
‘Ik heb maar anderhalf jaar
gekleuterd en ben daardoor

jonger dan de meeste kinderen in
de klas. In groep 7 merkte ik dat
sommige kinderen brutaler wer-
den en een andere houding kregen.
Ik snapte dat niet, totdat mijn
moeder vertelde over de puberteit.
Ik heb er zelf nog niet echt last
van.

Groep 8 is een vrolijke klas en ik
ga iedereen heel erg missen! Je
kunt natuurlijk nog wel afspreken,
maar toch denk ik dat je sommige
kinderen uiteindelijk nooit meer
ziet en dat is jammer. Aan de ande-
re kant heb ik wel zin in de mid-
delbare school omdat het een nieu-
we stap in je toekomst is. Ik denk
dat ik wel aansluiting vind op mijn
nieuwe school, ook al ben ik een
stuk jonger.

Er zijn veel dingen die ik nooit
zal vergeten: de musical Ronja, het
voetbaltoernooi, de acties voor
Malaria no More en de optredens
van Doe Maar met Floor, Luna en
Swaan. Het was zo gezellig om al
die dingen samen te doen! Op CSV
heb ik vooral geleerd dat iedereen

evenveel waard is: iedereen heeft
wel iets speciaals. Dat soort dingen
leer je met De Vreedzame School.

Ik was verdrietig toen ik hoorde
dat Floor ging verhuizen, maar
gelukkig kon ze groep 8 nog op
CSV doen. Het was ook jammer dat
juf Sandra in groep 6 naar de kleu-
ters moest overstappen. Vlak voor
de zomervakantie was ik ook altijd
verdrietig, omdat het dan zo lang
duurde voordat je iedereen weer
terugzag.

Op dit moment vind ik jongens
niet zo interessant, maar ik ben
wel ooit verliefd geweest op Pieter
en Dirk. Ik erger me aan jongens
die heel de tijd over games praten.

Later wil ik modeontwerpster
worden, maar ik vind ook dat ik
iets met marketing en computers
moet doen. Ik zit op naailes, dat is
wel gaaf. Als ik ooit mijn eigen
show heb op de catwalk, wil ik niet
van die dunne sprietjes als model-
len, want dat ziet er niet menselijk
uit. Bovendien denken vrouwen
dan misschien dat ze mijn kleding
niet passen en dan verkoop ik
niks!’

Bodine als 11 jarige. FOTO’S CHANTAL VAN KOLLENBURG

Bodine 11 jaar:
‘Iedereen is

evenveel waard,
want iedereen

heeft iets
speciaals. Dat

heb ik wel
geleerd’

‘In mijn tussenjaar ging ik drie
maanden surfen in Zuid-Afri-

ka. Er was niks waar ik me zorgen
over hoefde te maken. Ik stond
gewoon op, pakte mijn surfboard
en was de hele dag één met de
natuur. Ik heb ook nog drie maan-
den snowboard-les gegeven in
Frankrijk. Nu studeer ik Computer
Science en Management Science
aan de universiteit van Edinburgh
in Schotland. Ik heb het daar heel
erg naar mijn zin!

Ik heb warme herinneringen aan
de basisschool; je had zoveel vrij-
heid om te spelen, het was de ge-
lukkigste tijd van mijn leven. De
overgang naar de International
School in Hilversum was moeilijk.
De eerste drie maanden kwam ik
bijna elke dag huilend thuis. Ik
had het gevoel dat ik gevangen zat
en niet meer zorgeloos kind kon
zijn. Ook merkte ik dat ik een jaar
jonger was, nieuwe vrienden ma-
ken was moeilijk.

Vanaf het tweede jaar ging het
beter, maar mijn middelbare-
schooltijd werd niet de beste tijd
van mijn leven. Ik wilde hoge cij-

fers halen en focuste me op mijn
schoolwerk. Ik ben best een control
freak.

Ik kreeg een paar goede vrien-
dinnen, maar paste niet in een
groep. Iedereen was aan het veran-
derden, terwijl ik helemaal geen
interesse had in drinken en feest-
jes. Ik vond het allemaal overweldi-
gend, werd steeds stiller en voelde
me soms eenzaam.

Na de derde klas zouden we naar
Indonesië verhuizen, maar op het
laatste moment ging dat niet door.
Ik had me er ontzettend op ver-
heugd, werd somber en raakte in
een negatieve spiraal. Er volgde
een zwaar, stressvol schooljaar en
ik wist niet hoe ik daarmee om
moest gaan. Doordat ik een eet-
stoornis ontwikkelde, vond ik de
controle terug. Gelukkig is dat
overgegaan, maar omgaan met
stress is nog steeds lastig.

Op de universiteit in Schotland
heb je veel clubjes die allerlei acti-
viteiten organiseren. Ik was net
begonnen met zeilen, maar toen
kwam de corona-crisis. Echt zonde
van deze studiejaren.

Na mijn master wil ik een baan
waar ik blij van word, iets met
data-science of sustainability. Mis-
schien ga ik in Spanje wonen,
dichtbij strand en bergen. Ooit wil
ik misschien wel kinderen. Maar ik
moet er nu nog niet aan denken
om ’s nachts elke twee uur op te
staan om voor een baby te zorgen.’

Bodine als 19-jarige.

Bodine 19 jaar:
‘Na mijn master
wil ik een baan
waar ik blij van
word. Iets met
data-science’

8 jaar na groep 8
Journaliste Esther Smid en
fotografe Chantal van
Kollenburg portretteerden
leerlingen van De Ridderhof in
Vreeland in groep 8 en nu
opnieuw, acht jaar later.
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zo zeggen ze zelf, de voor de hand
liggende ouders om die portretten
te maken. Smid, nu freelance tekst-
schrijfster, werkte destijds voor de
kinderkrant Kidsweek. Van Kollen-
burg is portretfotografe.

In die portretten keken de kinde-
ren niet alleen terug op hun basis-
schooltijd, maar droomden ze ook
van het leven erna. Die verhalen
bleven Esther Smid bezighouden
na de publicatie van het fotoboek.
,,Ik vind een serie als het Britse
Seven Up!, waarin mensen langere
tijd worden gevolgd en elke zeven
jaar voor de camera worden ge-
haald, of De wereld aan je voeten
van Michiel van Erp erg inspire-
rend.’’ Toen in het voorjaar van
2020 haar werk voor een groot deel
stil kwam te liggen, besloot ze de
portretten van toen een vervolg te
geven, Ze wilde wel eens zien hoe
het de kinderen verging, acht jaar
na groep acht. ,,Dit is mijn corona-
projectje’’, zegt Esther Smid.

Krachtiger
Chantal van Kollenburg haakte
onmiddellijk aan en tot hun blijd-

Vreeland Esther Smid en Chan-
tal van Kollenburg zijn twee moe-
ders die in 2012 een dochter in
groep 8 van De Ridderhof hadden
zitten. Ze zagen van nabij hoe
hecht de groep was. ,,Vooral de
meisjes trokken heel veel met
elkaar op’’, zegt Esther Smid. ,,Ze
hadden allemaal hun vaste vrien-
dinnetjes uiteraard, en die vriend-
schappen konden nog wel eens
wisselen, maar met feestjes werden
vaak alle meisjes uit de klas uitge-
nodigd. Niet de jongens?’’ Ze be-
gint te lachen. ,,Nee, jongens von-
den ze stom. Maar ook die gingen
trouwens nauw met elkaar om. Het
was gewoon een heel leuke groep.’’

Toen de klas zich in 2012 op-
maakte om uit te vliegen over het
middelbare onderwijs, ontstond
het idee om in het afscheidsboek
portretten op te nemen van alle 27
leerlingen van de klas. Esther Smid
en Chantal van Kollenburg waren,

schap wilden alle kinderen van
toen opnieuw geïnterviewd en
gefotografeerd worden. Het lever-
de een onthullend kijkje op in het
leven van de Vreelandse jongeren.
Esther Smid: ,,Wat me opviel is hoe
snel ze zich allemaal geestelijk
hebben ontwikkeld. Het waren
toen nog kinderen, maar het zijn
nu echte volwassenen. Ze kunnen
heel goed terugkijken op hun
schooltijd, hoe ze in de groep lagen
en wat er sindsdien is gebeurd.’’

Het viel haar ook op hoeveel
’ellende’ veel van de kinderen in de
tussentijd hebben meegemaakt.
Esther Smid: ,,Ik vond dat shoc-
king. Eén jongen had huidkanker
gehad, van andere kinderen waren
de ouders ernstig ziek geweest of
waren de ouders op een heel verve-
lende manier gescheiden. Acht jaar
lijkt niet zo’n lange tijd, maar bij
velen van hen was er heel veel
gebeurd. Tegelijkertijd vond ik het
mooi om te zien dat ze de moeilijk-
heden op de een of andere manier
hebben overwonnen. Ze staan
krachtiger in het leven.’’

Dromen
Sommigen van de leerlingen zijn
nog steeds bezig om hun dromen
van toen te verwezenlijken, ande-
ren zijn een totaal andere richting
ingeslagen. Chantal van Kollen-
burg: ,,Veel van de meisjes wilden
toen nog iets met dieren gaan doen
en de jongens droomden van een
baan bij de brandweer. Of als graf-
fitispuiter, om maar wat te noe-

men. Eén van de jongens wilde
ondernemer worden, en dat wil hij
nog steeds. Maar mijn dochter
bijvoorbeeld had in groep acht nog
de droom om dolfijnentrainer te
worden.’’ Ze lacht: ,,Ze studeert nu
Econometrie.’’

Enkele kinderen hebben zich na
een ietwat valse start enorm ont-
wikkeld. ,,Een van de meisjes had
op de middelbare school proble-
men. Ze kon zich moeilijk aanpas-
sen en kampte later met een eet-
stoornis. Maar ze studeert nu wel
als enige in het buitenland, aan de
universiteit van Edinburgh’’, zegt
Esther Smid. ,,Daar heb ik echt
bewondering voor.’’

Een ander was in 2012 al vroeg
wijs. ,,Ja, dat is wel een grappig
verhaal: ik vroeg een van de jon-
gens of hij verliefd was. Toen zette
hij mijn opname-apparaat uit en
zei: ’Dat wil ik je wel vertellen,
maar off the record’. Twaalf jaar,
hé!’’

Hoe Esther Smid en Chantal van
Kollenburg het project willen
vervolgen, behalve als serie in De
Gooi- en Eemlander, weten ze nog
niet exact. ,,We gaan de verhalen
waarschijnlijk wel weer bundelen
in een boekje. Niet voor in de boek-
handel, want de belangstelling
ervoor zal buiten Vreeland niet
heel groot zijn’’, zegt Esther Smid.
,,Maar wel een fotoboek voor de
kinderen persoonlijk. Maar of we
de interviews over acht jaar nog
een keer zullen doen? Het lijkt mij
wel leuk. Maar we zullen zien.’’

SERI E Een kijkje in het leven en de dromen van Vreelandse jongeren: 8 jaar na groep 8

’Toen kinderen, maar
nu echte volwassenen’
In 2012 namen de leerlingen van groep 8 van De Ridderhof in
Vreeland afscheid van hun basisschool. Op de slotavond kregen ze
allemaal een fraai boek vol met herinneringen en foto’s uit hun
schooltijd.. Op zichzelf niet uniek, maar één onderdeel uit dat fo-
toboek van toen is een eigen leven gaan leiden, op een bijzondere
manier. De komende weken kunnen de lezers van De Gooi- en
Eemlander dat op de voet volgen.

Esther Smid: ,,Vooral de meisjes trokken heel veel met elkaar op.’’

Of we de
interviews over

acht jaar nog
een keer zullen
doen? Het lijkt
mij wel leuk.

Maar we zullen
zien

Esther Smid (links) en Chantal van Kollenburg voor De Ridderhof: ,,Wat opviel is hoe snel de kinderen zich geestelijk hebben ontwikkeld.’’ FOTO’S STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN
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Chantal van Kollenburg: ,,Veel jongens wilden toen nog bij de brandweer.’’


