Persoonlijk met: René Berends
door Arnon Brouwer
Naam

René Frans Berends

Geboren

Deventer, 31 - 8 - 1 9 5 5

Woonplaats

Deventer, Oude ziekenhuisbuurt

Partner

Getrouwd met Lianne

Kinderen

Sanne, Rimme en Jort

Scholen
Na de Pedagogische Academie ben ik onderwijskunde gaan
studeren. In die tijd heb ik op veel scholen in Deventer inva werk
gedaan. Na mijn studie vond ik werk bij de begeleidingsdienst,
het SPC in Sittard. Na ruim twee jaar ben ik teruggegaan naar
Deventer en vond ik werk als schoolbegeleider bij Stichting Perspectief (de huidige Usselgroep).

Daardoor komt er ook veel op mijn weg. Dan wordt er gezegd: "Vragen we René! Die is wel in voor iets nieuws." Soms is dat wel te veel.

Opleiding
Pedagogische Academie aan de Singel. Daarna Onderwijskunde in Nijmegen.
Sport
Momenteel sport ik niet meer, maar in het verleden was ik een
actieve voetballer. Ik heb nog gespeeld met bekende voetballers
zoals Jan van Dijk, die onlangs als trainer is ontslagen bij VW.
In verband met een geboorteafwijking aan de nieren heb ik het
voetballen op niveau moeten staken.
Muziek
In het verleden speelde ik wel wat gitaar, bijvoorbeeld uit de
bekende songbooks van de Beatles. Verder luister ik graag naar
blues zoals Cuby and the Blizzards. Maar ik houd ook van jazz
van bijvoorbeeld mijn heldin Ella Fitzgerald.
Karakter

Uitgaan
Ik vind het leuk om een filmpje te pakken, maar dan meestal niet
in het filmhuis! Ik heb ooit eens in een volle zaal in het filmhuis,
met alleen maar vrouwen in de zaal, hartelijk moeten lachen om
de beginscène van de film 'Festen': een man rijdt met zijn vrouw
en kind in de auto naar het hotel van zijn vader, als hij zijn broer
achterop rijdt, die met een koffer in de hand langs de weg loopt.
De man stapt uit en de broers omhelzen elkaar. Dan nodigt de man
zijn broer uit om in de auto mee te rijden. De vrouw en het kind
moeten uitstappen en maar gaan lopen, want er is geen ruimte voor
vier personen. Vervolgens rijden de mannen in de auto verder, de
vrouw en het kind op straat achterlatend. De scène is zo vrouwonvriendelijk en het onbeschofte gedrag lag er zo dik bovenop, dat ik
er hartelijk om kon lachen. De rest van dé (vrouwelijke) bezoekers
in het filmhuis echter niet. Er waren er, die zelfs chagrijnig en boos
achterom keken met een gezicht van: "Hoe kun je daar nu zo om
lachen!" Het maakte mijn lachbui alleen maar erger.

Voorzover ik mezelf kan beoordelen ben ik altijd in voor een
'dolletje'; geintjes uithalen vind ik altijd leuk! Daarnaast ben ik
een denker, die altijd over van alles en nog wat zit na te denken.
Verder ben ik snel enthousiast. Ik denk dat anderen mij zien als
gedreven, sommige zullen zeggen een harde werker. Geef me
vijf minuten om in de tuin te zitten met een kopje koffie en ik
heb weer een idee waar ik weer iets mee wil doen. Ik heb een
heleboel halfuitgewerkte ideeën in mijn computer, die vroeg of
laat ook wel weer uitgewerkt worden. Het is leuk om dingen 'af'
te maken: een product, een artikel of een boekje.
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Idool / voorbeeld
Ik heb niet echte voorbeelden. Wel heb ik, zoals ik dat noem,
een aantal 'grote broers' waarvan ik veel heb geleerd en die
ik bewonder. Dat waren leraren en collega's als Harry Paus en
Rudy Beernink van de SLO en mijn docent Nederlands van de
pedagogische academie, Rob Godthelp.
Film
Ik heb Festen al genoemd. Verder vind ik de trilogie van Lord

of the Rings wel spectaculair. En de films The Butterfly effect,

boek, dat je gemaakt heeft tot 'lezer'. Voor mij speelde dat pas op

A Beautiful Mind, La Doublé Vie de Veronique (mooie filmmu-

de pedagogische academie. Het was de trilogie van Tolkien: 'In de

ziek!) en een hele oude met Dustin Hofman: Straw Dogs.

ban van de ring'. Ik heb me ziek gemeld en me een week lang op

DVD'tjes van een aantal series kijk ik graag. Ik vind veel En-

m'n kamer opgesloten en de drie pillen in één ruk uitgelezen. Vanaf

gelse comedies leuk: Coupling, the Office, maar ook My Family en Little Britain.

toen ben ik pas gaan lezen. Maar de boeken die me het meest zijn
bijgebleven is de Anton Wachter-cyclus van Vestdijk. Het is autobiografisch werk. Met name het derde deel 'Terug tot Ina Dammen'

Televisie

is fantastisch. Dat gaat over een platonische liefde die hij (Anton

Ik vind alles wat er op de televisie is hopeloos, alhoewel... Als

Wachter) heeft voor een klasgenootje op de lagere school. Mijn

ik kijk, kijk ik voetbal! En een enkele Engelse krimi: Inspector

docent Nederlands op de pedagogische academie, Rob Godthelp,

Morse. Flikken Maastricht kijk ik ook wel, als de Eagles die
avond niet thuis spelen.

zei zelfs: "Ze zouden het vak pedagogiek moeten afschaffen en alle
studenten die boeken moeten laten lezen! Dan weet je meer over de
psyche van kinderen dan wanneer je dat vak volgt!"

Internet:
Ja, daar komt het: 'reneberends.nl'. Een beetje reclame moet

Cabaretier:

kunnen toch? Daarnaast kijk ik dagelijks even op marktplaats

Ik gebruik bij presentaties en lessen over leesonderwijs regelma-

aangezien ik een echte verzamelaar ben. En alle sites over het

tig een filmpje van Bert Hermelink (cabaretier, maar ook bekend

daltononderwijs houd ik wel in de gaten. Verder kijk ik graag

als toetsenist van popgroep Toontje Lager uit de jaren tachtig).

naar ted.com. Meesterlijk, honderden korte informatieve colle-

Hij vertelt in dit stukje, dat het alfabet veel te lang is en dat

ge's van de meest beroemde wetenschappers. Iedereen moet

er wel wat letters geschrapt mogen worden. Vervolgens besluit

maar eens kijken naar Ken Robinson. Dat moet je maar even

hij, dat er steeds meer letters geëlimineerd kunnen worden. En

googlen.

terwijl hij verder praat, gebruikt hij zelf die letters in z'n betoog
ook niet meer. Fantastisch knap gedaan en een leuke inleiding

Tijdschriften / kranten:

om het over grafemen en fonemen te hebben.

Ik lees 'de Maarten'. Ken je dat? Het glossy tijdschrift van

Wie ik ook leuk vind is John Cleese, mooie droge Engelse hu-

Maarten van Rossum, mooie kerel vind ik dat! Verder ben ik

mor. En natuurlijk Kees van Kooten en Wim de Bie met hun

niet geabonneerd op een krant, maar ik koop nog wel eens de

'Geen gezeik, iedereen rijk!'

NRC in de losse verkoop.
Geurtje:
Vakantie:

Ik gebruik geen geurtje. Ik vertoon een lichte allergie voor geurtjes.

Wij zijn helemaal gek van Terschelling en van Griekenland
en dan met name de eilandjes. Ik zeg speciaal eilandjes, om-

Eten:

dat de eilanden die we bezoeken, na de twintig die we er

Periodiek gaan we naar bijvoorbeeld Safak in de stad, prima

gehad hebben, steeds kleiner worden. Heerlijk op het strand,

eten! Verder doe je mij niet echt een groot plezier met heel

hoogzomer en dan in de schaduw, dat wel! Met een grote

lang tafelen. Ik vind dat lange stilzitten een crime! En al die

stapel boeken van vakliteratuur tot aan gewone literatuur. Ik

amuses, die voor-, tussen- en achterafjes: doe mij maar een

heb regelmatig een boek bij me over sterrenkunde, zoals de

bord met eten! Anderhalf uur aan tafel zitten vind ik te doen.

boeken van Stephan Hawking. Ik moet er wel bij zeggen, dat

Dat is nog gezellig. Daarna wil ik het liefst weer een stukje lo-

ik het meestal kan begrijpen tot aan bladzijde 100. Als het

pen: onrust in de benen. Dat snelle eten heb ik van mijn vader.

over elf dimensies gaat, over kwantummechanische invloeden

Er is zelfs een foto, waarbij ik als baby'tje bij één van mijn

op de kosmos en over de fundamentele onzekerheid die op

twee oudere broers op schoot zit en we met het hele gezin

kwantumnïveau speelt, raak ik het spoor bijster. Het gaat mijn

aan tafel zitten. Mijn broers en mijn moeder zitten nog aan

pet dan te boven, al heb ik ooit een bèta-opleiding gehad.

de soep, terwijl mijn vader z'n aardappels, vlees en groente
al bijna op heeft. Hij moest 's avonds regelmatig nog werken,

Land:

maar was er toch ook een van de 'functionele hap'.

Ondanks de mooie Griekse eilandjes kies ik Nederland!
Drinken:

Stad:

Ik drink bijna geen alcohol! Heel soms als het gezellig is en we

Deventer natuurlijk!

zitten in een café dan drink ik nog wel eens een biertje van de
tap. En dan het liefst van het merk "Brand". Van Grolsch krijg

Boek:

ik hoofdpijn, maar ja als er dan toch niets anders is. Ik ben

Weet je dat ik, toen ik nog klein was, helemaal niet van lezen hield!

ook geen wijndrinker. De voorraad wijn groeit, door de hoge

Maar op een gegeven moment is er een boek dat je pakt en grijpt!

frequentie van presentaties en lezingen die ik houd, sneller

Het laat je niet meer los. Iedereen heeft wel zo'n boek. Het is het

dan dat hij slinkt door het drinken van een glaasje wijn.
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Angst:

ze hem zo aanvliegen. En dan te besef-

over vragen stelde. Of ik nog wat anders

Wat een vraag! Ik ben bang voor slangen

fen dat Noah er wel vier keer in past, zo

doe dan boeken schrijven!

hahaha, ja echt! Als ik in Griekenland in

groot is die andere hond.

Ja, die reacties vind ik leuk!

Hobby's:

Hoogtepunt:
Wat is er nog mooier dan als amateur-

zee dobber en er komt er zo eentje voorbij.
Brrrrrr, dat vind ik helemaal niks!

Ik ben een echte verzamelaar! VoornameAuto:
We hadden een Peugeot, maar Rimme, mijn

lijk reclame- en verpakkingsmateriaal van
de industrie uit Deventer.

zoon,die overigens net twee maanden zijn

verzamelaar je verzamelde werk in het
museum tentoon te stellen en er een boek
over te schrijven: Dat boek 'Deventer

rijbewijs bezit, heeft op de Rembrandtkade

Onhebbelijkheid:

maakt reclame' is nog genomineerd ge-

een klapband gehad. Hij reed vervolgens

Ik ben een redelijk lastige eter. Laatst at

weest voor 'Boek van het jaar' uit Overijs-

een geparkeerde Volvo 4 wheel-drive aan.

ik bij Chez Antoinette en kreeg ik op mijn

sel. Dat vind ik wel een hoogtepunt!

Gelukkig heeft Rimme er niets aan over

bord van die lange scheermesschelpen,

gehouden, maar mijn auto is nu total-loss

die ik vroeger op het strand verzamelde.

Wens:

verklaard. Wat ik overigens een mooie auto

'Kun je die ook eten,' dacht ik toen.

Waar ik nu mee bezig ben is de biogra-

maar nu Saab ook nog eens in Nederland-

Heimelijk genoegen:

fie van Helen Parkhurst. Dat boek komt
op 21 september uit. Daar kijk ik erg

se handen is, vind ik dat wel wat hebben.

Scoren op een verzamelbeurs! De kick

naar uit! Overigens als ik dan toch van

vind is een Saab. Een Volvo is ook mooi,

om iets te vinden, dat je al heel lang

de gelegenheid gebruik kan maken, als

Huisdier:

zoekt en het dan ook in je bezit krijgen.

verzamelaar ben ik nog op zoek naar het

Ik ben een echte hondenman! Ik ben gek

Wat ik overigens ook altijd erg leuk vind,

op honden. We hebben zelf een bor-

is het krijgen van mailtjes en briefjes van

programmaboekje van de wedstrijd Go
Ahead Eagles - Celtic. Dus niet Celtic -

derterriër: 'Noah' die inmiddels al weer

kinderen die mijn boeken hebben gele-

Eagles, want die heb ik al! Het zijn de

zo'n twaalf jaar oud is. Het is een klein
moedig beestje, dat nergens bang voor

zen. Dat ze er dan vragen over stellen

enige wedstrijden die mijn clubje in de

en zeggen dat ze het leuk vinden. Laatst

Europacup gespeeld heeft. Helaas verlo-

is. Zodra ze de hond van de achterburen

had ik nog een leerling uit Hilversum, die

ren ze beide wedstrijden tegen het grote

'ziet' toont ze haar grote moed. Als die

over het boek 'Bloedbroeders' een boekbespreking hield en mij vervolgens daar-

Celtic uit Glasgow: 0-6 in Deventer en

hond te dicht bij mij in de buurt komt, kan

1-0 in Glasgow.

