijk: als de dans van een spin in slowmotion.  

Nieuwsgierig geworden naar dit meisje, stapte ik op haar af. Ze wilde zojuist aan een nieuwe 

ronde tussen de bomen beginnen toen ik bij haar kwam. 

“Wil jij niet skaten?”, vroeg ik haar. Ik kreeg geen antwoord. “Misschien kun je een paar lenen 

van iemand anders?” 

Anna keek me verstoord aan. Weer viel me die donkere en doordringende blik van haar op. Ze 

leek me van boven tot beneden in zich op te nemen en te bedenken wat ze zou antwoorden. Maar 

op dat moment ging de bel en zichtbaar opgelucht liep ze langs me heen het schoolgebouw in. 

 

Tijdens de les probeerde ik door Anna haar verlegenheid heen te prikken. Ik gaf haar een 

voorleesbeurt en liet haar het onderwerp voor de tekenles kiezen. Maar Anna kwam niet los. 

Erger nog: ze trok zich diep terug in haar burcht toen de klas vol onbegrip protesteerde tegen het 

tekenonderwerp dat ze had gekozen. 

“Beweging”, zei ze. “Ik wil beweging tekenen.“ 

En daar was de klas het dus super mee oneens. Beweging: wie tekent er nou beweging? Van alle 

kanten werd er hevig gemord en gemopperd op Anna, die stiller en stiller werd. Ik greep 

uiteindelijk in en besloot dat iedereen de vrijheid had om te tekenen wat hij of zij wilde. Beweging 

was dus ook goed. 

 

Aan het einde van de dag nam ik Anna even apart.  

“Zeg Anna, ik ben erg benieuwd naar je tekening? Tekenen over beweging lijkt me heel spannend 

maar ook best moeilijk. Nu heeft jouw vader me vertel dat je heel goed bent in tekenen. 

Dus mag ik alsjeblieft zien wat je hebt gemaakt.” 

Anna’s ooghoeken blonken en ze knipperde hevig. Met afgewend hoofd schoof ze mij de 

tekening toe.  

Ik wist niet wat ik zag. Het hele papier was gevuld met duizenden strepen, vlekken en vegen in 

allerlei kleuren. De lijnen draaiden zich vol vuur in elkaar tot een grote sliert, botsten tegen 

andere lijnen en vormden weer nieuwe slingers. Ik kon mijn ogen haast niet van de tekening af 

houden. Telkens als ik keek zag ik weer nieuwe bewegingen opkomen uit het palet van kleuren en 

lijnen. Het was als of het geheel danste voor mijn ogen: alsof alles bewoog in vrijheid. Ik voelde 

de beweging helemaal in mijn lijf, zelfs als ik mijn ogen dicht deed. 

“Wat mooi!”, zei ik enthousiast: “wat prachtig!” Ze knikte stug en wilde de tekening alweer 

terugpakken. “Nee Anna, ik meen het. Ik vind dit echt heel mooi. Er zijn veel mensen die maar 

wat graag wilden dat ze zo mooi konden tekenen als jij hier” 

Anna bekeek mij nadenkend: “Beweging tekenen is vreemd en stom. U hebt vanmiddag niet 

gezegd dat het niet zo is. Vreemd en stom is het.” 
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“Ja, een beetje vreemd is het wel”, gaf ik toe. “Vreemd, omdat niemand er meteen aan denkt en 

omdat het moeilijk te tekenen is. Maar stom is het zeker niet. En al helemaal niet nu ik heb gezien 

wat jij ervan hebt gemaakt.. Luister, Anna. Er zijn nu eenmaal mensen die gedachten hebben die 

niet iedereen heeft. En er zijn mensen die dingen zeggen die weinig anderen begrijpen en die nog 

minder personen willen horen. En zo iemand was jij vanmiddag. Jij had vanmiddag een heel 

origineel idee voor de tekenles. Zo origineel zelfs, dat niemand zich er iets bij voor kon stellen. 

Zo origineel zelfs dat niemand wist waar die moest beginnen met tekenen!” 

“Vreemd en moeilijk dan”, vatte Anna samen. Ze was zichtbaar nog niet op haar gemak. 

“Vreemd en moeilijk, maar niet stom”, vulde ik aan. Ik gaf haar de tekening terug. “Ik snap dat je 

het helemaal niet leuk vond wat er vanmiddag gebeurde. Ik vond het zelf ook niet leuk. Maar laat 

ik je het verhaal vertellen van een man die ooit ook dingen zei die de mensen niet begrepen. 

Misschien snap jij dan beter waarom jouw klasgenoten zo reageerden. 

 

Heel lang geleden was er een joods man die heel wijs was. Hij had veel gelezen en nog meer 

gedaan. Verhalen deden over hem de ronde dat hij mensen genas en troostte en vele wijze 

woorden sprak. Men zag in hem een redder; iemand die opkwam voor de misdeelden en voor 

hen zorgde. Maar soms zei hij dingen die de mensen volstrek niet begrepen: ze werden dan boos 

en hard. En een keer toen dat gebeurde, dreven ze hem zelf de stad uit en wilden ze hem van de 

berg afwerpen waarop die stad was gebouwd. En weet je wat die man toen deed. Hij liet zich 

eerst verjagen uit de stad. Maar toen ze hem de diepte in wilden duwen, draaide hij zich om en 

liep regelrecht de menigte in.” 

“En toen?”, vroeg Anna. 

“Toen niets. Ze lieten hem gaan in hun midden en raakten hem met geen vinger aan.” 

“Hij was zomaar vrij om te gaan en staan waar hij wilde?”, reageerde ze verbaasd. 

“Ja. Kennelijk moet je mensen bewegen tot vrijheid. Kennelijk moet je eerst iemand tot de rand 

drijven om hem vervolgens in vrijheid te kunnen laten gaan. En die persoon moet natuurlijk ook 

zelf het lef hebben om tegen de stroom in te gaan. 

 

Maar ach, wat zit ik toch allemaal te praten. Je zult wel naar huis willen. Thuis weten ze niet waar 

je blijft.” 

“Geeft niets”, zei Anna. En opeens leek ze niet zo klein en tenger meer. Ze had haar tas over 

haar schouder geslingerd en liep naar de gang. Bij de deur draaide ze zich om.  

“Als u wil, mag u die tekening wel hebben. Misschien hangt die hier wel goed.” 

 

Ik nam de tekening dankbaar in ontvangst. 

 

Simone Snakenborg,  

Tilburg 7 mei 2000  


