Gesufjufte jongetjes

Door René Berends
Onlangs las ik op internet een stukje over onderwijs en ineens

straaltjes aan een zon geplakt worden, zodat degene eens flink

stonden daar twee woorden voor een nieuw, intrigerend begrip:

in het zonnetje gezet kan worden.

'gesufjufte jongetjes'.

Gesufjufte jongetjes moeten op hun stoel blijven zitten, mogen

Sufjuffen! Het moet het onderwijswerkwoord van het jaar wor-

niet rennen, met een bal gooien of in een boom klimmen. Ze mo-

den.

Zeg het maar eens hardop. Je moet het woord letterlijk

gen niet schreeuwen of stoere praatjes houden, moeten met twee

proeven. Vervoeg het ook maar eens: ik sufjuf, jij sufjuft, hij

woorden spreken en in de kring vertellen over hun gevoelens bij

sufjuft (hij?), wij sufjuffen, jullie sufjuffen en zij sufjuffen. En als

een boek, dat ze tegen heug en meug uitgelezen hebben.

voltooid deelwoord: we hebben gesufjuft.

Kunnen ook meisjes gesufjuft worden? Persoonlijk denk ik dat

Ik had meteen een beeld bij de betekenis van het begrip sufjuffen.

dat kan, maar dat het bij meisjes veel minder een probleem

Dat heb je soms zo bij woorden. Je kent een gevoel, een begrip,

is en ook dat meisjes er veel minder last van hebben. Meisjes

een idee, maar hebt er nog nooit een goed woord voor gehoord

kunnen druk zijn met 'social talk'. Die kunnen enorm met elkaar

of bedacht. En ineens is daar dan het woord. Het woord voor het

kwekken, waar jongetjes alleen maar dommig bij kunnen staan

al bekende gevoel, begrip of idee. In dit geval: sufjuffen.

te zwijgen.
En dan natuurlijk de vraag die iedereen op de lippen ligt. Zijn

Wat gebeurt er met gesufjufte jongetjes? Zelf zie ik jongetjes

het alleen juffen die kunnen sufjuffen? Ik weet niet hoe het u

die gesufjuft worden zonnestraaltjes uit stukjes geel papier knip-

vergaat, maar ik krijg meteen jeuk bij de gedachte aan meesters

pen, waarop ze iets leuks of aardigs moeten schrijven over een

die sufjuffen.

klasgenoot waar ze tot nu toe alleen nog maar ruzie mee ge-

Misschien is dit wel de reden waarom er zo weinig mannen

had hebben. En voor die klasgenoot moet dan ineens, om het

voor de pabo kiezen en waarom de mannen die dat proberen,

algemene pedagogisch klimaat in de groep te verbeteren, alle

zo snel in de opleiding afhaken.

