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De kracht van  
een betrokken

Daar zat hij als basisschoolleerling: in de kamer van de directeur. Harmen de Glint (nu 35) ging als jonge scholier met lees- en schrijfproblemen naar een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom). De klas was volledig ontspoord en niemand had controle over de leerlingen. Harmen, de grootste raddraaier, werd de klas uitgezet. Hij mocht voortaan koffie en  koek rondbrengen, en kreeg geen les.
Tekst:Henrique Staal, Foto’s: Jaco Klamer
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De kracht van  
een betrokken

In de zomer van 1994 komt Peter de Vries (inmiddels 54) als leerkracht de klas van Harmen lesgeven. Harmen belandt, na een halfjaar afzonde-ring, weer in de groep, en gaat het gevecht aan met de nieuwe leerkracht die orde aanbracht in de chaos. “Ik verzette me tegen zijn gezag”, vertelt hij. Peter weet nog goed dat het zelfs uitliep op een fysieke worsteling om Harmen rustig te houden, waarbij een knoop van Harmens rood-geblokte blouse afviel. 

INTRODUCTIE
Onderwijsdeskundige Peter de Vries stelt zijn voormalige leerling vanmiddag voor aan ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins (50), met wie hij vaker contact heeft over het onderwijs dat hen beiden aan het hart gaat. Ze zijn – buiten de openingstijd - welkom in het goedlopende Ermelose restaurant Japas van Harmen, waar koks en bedienende personeelsleden zich opmaken voor de komst van hun gasten.

LIEVE KEREL
“Ik zag jou al als vechter, en wilde je stimuleren te vechten”, zegt Peter tegen zijn oud-leerling. “Jij kon als kind te goed ‘functioneringsgesprekken’ met leerkrachten voeren en kwam daardoor in dat kamertje van de directeur terecht.” De leraar en leerling halen herinneringen op aan het bijzondere schooljaar, 25 jaar geleden, waarin Peter de rust terugbracht in de klas van Harmen, en hem leerwerk bezorgt. “We waren leerkracht en leerling maar Peter stelde zich op als één van ons, en ik was zijn beste vriend”, vertelt 

Harmen verwonderd. “Hij begreep me echt, en ik 
wilde me graag inzetten voor hem.” Op klassenfoto’s 
staat Harmen sindsdien steevast vlák naast zijn 
leerkracht. Die lacht: “We hadden elkaar gevonden.” 
“Wij zijn een avontuur aangegaan als mensen, niet 
als leerkracht en leerling”, vindt Peter. “Er gebeurde 
tussen ons iets op zielsniveau: onze belevingen 
pasten bij elkaar.” 

De onderwijsdeskundige betreurt het dat 
schoolkinderen vaak de dupe worden van volwassen 
mensen die niet functioneren: “Er gaan zóveel kinderen kapot”. Het gaat hem aan het hart dat kinderen terechtkomen in speciaal onderwijs waarvan nog maar de vraag is of het voor hen een geschikte vorm, is omdat we daarmee iedereen die afwijkt van het gemiddelde als abnormaal bestempelen. “Die kinderen zijn net zo gek en leuk als ikzelf”, vindt hij. “Ook Harmen was een lieve, begrip- en respectvolle kerel aan wie niets mankeerde, maar wij hadden hem gelabeld.”

“ Waarom 

plakken we 
zoveel labels 
op jonge 

kinderen?”



26

INTERVIEW

SCHOUDER AAN SCHOUDER  

“Waarom plakken we zoveel labels op jonge kinderen”, vraagt Eppo 

Bruins zich af terwijl hij aandachtig luistert naar het bijzondere verhaal 

van Harmen. Hij is, net als Peter, overtuigd geraakt van het belang 

van ouderbetrokkenheid in het onderwijs, één van de speerpunten 

van het het kabinet. Al in 2016 schreef Eppo Bruins de nota ‘Kerels 

voor de klas’ waarin hij pleitte voor meer man/vrouw diversiteit in het 

onderwijs en een beroepsgroep die beter voor zichzelf opkomt. Het 

onderwijs moet volgens het Kamerlid ook meer fulltime contracten 

bieden zodat leerkrachten kostwinner kunnen zijn. Ze moeten hun 

eigen lessen kunnen inrichten zonder stapels papierwerk te moeten 

verrichten. Eppo betreurt het dat de verhoudingen tussen ouders en 

leerkrachten juridiseren, terwijl ze beter schouder aan schouder kunnen 

staan. “Vertrouw ouders”, zegt hij. “Het zou mooi zijn als ouders en 

leerkrachten samen optrekken zodat een school voor kinderen een 

verlengstuk wordt van thuis. We hebben moedige leerkrachten nodig en 

schoolleiders die hen steunen.”

LOL IN LEREN
“Ik was in het kamertje van de directeur een ongemotiveerde leerling 

geworden; ik voelde me door niemand begrepen”, blikt Harmen terug. 

“De term ‘gedragsproblemen’ was voor mij een vrijbrief voor problemen 

en ontsporing, want ik was afgeschreven.” Harmen had bovendien 

gehoord dat hij als lom-leerling nooit naar de havo of het vwo zou 

kunnen, terwijl hij graag wilde leren. Een hbo-studie zou onbereikbaar 

zijn voor hem.

Toch kreeg Harmen, dankzij Peter, de lol in het leren terug, hoewel hij 

– tot zijn grote frustratie - merkte dat hij op het vervolgonderwijs nog 

geen Psalm uit zijn hoofd kon leren omdat hij nooit had leren léren. 

Peter beaamt dat: “Er werd toen op deze school nog niet getest en 

getoetst, want er werd gedacht dat dat niet kon met deze kinderen.”

Harmen haalt uiteindelijk de mavo, volgt een mbo-opleiding marketing 

en communicatie en doorloopt met goed gevolg een hbo-opleiding 

marketing en management. Als consultant detacheert hij daarna 

onderwijspersoneel, maar zijn passie ligt elders. Hij krijgt een baan 

bij restaurant De Chinese Muur in Putten waar hij al werkt als student, 

en waar het gezin De Glint vroeger eenmaal per jaar uit 

eten ging. “Ik wilde loempia´s verkopen”, lacht hij. 

Harmen werkt samen met eigenaar 

Shuling Hu, wiens echtgenoot 

een ander restaurant runt. 

Als die weer bij De Chinese 

Muur komt werken, staan 

beide mannen tegenover 

elkaar met hun verschillende 

achtergronden en inzichten. 

Maar de twee vinden elkaar in 

de bedrijfsvoering en worden 

compagnons. Ze bundelen 

hun kracht: Jian Lan bestiert de 

backoffice en keuken, Harmen 

Te lezen op:  
ChristenUnie.nl/kerelsvoordeklas



27

INTERVIEW

runt de frontoffice en de bediening. De Chinese Muur wordt onder hun 

leiding omgedoopt tot De Muur, en krijgt, met vijf andere restaurants, 

een Aziatische keuken en een Nederlands gezicht, waar mensen kunnen 

wokken en grillen volgens het concept ‘all you can eat’. 

“Het personeel ziet Harmen als topbaas die hen ziet en kent”, weet 

Peter. “Ik kan zelf eigenlijk niets”, sputtert Harmen tegen, maar hij 

weet tegelijkertijd dat mensen met veel plezier in zijn zes restaurants 

werken omdat ze vertrouwen krijgen en veel vrijheid. De succesvolle 

ondernemer vertelt dat hij inmiddels 350 mensen in dienst heeft, 

samen met zijn compagnon Jian Lan. “Ik wil mezelf en anderen graag 

ontwikkelen en uitdagen”, vertelt Harmen die vanaf zijn veertiende altijd 

werkte naast zijn school en studie, en goed kan inschatten hoe hij zijn 

restaurants tot een succes kan maken. “Ik werk graag met mensen en 

probeer de juiste om me heen te verzamelen.”

IMPACT
“Waarom vertelden ze me op school dat dit allemaal niet haalbaar 

was voor mij”, verzucht Harmen, die nog steeds diep dankbaar is 

dat Peter op zijn pad kwam. Toen familieleden een jaar geleden zijn 

oud-leerkracht onverwacht tegen het lijf liepen, vroegen die zijn 

telefoonnummer zodat Harmen contact kon opnemen. Op 5 oktober 

2019 zaten de mannen met hun echtgenotes samen aan tafel, en kon 

Harmen met zijn betrokken leerkracht delen hoeveel impact die heeft 

gehad op zijn leven, en dat hij zijn bijzondere loopbaan aan hém te 

danken heeft. Het emotioneert hem zeer: “Ik heb mezelf ontdekt en dat 

heeft m’n leven veranderd”. 

“Wat Harmen zegt ontroert me”, lacht Peter terwijl Harmen achter een 

Japas-servet tegen de tranen vecht. “Ik vind het onbetaalbaar dat we 

ons weer aan elkaar kunnen verbinden.” 

“ We hebben 

moedige 

leerkrachten 

nodig en 

schoolleiders 

die hen 

steunen.”

“ Ik vind het 

onbetaalbaar  

dat we ons  

weer aan  

elkaar kunnen 

verbinden”

Dit interview is begin februari gemaakt, vóór het oplaaien van de coronacrisis. 


