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Voorwoord

Agora, de marktplaats 
voor het leven
Dit boek heet “De” Zaanse Agora . Nu wil het toeval (of is het geen toe-
val?) dat onze scholengroep ook Agora heet. In ieder geval vertelt dit
boek het verhaal over de plek waar mensen elkaar ontmoeten, met en
van elkaar leren, het plein dat we oversteken om de wereld te leren
kennen, de ander te ervaren en waar we gevormd kunnen worden. De
school behoort bij uitstek de plaats te zijn waar we het leven kunnen
oefenen, veilig en met de mogelijkheid om fouten te kunnen maken.
Het is de plek waar de ontmoeting tussen volwassenen en kinderen,
tussen leraar en leerling en tussen kinderen onderling plaatsvindt.
Kinderen leren overal en zij worden daarbij geholpen door alle tech-
nische voorzieningen die je maar kunt bedenken. Alleen op de school
is die bijzondere ontmoeting te realiseren. Dit boek gaat daarom niet
alleen over de scholen van Agora, maar over alle scholen. Scholen zijn
er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Ze passen zich in de tijd in
vorm en inhoud aan en blijven de leerling uitdagen en inspireren.
Scholen prikkelen de nieuwsgierigheid – de behoefte om te ontdek-
ken – en zorgen voor ontmoeting. 

In dit boek komen veel mensen aan het woord. Allemaal hebben
ze iets te vertellen, iets te delen waar we van kunnen leren. Het ver-
haal is het oudste en krachtigste leermiddel in de school. De school is
de plek waar verhalen verteld moeten worden, omdat verhalen in-
zicht geven in de complexiteit van het leven en ons leren hoe we ons
tot die wereld moeten verhouden. Het in dit boek beschreven bil-
dungsagoramodel biedt onder meer houvast aan hoe we dit laatste
kunnen doen. Dit boek gaat over bildung. Dit woord wordt veel ge-
bruikt de laatste tijd. Te pas en te onpas, waardoor het zijn kracht
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dreigt te verliezen. We moeten het daarom spaarzaam gebruiken. We
zullen weer moeten nadenken over de bedoeling van het onderwijs.
We zullen ontdekken dat het om meer gaat dan alleen het behalen
van een diploma en het worden van een goed burger. Als bildung iets
van die ontdekking in zich heeft, dan zou dat al heel mooi zijn. 

We hopen dat dit boek zal bijdragen tot de herontdekking van de be-
doeling van het mooie onderwijs.

Taco Keulen en Rien Spies,
College van bestuur van Agora
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Inleiding

Je hoeft niet veel fantasie te hebben om te voorspellen dat Zaanstad er over
20 of 50 jaar heel anders uit zal zien. De huizen zijn anders ingericht, er
heersen andere normen, de techniek is overal doorgedrongen en wellicht
is het werk er alleen voorbehouden aan een onderlaag van managers; men-
sen die zich niet wisten te bevrijden van het nine-to-five-regime dat arbeiders
eeuwenlang gevangen hield en nu alleen die losers treft die men vroeger
‘hoger opgeleiden’ noemde. Maar misschien is ook wel het tegenoverge-
stelde gebeurd: misschien is de rol van technologie teruggedrongen onder
druk van een anti-technologische beweging die volgde op de desecularisa-
tie van Europa en die werd aangejaagd door het Werk-Voor-Allen-Actie-
front. Hoe het ook zij, de kans is groot dat we Zaanstad over enkele decen-
nia nauwelijks terug zullen kennen. Natuurlijk, de Zaanse molens zullen
er nog staan, de Zaan zelf zal nog altijd traag stromen, maar het zal een
wereld zijn die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. 

Wie de ontstaansgeschiedenis van de mens bekijkt, ziet dat de ontwik-
kelingen steeds sneller gaan. Het duurde millennia voordat de landbouw
werd uitgevonden, het duurde tienduizenden jaren voordat de steden ont-
stonden, het duurde eeuwen voor de landen zich vormden, het duurde
tientallen jaren om de voedselproductie te verdubbelen en het duurde
slecht enkele jaren om de computer in ieder huishouden te krijgen. Onze
sociale media hebben al bijna de snelheid van het licht en net zo snel gaan
de ontwikkelingen in de wetenschap, de economie, de techniek en de po-
litiek. 

Hoe kunnen we kinderen opleiden voor deze steeds snellere wereld? We
neigen ertoe de vraag te negeren. Het zoeken van een antwoord duurt lan-
ger dan de ontwikkeling zelf, met als gevolg dat de toekomst als een zwart
gat wordt ervaren dat ons over niet al te lange tijd zal opslokken. 

‘Onderwijs,’ zegt de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, ‘moet opleiden voor
een wereld die er nog niet is.’ Het moet opleiden om niet willoos opgeslokt
te worden door de ontwikkelingen. Maar hoe doe je dat? René Gude, de in
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2015 overleden Denker des Vaderlands en oud-directeur van de Internatio-
nale School voor Wijsbegeerte, heeft zich over deze vraag gebogen. Hij
kwam tot de conclusie dat dit voorbereiden op de onbekende toekomst iets
anders vereist dan leren lezen, schrijven en rekenen alleen. Natuurlijk,
deze vakken zijn nodig in ieder onderwijssysteem, maar ze volstaan niet.
Je redt het niet met lezen, schrijven en rekenen alleen. Er moet iets aan
het rijtje worden toegevoegd: en denken. 

Bildungsagoramodel

Natuurlijk is het verstandig dat kinderen vakken en ambachten leren,
maar wel in het besef dat de beroepen waarvoor we ze opleiden straks mis-
schien niet meer bestaan. Het zou toch aardig zijn als de mensen die wij
opleiden straks zelf kunnen bedenken wat ze dan met hun leven moeten.
Dat vereist wat denkvaardigheden en wat wereldse handigheid. Je moet je
makkelijk door de snel veranderende wereld kunnen bewegen, zonder di-
rect uit het lood geslagen te zijn door de veranderingen. Dat vereist dat je
je karakter en persoonlijkheid hebt ontwikkeld en dat je wat denkvaardig-
heden hebt aangeleerd waardoor je die snel veranderende wereld toch be-
grijpt. Die zaken hangen samen: wie geleerd heeft om goed over zichzelf
en de wereld te denken, die heeft iets van een persoonlijkheid en een ka-
rakter om op terug te vallen. Omgekeerd helpen persoonlijkheid en karak-
ter je om je eigen weg te vinden in het leven. 

Wat kan het onderwijs hieraan bijdragen is de vraag. Is er iets constants
te vinden in deze snel veranderende wereld waar we iets aan hebben in het
onderwijs? René Gude, Erno Eskens en Gerard van Stralen hebben hierop
een antwoord gevonden met het ontwikkelen van het bildungsagora-
model. Zij vroegen zich af: is er iets essentieels te vinden in de ‘wereld die
er nog niet is’ waar we de kinderen nu al op kunnen voorbereiden? Wel,
niemand kan in de toekomst kijken, maar een paar zaken lijken goed be-
stand te zijn tegen de tijd. Religie is daar één van. Religies komen en gaan,
maar er lijkt altijd iets van religie te zijn. Misschien kunnen we kinderen
dus alvast kennis laten maken met de diverse wereld van de religie. Sport
en spel is ook zoiets. Wat voor spelletjes we over 20 jaar spelen weten we
niet, maar dat we ze spelen, dat lijkt wel vast te staan. Kunst zal er ook al-
tijd wel zijn. Het was er immers al in de prehistorie. De eerste grottekenin-
gen zagen er heel anders uit dan de moderne kunst die nu in het Stedelijk
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hangt, maar toch, er was, is en zal altijd wel iets van kunst zijn; er zal altijd
iets zijn waarmee we ons voorstellingsvermogen trainen, of het nou een
opera, een theaterstuk of een streetdance is. Met deze veelzijdige kunst
kunnen we kinderen ook alvast kennis laten maken. Tot slot zullen er al-
tijd plekken zijn waar wetenschap en filosofie worden gedoceerd. Scholen,
academies, noem maar op. Ze zijn er altijd geweest en zullen er waarschijn-
lijk altijd zijn. 

‘Onderwijs,’ zegt de Duitse
filosoof Peter Sloterdijk, ‘moet
opleiden voor een wereld die
er nog niet is.’ 

In welke stad ter wereld je ook bent, in welke tijd ook, je zult altijd tem-
pels, stadions, theaters en scholen tegenkomen. Wat er in deze gebouwen
gebeurt, kan verschillen per tijdperk, maar de gebouwen zelf zullen er zijn,
fraai gegroepeerd rond het centrale plein van de stad: de agora. Rond dat-
zelfde stadscentrum zullen we ook altijd die vier andere gebouwen aan-
treffen waarvoor wij kinderen nu al moeten opleiden: privéwoningen, pri-
vate bedrijfsgebouwen, publieke gebouwen en politieke gebouwen. De
wereld mag sterk veranderen, maar deze gebouwen lijken behoorlijk con-
stant te zijn: je vindt ze 5000 jaar voor Christus in de nu Turkse nederzet-
ting Çatalhöyük, je vindt ze in het Middeleeuwse Parijs, in het tegenwoor-
dige Johannesburg en Vladivostok en, omdat ze zo duurzaam zijn,
waarschijnlijk ook in het Zaanstad van de toekomst.
Als je weet dat er in de toekomst waarschijnlijk vier trainingsgebouwen
zijn (tempels, kunstinstellingen, sportfaciliteiten en scholen) en vier le-
vensgebouwen (privéwoningen, private gebouwen, publieke gebouwen en
politieke gebouwen), dan is het wel zo aardig om de jeugd voor te bereiden
op het leven in deze gebouwen, die op hun beurt in de ecosfeer staan. En
het is wel zo aardig om kinderen voor te bereiden op een leven in deze ge-
bouwen, in die kwetsbare ecosfeer. 
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Agorafobie

Op zich zijn gebouwen niet zo spannend. Het gaat er natuurlijk om wat er
in die gebouwen gebeurt. In de school onderwijzen we hoe je zinnig kunt
denken, in de tempels wordt het leven geritualiseerd en gevierd, in de
sportgebouwen traint men de teamgeest en de sportiviteit, en in de kunst-
instellingen wordt het voorstellingsvermogen aangesproken en leren we
ons van alles te verbeelden. We kunnen kinderen op de scholen voorberei-
den op het leven in deze gebouwen, door hen alvast de vaardigheden te
onderwijzen. Net zoals we kinderen kunnen helpen om een bedrijf op te
starten, om belangeloos iets te doen voor de publieke zaak, om goed samen
te leven en elkaar niet te kwetsen in de privésfeer en om op een goede ma-
nier beslissingen te nemen in de politieke gebouwen die zij ooit zullen be-
volken. Acht gebouwen, acht kernvaardigheden die allemaal gevoed wor-
den door de elementaire vakken: lezen, schrijven, rekenen en denken. 

De meeste onderwijsinstellingen leiden nog aan agorafobie. Ze bewegen
zich in enkele vertrouwde gebouwen en lijken het plein van de stad niet
over te durven. Wie zich mentaal opsluit in één of twee van de genoemde
gebouwen vernauwt de blik op de wereld, en daarmee op zichzelf. De
kunst is om met enig gemak van het ene gebouw het andere in te lopen,
van de ene sfeer in de andere. Dit gemak moet door iedere generatie op-
nieuw bevochten worden. Iedere generatie moet zichzelf, met hulp van do-
centen, opnieuw cultiveren. Dit type onderwijs, het sfeergevoelige onder-
wijs dat voorbereidt op een wereld die er nog niet is, noemen we bildung.
Het is het streven naar een persoonlijke, culturele en maatschappelijke
ontwikkeling, waarvan in dit boek, door leraren, ouders, prominente Zaan-
kanters en niet te vergeten, de kinderen zelf, de Zaanse contouren worden
geschetst. De Zaanse Agorascholen zijn de eerste scholen in Nederland die
met het bildungsagoramodel aan de gang zijn gegaan en kinderen voorbe-
reiden op alle acht gebouwen.

Legitimatie

Het bildungsagoratraject komt niet uit de lucht vallen. De samenleving
snakt naar bezinning en het onderwijs zucht onder wat het rendements-
denken is gaan heten. De eerste signalen kwamen uit de filosofie. In het
boek …En denken! bildung voor leraren uit 2012 lieten tal van docenten en an-
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dere cultuurdragers zien dat het onderwijs breedte nodig heeft. Hetzelfde
geluid was vervolgens terug te vinden in rapporten en beraadslagingen van
de Eerste Kamer, de Onderwijsraad en de HBO-raad (inmiddels omgedoopt
tot Vereniging voor Hogescholen). Niet de minste instellingen. Ze pleitten
allemaal voor persoonlijkheidsvorming van leerlingen en studenten.i Uit-
gezonderd de zogenaamde Greenpaper van de HBO-raad gingen de beleids-
nota’s over ‘vorming’. Weliswaar een begrip dat een nauwe verwantschap
heeft met bildung, maar niet identiek daaraan is. Bildung gaat om de in-
nerlijke (en ook maatschappijgerichte) ontwikkeling. Niemand anders dan
de persoon zelf kan dit bewerkstelligen. Het vereist dus een door docenten
geleide vorm van autodidactiek. Het begrip ‘vorming’ suggereert dat
onderwijzers de juiste vorm wel even op de leerling kunnen opdrukken.

Zo werkt het natuurlijk niet. Ontwikkelen is iets wat je zelf moet doen.
Marli Huijer zegt dan ook terecht in dit boek dat bildung het beste vertaald
kan worden als ontwikkeling. Hopelijk ondersteunt de school deze ontwik-
keling door je de juiste omgeving te bieden, door je in contact te brengen
met ontwikkelde mensen en door je het plein over te nemen en je kennis
te laten maken met het leven in andere sferen. In dit juiste omgeving kan
de bildung bloeien. 

Met de notie voor bildung in de Lerarenagenda 2013-2020 (2013) van mi-
nister Jet Bussemaker, De leraar maakt het verschilii, kwam de publieke en po-
litieke ondersteuning voor bildung in het onderwijs. Bij verschillende ge-
legenheden heeft minister Bussemaker aandacht gevraagd voor bildung
in het onderwijs. Laatstelijk op 31 augustus 2015 bij de opening van het
academisch jaar in Utrecht, waarbij zij benadrukte dat onderwijs steeds
meer moet gaan ‘om ons menselijke inlevingsvermogen en ons morele
kompas. Om nieuwsgierigheid en kritisch denken. Om onverwachte ver-
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banden leggen en complexe knopen ontwarren. Die vermogens ontwikkelt
een mens nu eenmaal het beste door interactie met anderen. Door een ont-
moeting, een debat, en soms door de confrontatie aan te gaan.’iii

Wie nieuwsgierigheid en interactie wil bevorderen, wie leerlingen met
alle gebouwen en sferen wil laten kennismaken, die beseft dat de Ro-
meinse filosoof Seneca gelijk had toen hij stelde Non scholae sed vitae disci-
mus, ofwel: wij onderwijzen niet voor de school, maar voor het leven.
Onderwijs draait niet om schoolse methoden en beoordelingssystematie-
ken, maar om de voorbereiding op het leven zelf. Dat leven bevindt zich
in de school, maar zeker ook daarbuiten. Daarom moeten scholen hun
deuren openzetten en de leerling ook kennis laten maken met de buiten-
wereld. De leerlingen zullen, al dan niet fysiek, de stad intrekken om daar
kennis te maken met het leven in de acht ‘eeuwige gebouwen’ van onze
cultuur. Ze zullen kennismaken met de belangrijkste instellingen van de
stad en met markante persoonlijkheden. Dit boek is daarvan een voor-
proefje. 

Eigen wijsheid

Een van geportretteerden is de Zaanse kunstenaar Joost van den Toorn. ‘Le-
raren moeten ervoor zorgen dat kinderen eigenwijs worden,’ stelt hij. Mis-
schien dat sommige mensen, denkend aan hun eigenwijze kroost, hier de
wenkbrauwen bij fronsen, maar het is een wijze uitspraak. Kinderen moe-
ten een eigen wijsheid ontwikkelen, zodat ze een eigen levenskoers kun-
nen uitzetten in de snel veranderende wereld. Eigenwijze mensen – men-
sen met een eigen wijsheid – weten zich met hun nieuwsgierigheid,
verwondering, fantasie en creativiteit te redden in de wereld, en kunnen
deze wereld zelfs een beetje mooier maken. Onze kinderen zullen niet al-
lemaal Beethovens, Ghandi’s en Steve Jobs worden – dat hoeft ook hele-
maal niet – maar ze kunnen wel een voorbeeld nemen aan de manier
waarop deze ‘ eigenwijze’ helden vol zelfvertrouwen hun stempel hebben
gezet op hun eigen leven en op hun cultuur. (Zelf-)vertrouwen is een essen-
tieel gegeven. ‘Vertrouwen is de vraag “Mag ik er zijn?” positief kunnen be-
antwoorden,’ stelt Freek de Jonge in dit boek. In dat verband wijst Inge de
Jong ook op het belang van sport: ‘Eigenwaarde, dat is het allerbelangrijk-
ste dat sport je kan brengen.’ 

Eigen wijsheid, en het daarvoor benodigde zelfvertrouwen en nieuws-
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gierigheid, leer je niet door alleen door lef te hebben en opstandig te zijn.
Het vereist ook discipline en uithoudingsvermogen. Je moet om te begin-
nen ambachtelijk vertrouwd worden met de wereld. Pas als je vertrouwd
bent met de wereld waarin je je beweegt – met alle acht gebouwen waarin
wij leven – kun je zelfvertrouwen hebben. Deze vertrouwdheid komt nie-
mand zomaar aanwaaien. Het is ook niet zo dat alles goed komt als de le-
raar je maar een paar bemoedigende schouderklopjes geeft, stelt Marli
Huijer, Denker des Vaderlands, in dit boek. Natuurlijk moet de leraar be-
moedigen, maar de leerling moet ook gedisciplineerd worden. Bildung is
ook een zaak van bloed, zweet en tranen.

Kinderen moeten enerzijds de ruimte krijgen om zelf de wereld te ont-
dekken, anderzijds horen ze door leraren aan de hand te worden genomen.
In het boek …En denken! bildung voor leraren stelt de Duitse filosoof Peter Slot-
erdijk dat bildung daarmee een zaak is van auto- en heterodidactiek; een-
voudig gezegd het vrijlaten van de leerlingen en het sturen van de leerlin-
gen. Beide vormen van onderwijs zijn nu eenmaal nodig om leerlingen
zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Leerlingen moeten niet al-
leen de ruimte krijgen om alleen nieuwsgierig te zijn, maar horen ook
nieuwsgierig te worden gemaakt. Ze horen verwonderd open te staan voor
(nieuwe) ontwikkelingen en creatief te zoeken naar nieuwe oplossingen. 

Denkvaardig worden

Op de Internationale School voor Wijsbegeerte worden leraren opgeleid
om te filosoferen met jongeren. Het blijkt dat kinderen er, hoewel ze door-
gaans wel wat al te wild denken, vaak meer aanleg voor hebben dan de do-
centen. Ze blijken al heel aardig in staat om te ontdekken hoe iets werkt
(fysica), hoe mensen zich tot elkaar verhouden (sociale logica) en hoe iets
zou moeten werken (ethiek). Je kunt daar met hen heel goed over praten.
En zo leer je ze en passant de belangrijkste kernwaarden van bildung:
nieuwsgierigheid en flexibiliteit (fysica: weten hoe de wereld werkt), dia-
loogvaardigheid en interdependent denken ofwel het vermogen hebben
om zaken in hun sociale samenhang te zien (logica: weten hoe het sociaal
tussen de mensen werkt) en visie/creativiteit en discipline (ethica: je een
voorstelling maken van wat ideaal is). 

Met het traject bildung van de Stichting Agora moeten zowel leraren
als leerlingen de kans krijgen (en grijpen) om zich verder te ontwikkelen,
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naar keuze in de breedte of in de diepte. Dit helpt de leraar ook om meer
‘architect van zijn of haar eigen onderwijs’ te worden, en wij denken, net
als Stichting Agora in haar beleidsvisie stelt, dat het ook het passend onder-
wijs ondersteunt.

Dit boek, De Zaanse Agora, is de eerste concrete uitkomst van het bil-
dungstraject of eigenlijk de start van een uitdagend onderwijstraject. Bij
lezing zult u er net zoals wij van overtuigd raken dat de Stichting Agora is
begonnen aan een uniek traject dat van grote betekenis kan zijn voor lera-
ren en leerlingen en, volgens de prominenten in dit boek, aansluit bij de
maatschappelijke en culturele behoeften in onze samenleving. Zeker ook
een goede casus voor scholen en samenwerkingsverbanden die hun onder-
wijs toekomstgericht willen verbeteren. 

Erno Eskens, filosoof en programmadirecteur van de 
Internationale School voor Wijsbegeerte
Gerard van Stralen, socioloog en onderwijsadviseur 

Noten
i Zie bijvoorbeeld:
- Onderwijsraad. Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. Den Haag, november 2013.
- HBO-raad/Vereniging Hogescholen. Greenpaper. Den Haag 2009. Het betreft een

discussiedocument voor de strategische agenda. Later na discussie vervangen in
de nota Kwaliteit als opdracht (aug.2009). De inhoudelijke eisen m.b.t. bildung zijn
behouden, hoewel de term bildung niet meer is gehanteerd.

ii Ministerie OCW. De lerarenagenda 2013-2020. De leraar maakt het verschil, Kamerbrief
minister en staatssecretaris van OCW, Kamerstuk 04-10-2013 (pag.11).

iii Toespraak van minister Bussemaker (OCW) bij de opening van het academisch jaar
op de Universiteit Utrecht op 31 augustus 2015.
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Het bildungsagoramodel

De agora was in de Griekse Oudheid de centrale plek waar het maatschappelijk
leven zich afspeelde. Op het marktplein vonden de handel, de volksvergaderingen
(voor de vrije burgers) en allerlei evenementen plaats. Het was ook de plek waar
mensen elkaar troffen om met elkaar te praten over het (samen)leven. De agora
bood daarmee de vrije ruimte die ieder mens en iedere cultuur nodig heeft om
zich te kunnen ontwikkelen. Dit soort centrale pleinen zijn in elke stad en in elke
tijd te vinden, en dus ook in Zaanstad. 

Rond de agora staan de gebouwen waarin we leven en waarin we onze rollen
spelen. Thuis zijn we familiemensen, op het werk zijn we collega´s, in de publieke
ruimte zijn we betrokkenen die zich belangeloos voor iets inzetten en in de poli-
tieke gebouwen maken we ons druk om de inrichting van onze stad. Hoe we deze
rollen moeten spelen, leren we in vier andere gebouwen: in de scholen trainen
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we onze cognitieve hygiëne en onze nieuwsgierigheid; in de kunstinstellingen
(theater- en concertgebouwen, musea) oefenen we ons voorstellingsvermogen;
in de sportfaciliteiten trainen we onze sportiviteit; en in de tempels of kerken
leren we om het leven te vieren en te ritualiseren. 

De acht gebouwen noemen we ook wel sferen. Sferen zijn volgens Peter Slot-
erdijk ‘plaatsen die mensen creëren om te kunnen zijn wie zij zijn’. Al het mense-
lijk handelen kun je onderbrengen in deze sferen, en zoals je merkt spelen we in
elk van deze gebouwen een andere rol. De wereld verandert snel, maar de rollen
die we in de wereld kunnen spelen blijven ongeveer gelijk. Er zijn altijd familie-
mensen, zakenlui, betrokken burgers en politieke geesten nodig. En altijd zullen
religie, sport, kunst en filosofie-wetenschap deze mensen in hun specifieke rollen
bijstaan. 

Het spelen van rollen doet denken aan het theater. Goede acteurs spelen hun
rol met een zekere eigenheid; met persoonlijkheid. Het woord persoon is ook af-
komstig uit de theaterwereld. Een persona was in de oudheid het masker dat ac-
teurs op hun gezicht droegen. Door (per) dat masker klonk hun eigen stem (sona).
Precies dat is ook de inzet van het bildungsonderwijs: het wil leerlingen voorbe-
reiden op de rollen die ze kunnen spelen, en wil hen tegelijk ook een eigen wijs-
heid aanleren, zodat ze de rollen op een goede manier spelen. 

Voor het trainen van die eigen wijsheid zijn veel methoden beschikbaar. Het
bildungsagoramodel wijst op drie kernvaardigheden, die we in het midden van
het model verbeeld zien in de vorm van een paard en wagen. De Griekse filosoof
Plato beschreef onze ziel als een paard en wagen. Op de bok staat het verstand
dat de levenskoers uitzet, en de wagen zelf wordt voortgetrokken door onze drif-
ten (door Plato weinig subtiel verbeeld als het zwarte paard) en onze deugden
(het witte paard). De driedeling van onze ziel hangt volgens Plato samen met de
drie grote vragen die altijd in ons hoofd moeten rondspoken: 1) Hoe werkt het
hier? 2) Hoe werkt het tussen de mensen? 3) Hoe zou het hier moeten werken?
Met deze drie vragen kun je gebouwen rond de agora binnenstappen. Stel jezelf
steeds de vragen: 1) Welke driften en krachten zijn hier aan het werk? 2) Wat zijn
de gewoonten van de mensen? 3) Hoe zou het hier moeten werken? Als je weet
welke krachten in het spel zijn, dan heb je waarheid vastgesteld, als je weet wat
de gewoonten zijn, dan weet je wat doorgaans als goedheid wordt ervaren en
als je weet hoe het zou moeten werken, dan heb je een visie, dan zie je schoon-
heid voor je. Het ware, het goede en het schone, daar gaat het om. Heb je deze
drie zaken in iedere sfeer vastgesteld, dan kun je je levensrol, hoe snel de wereld
ook verandert, altijd met verve spelen. 

1. De levenssferen, waar de dagelijkse handelingen, ontmoetingen en ontwikke-
lingen plaatsvinden. Deze zijn onderscheiden in: 

• De privésfeer (gebouw: het privéhuis). In de privéhuizen zijn de relaties tussen
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mensen zeer nauw en intiem. Hier speelt zich het gezinsleven af, waarbij vrien-
den ook een rol spelen. De bedoeling van deze sfeer is om veiligheid en inti-
miteit te bieden. 

• De private sfeer (gebouw: de winkel, de fabriek, het bedrijf). In deze sfeer gaan
mensen op een contractuele en economische basis met elkaar om: als werkne-
mer of zzp’er in een arbeidssituatie, als ondernemer, producent of consument.
Het uitgangspunt is hier dat er ook wat verdiend moet worden. 

• De publieke sfeer (gebouw: de gebouwen tot nut van het algemeen ofwel ver-
enigingsgebouwen, nutsvoorzieningen). In deze sfeer zetten mensen de schou-
ders onder een maatschappelijk relevant project. Ze richten een nutsbank op,
of een vrijwilligerscentrale, of enige andere maatschappelijke instelling. De
focus ligt hier op belangeloosheid en burgerzin. 

• De politieke sfeer (gebouw: de wetgevende gebouwen als de Tweede Kamer en
het gemeentehuis, maar ook de uitvoerende gebouwen zoals het politiekantoor
en het UWV, en tot slot de gerechtsgebouwen). In de politieke sfeer draait het
om besluitvorming en macht, maar ook om uitvoerbaarheid en rechtvaardig-
heid. 

2. De trainingssferen, waar we onszelf proberen te verbeteren. 

• Religie (gebouw: de tempel, kerk, synagoge, moskee, etc.) De sfeer waarin we
alle godsdiensten en levensovertuigingen aantreffen. Hier oefenen we geza-
menlijk het omgaan met deugden, waarden en normen. 

• Sport (gebouw: het sportpaleis, fitnesscentra, stadions, etc.) De sfeer van de
sport- en bewegingsbeoefening: van bewegingssporten tot en met denkspor-
ten. Hier verbeteren we de eigen fysieke mogelijkheden en leren we om te gaan
met strijd en competitie. 

• Kunsten (gebouw: theater, filmhuis, museum, etc.) De sfeer van de artistieke en
kunstzinnige uitingen: beeldende kunst (schilderkunst en tekenkunst, fotogra-
fie, grafiek, beeldhouwkunst), moderne media, theater, muziek, dans, filmkunst,
architectuur, mode, design, mengkunst (cross-over), literatuur en strip. Ook het
cultureel erfgoed valt hieronder. Hier leren we ons voorstellingsvermogen te
verbeteren en verkennen we uitingsvormen en nieuwe perspectieven. 

• Filosofie en wetenschap (gebouw: de school, academie etc.) De sfeer die de filo-
sofie en alle wetenschappen omvat: natuur-, geestes-, en sociale wetenschap-
pen. Het draait hier om cognitieve hygiëne. Hier oefenen we het verwerven van
en omgaan met kennis en weten.

3. Ecosfeer. Onze natuurlijke omgeving, het milieu en het klimaat zijn beslissend
voor ons bestaan als menselijke soort. De ring om het model symboliseert dat
en duiden we aan met ecosfeer.
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Een beeld van 
solidariteit
Interview met schrijfster Judith Koelemeijer

‘Wat is de band die familie heet?’ Acht jaar na de verschijning van Het zwij-
gen van Maria Zachea publiceerde Judith Koelemeijer Mijn vader, de familie en
ik, een boekje waarin ze ingaat op het ontstaan van haar bestseller over
haar Zaanse familie. Eind 1998 had haar grootmoeder een hersenbloeding
gehad, als gevolg waarvan ze niets meer kon en nog nauwelijks sprak.
Ruim acht jaar verzorgden haar twaalf kinderen haar, avond aan avond
zaten ze bij haar stoel. 

Toen Judith Koelemeijer zich voornam het verhaal van haar familie op
te schrijven, richtte ze zich aanvankelijk vooral op die ‘onuitgesproken lo-
yaliteit’. Maar het onderwerp werd breder. In Mijn vader, de familie en ik haalt
Koelemeijer ook delen aan uit haar dagboek dat ze tijdens het schrijven
bijhield: ‘Langzaam begint het idee voor een boek vorm te krijgen. Het
wordt me steeds duidelijker waar het over zou moeten gaan: over het be-
lang van waar je vandaan komt, je plek in het gezin, geworteld zijn. Het
fascinerende van de familie Koelemeijer is dat het zo’n hechte clan is, waar
niemand tussen komt.’

Vervolgens schreef Koelemeijer een boek waarin generaties zich herken-
den. Niet zozeer door de zwijgende oma of door het hoveniersbedrijf dat
de familie runde, maar doordat uit de verhalen van Koelemeijers vader en
zijn broers en zussen – geboren tussen 1934 en 1953 – een tijdsbeeld naar
voren komt van een land dat zich ontwikkelde, maar waarin de familie-
banden ook sterk onder druk kwamen te staan. Zo werd Het zwijgen van
Maria Zachea veel meer dan een familiegeschiedenis: het beschrijft de
unieke betekenis van een thuissituatie in de twintigste eeuw. 
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Judith Koelemeijer nu: ‘De omgangsvormen, de manier van praten, het
denken over het gezin zijn anders, maar ik vraag me af of families wezen-
lijk anders functioneren dan vroeger. Het grootste verschil met vroeger is
dat er veel meer bespreekbaar is. Dat betekent niet dat we elkaar echt beter
begrijpen, of dat de individuele leden minder pijn voelen, of minder een-
zaam zijn. Ik ben nu zelf moeder van een jongen van twaalf en een meisje
van twee. Je moet je best voor elkaar blijven doen om elkaar oprecht te
kunnen blijven volgen en elkaar werkelijk te begrijpen.’

Hoe is het gezin van uw vader te typeren?
‘Het was bijna een werkeenheid. Iedereen had zijn eigen taak: de oudere

zuster moest haar moeder helpen voor het gezin te zorgen. Als jongere in
het gezin voelde je dat er voor je gezorgd werd. Mijn vader en een aantal
broers begonnen al op jonge leeftijd in het hoveniersbedrijf van hun vader
te werken. “Pa nam Jan in de zaak” staat er in mijn boek, maar wat Jan
daar zelf van vond wisten ze niet.

Deze werkers zorgden ervoor dat er geld kwam. Andere zonen konden
gaan studeren. Zij werden thuis ‘de studenten’ genoemd; zij zorgden er-
voor dat het gezin werd opgestuwd in de vaart der volkeren. Iedereen had
zijn eigen taak, wist wat er van hem of haar verwacht werd. Ze moesten
vooruit en dat moesten ze samen doen. Daardoor functioneerde het gezin
ook. Maar er werd niet aan je gevraagd hoe je een bepaalde gebeurtenis er-
varen had, of je wel de juiste schoolkeuze maakte, of dat je iets heel anders
met je leven wilde. Dat is volkomen veranderd.’

En binnen dat gezin was het vanzelfsprekend voor de moeder te zorgen
als zij ziek werd.

‘Als je dan toch allemaal werknemer bent in een gezin, onderdeel van
die werkeenheid, dan neem je ook geen ontslag. Dan doe je mee. Ik vroeg
dat wel eens aan mijn vader: hoe doen jullie dat nou? “Gewoon, dat doe je
voor je moeder.”’

‘Ik vond dat niet zo gewoon. Mijn fascinatie voor die zwijgende moeder
en de kinderen die haar avond aan avond verzorgden, werd aangewakkerd
door mijn man, Vuk Janic, die oorspronkelijk uit Bosnië komt en filmma-
ker is. Toen ik hem net kende, gingen we een keer bij mijn oma op bezoek.
Hij werd onmiddellijk gegrepen door die matrone die daar maar zwijgend
in haar stoel zat. “Al die kinderen,” zei hij, “die kunnen nu alles tegen haar
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zeggen. En zij zegt niets terug.” Zo had ik er nog nooit tegenaan gekeken.
Dat kwam misschien ook omdat ik zelf onderdeel was van die familie.

Ik groeide op aan de Dorpsstraat in Wormer, op de plek waar ook mijn
vader en zijn twaalf broers en zussen hadden gewoond. Met mijn vriendin-
nen speelde ik vaak op de zolder van het vroegere ouderlijk huis van mijn
vader, waarin zijn langharige broers Guus en Gerard woonden. We vonden
er oude spiraalbedden met kuilen in het midden, bloemetjesjurken die
mijn oma had gedragen, kasboeken van mijn opa, vele vergeelde Arends-
oogboeken en bergen weckflessen. Wanneer Guus en Gerard niet thuis
waren, legden zij de sleutel van de buitendeur voor ons op een richel. De
familieleden uit de buurt liepen via de achtertuinen bij elkaar naar
binnen; aanbellen of kloppen deed je nooit. Het was toch allemaal ‘eigen’,
zoals mijn vader altijd zei. 

Ik heb dat ‘eigen’ zelf ook nog sterk ervaren. In mijn boekje over
het schrijven van Maria Zachea staat: “Lange tijd maakte ik vanzelfspre-
kend deel uit van die grote luidruchtige familieclan. Nog toen ik begin
twintig was en in mijn eentje maandenlang door Griekenland zwierf,
dacht ik soms: als het hier helemaal misgaat en mijn ouders zijn niet be-
reikbaar, dan kan ik altijd de familie bellen – er is vast wel iemand die me
komt redden.”

Dat clubgevoel zal zeker met die aantallen te maken hebben, wij waren
met heel veel Koelemeijers. En anderen verbonden mij daar ook mee, ik
was er één van. Daardoor ga je jezelf ook zo zien. Het is net zo goed de blik
van de ander, die jou mede bepaalt.’

De gezinnen zijn nu veel kleiner.
‘Daardoor worden de individuele stemmen veel beter gehoord. Enkele
broers van mijn vader hebben zich in die grote groep heel eenzaam ge-
voeld. Nico at bijvoorbeeld erg slecht, hij wilde alleen maar ‘kinderachtig
eten’, zoals zijn broers dat noemden. Door consequent eten te weigeren
vroeg hij aandacht van zijn moeder, die hij ook kreeg, want zij bakte pan-
nenkoeken voor hem. 

Jan vertelt dat hij niet eens een eigen stoel had om zijn kleren overheen
te leggen. Er werd niet gezorgd voor een eigen plekje voor je onderbroeken
en sokken. Alles lag in één lade, en je zocht het maar uit. Jan had het ge-
brek aan privacy heel pijnlijk ervaren.’ 
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We hebben nu allemaal een eigen kamer en een eigen computer. En we
geven kinderen meer aandacht.
‘Heel veel meer. Soms misschien wel te veel. Onlangs hoorde ik een mooie
uitdrukking: kinderen gedijen ook bij liefdevolle verwaarlozing. Kinderen
moeten zich geborgen, veilig, bemind weten, maar je moet ze ook ruimte
geven om eigen keuzes te leren maken, en om ze op hun bek te laten gaan.
Blijf je er als een moeder- of vaderkloek boven hangen, dan worden ze niet
groot.’

Gevolg van die toegenomen aandacht is ook dat de verwachtingen van
ouders veel hoger zijn geworden. De meisjes in het gezin dat u beschrijft,
hadden geen last van hoge verwachtingen.
‘Zij werden huisvrouw. Toos, de op een na oudste dochter van het gezin,
was het er niet mee eens. Maar het kwam niet in haar op zich hiertegen te

verzetten. Zij wilde Duits leren en vroeg aan haar broer: “Toe Maarten, leen
me je Deutsche Wortschatz. Ik wil ook Duits leren.” Tussen al haar taken door
leerde ze het woordenboek uit haar hoofd. Het kwam haar veel later nog
van pas, toen ze de moedermavo ging doen. Daar was ze heel trots op, zij
had absoluut de hersenen om door te leren.’ 

Dat meisjes dezelfde kansen krijgen als jongens – dat is vooruitgang. Als
je kijkt naar onze tijd en de tijd die jij beschrijft, zijn er dan meer dingen
verbeterd? 
‘Mijn vader werd net als zijn vader hovenier. Hij moest echt hard werken,
en de gesprekken aan tafel gingen ook bijna altijd over werk. Voor plezier
was weinig ruimte. Hij had zijn uitspattingen met drank en kermissen,
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maar die waren erg kort in vergelijking tot de tijd die hij werkend door-
bracht. Omdat hij een eigen hoveniersbedrijf kon opzetten en jong
trouwde, kreeg hij op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid te dragen.
Ook toen wij klein waren, werkte hij altijd zes dagen.
In vergelijking met die generatie hebben wij ongelooflijk veel tijd gekre-
gen. Ik plukte de vruchten van een nieuwe tijdgeest die in de jaren zeven-
tig opkwam, waarbij aandacht voor jezelf, voor je ontwikkeling voorop
stond. Dat werd in de jaren tachtig alleen maar meer. Wij beheersten de
kunst van het uitstellen: nog niet studeren, eerst nog reizen; nog niet trou-
wen, eerst wat uitproberen met relaties. Voor die tijd ben ik erg dankbaar.’

Hoe is dat nu?
‘Anders. De jeugd is nu veel meer op hun cv gericht. Ze moeten nu echt die
ene master doen, anders liggen ze er naar hun eigen idee al uit. Laatst ver-
telde iemand mij over zijn stiefzoon die alle opleidingen volgens het boekje
had gedaan omdat hij per se naar de Amsterdamse Zuidas wilde. Op zijn
cv was niets aan te merken. Eenmaal bij de poort van de Zuidas ontdekte
hij nog honderd van die jongens zoals hij. Dat is triest, door zijn voorspel-
bare, perfecte opleiding was hij inwisselbaar geworden.’

Misschien komt dat doordat de perspectieven op werk in uw tijd beter
waren?
‘Dat vraag ik me af. Midden jaren tachtig was er ook geen werk. Wij gingen
tamelijk relaxed om met slechte toekomstverwachtingen. Ik kan me niet
herinneren dat we ons er echt door uit het veld lieten slaan.’ 

De tijdgeest verandert, en daarmee ook allerlei waarden uit de privé-
sfeer. Stel, u zou doceren, welke waarden zou u kinderen willen meege-
ven? 
‘Zelfvertrouwen. Dat vind ik echt belangrijk. Aan de ene kant zie je duide-
lijk dat het onderwijs afgelopen decennia geprofessionaliseerd is. Een
zwaar dyslectisch meisje werd vroeger vaak jarenlang voor dom gehouden
– dat zal niet snel meer voorkomen. We kijken tegenwoordig beter naar
kinderen, waardoor ze sneller de nodige hulp krijgen. Aan de andere kant
is de teneur nu dat kinderen vaak horen dat ze bij testen tekortgeschoten
zijn en wie eenmaal in plaats van een a of een b een d scoort op een Cito-
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toets, gaat zich ook als een d’tje gedragen. Daar worden ze onzeker van.
Als je hun de ruimte geeft anders te zijn, geeft hun dat zelfvertrouwen.’

Dat was vroeger beter?
‘Ik houd niet van ‘vroeger was het beter’. Ik denk wel dat afwijking van de
norm meer geaccepteerd werd. De een was druk, de ander liep wat achter.
Het eerste hoofdstuk uit Het zwijgen van Maria Zachea beschrijft de geschie-
denis van de oudste zus van mijn vader, Jo. “Meid, jij komt altijd een slag
op achter,” zei haar moeder. Ze bedoelde te zeggen dat Jo niet zo snel was. 
Tegenwoordig accepteren we moeilijk dat iemand niet zo snel is, of mis-
schien tijdelijk wat achterloopt. Elk kind bevindt zich op een curve, en
volgt de curve niet de ideale lijn, dan ontstaat er een probleem dat moet
worden opgelost. 
Er zijn verwachtingen ontstaan waaraan leerlingen moeten voldoen. Meis-
jes voldoen daar eerder aan dan jongens, dat komt ook doordat bijna alle
leraren vrouw zijn. Vroeger zaten jongens óók te wippen op een stoel, maar
dat was toen niet zo’n punt.’ 

Zou het goed zijn als kinderen minder snel met tekortkomingen gecon-
fronteerd worden? 
‘Leraren kunnen een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van dat zelf-
vertrouwen. Rond mijn vijftiende was ik een heel onzekere puber. Gruwe-
lijk. Ik had het gevoel dat ik niets kon. Tot we op werkweek gingen, en op
een gegeven moment wiskundedocent Gerard – zijn achternaam weet ik
niet, wij noemden docenten toen bij de voornaam – tegen mij zei: “Schrijf
jij eens tien goede punten van jezelf op. Niet wat je niet kan, wat je wél
kan.” 

Ik had geen les van hem, maar hij had gemerkt dat ik behoorlijk onze-
ker was. Dat heb ik gedaan, ik heb hem het lijstje gegeven. Niet met een
gesprek, dat gebeurde toen niet. Hij heeft mij laten weten dat het lijstje in
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orde was. Dat heeft mij toen zo goed gedaan. O, dacht ik, ik kan mijzelf
ook van een andere kant bekijken. En er is iemand die dat ziet. Hij gaf mij
het gevoel: “Jij bent wel oké.”’ 

Was dat gevoel ergens op gebaseerd?
‘Op een van de avonden waren we naar de kroeg gegaan, je mocht toen
nog gewoon bier drinken als je zestien was. In die tijd was de film Sophie’s
choice net uit. Tijdens die avond had ik een medeleerling uitgelegd waaro-
ver de film ging. Op een gegeven moment draaide iemand zich om: “Wat
heb je dat goed uitgelegd. Jij kan verhalen vertellen.” De man vertelde me
dat hij journalist was. Wiskundedocent Gerard was getuige van dit voorval.
“Jij kan wel dingen,” zei hij. 

De steun van die leraar is voor mij vormend geweest. Als ik hem later
tegenkwam, knipoogde hij altijd even. Hij was correct, hij ontleende er
voor zichzelf niets aan en werd niet de jofele leraar. Bij het geven van zelf-
vertrouwen kunnen leraren een cruciale rol spelen.’

Zelfvertrouwen is ook iets wat je van huis meekrijgt. Wat doen leraren
anders dan ouders?
‘Hun functie is anders. Ouders houden van je, zeggen altijd dat je het goed
doet. Daar ben je als kind, en zeker als puber, niet van onder de indruk. Le-
raren kunnen het verschil maken. Als die leraren het niet goed doen, kun-
nen ze ook veel kwaad doen.’ 

Kan kunstonderwijs daar een rol bij spelen?
‘Op de crèche van mijn dochter doen ze veel aan kunst. Filmpjes daarvan
krijg ik binnen op mijn telefoon: kijk, dit is je kind nu aan het doen. Zit ik
hard te werken, zie ik mijn dochter van twee heerlijk dansen. Ik denk dat
het heel goed is, dat ze in een groep de vrijheid leren nemen te dansen, te
springen, naar muziek te luisteren. Zo krijg je vertrouwen in je lichaam,
in je aanwezigheid, in je performance. Bijna vanzelfsprekend krijgen ze
het idee er te mogen zijn. Gisteren zei ze ineens: “Zullen we dansen?”’

Zou dit op de basisschool in vakken kunnen worden gegoten?
‘Ik zou kinderen laten schrijven. Wij schreven vroeger veel opstellen, dat
gebeurt weinig meer. Kinderen kunnen daar veel van leren. Schrijven prik-
kelt je fantasie, maar dat is niet het enige, je kunt kinderen ook verhalen
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laten schrijven over privézaken. Of kinderen vragen hun opa of oma te
interviewen. Met non-fictieprojecten kun je vormende dingen doen.’

Zijn er zaken die verloren zijn gegaan, als je kijkt naar de tijd waarover
uw boek gaat? 
‘De huidige tijd is minder onbaatzuchtig geworden. Mensen denken snel:
wat heb ik eraan? 

Je echt inzetten ten bate van een ander, het hogere doel, de publieke
zaak, is minder geworden dan in de tijd van mijn grootouders en ouders.’ 

Terwijl ze het razend druk hadden.
‘Misschien kwam die onbaatzuchtigheid juist daardoor. Ze hadden elkaar
nodig, om alles rond te krijgen. Daar komt bij dat het een optimistische
tijd was, iedereen wilde zich inzetten voor de vooruitgang.’ 

Onbaatzuchtigheid, is dat je kinderen bij te brengen?
‘Dat probeer ik wel. Ik leg mijn kinderen geregeld uit hoe belangrijk het
is iets voor anderen te doen. In praktische zin wordt hun weinig gevraagd.
Ze hoeven niet te werken, zodat de anderen naar school kunnen gaan. Of
op zaterdag met een bosje bloemen langs de deur te gaan om het gezin te
onderhouden. Dat heb ik allemaal niet meer hoeven doen. En mijn kinde-
ren al helemaal niet. 

Maar over het idee van onbaatzuchtige solidariteit, van waaruit ik
destijds begon te schrijven, valt ook meer te zeggen. Want nadat ik ieder-
een gesproken had, was dat beeld van solidariteit versplinterd. Alsof ik een
familiefoto van twaalf mensen in stukjes had geknipt, en de stukjes daarna
niet meer aan elkaar kreeg. Omdat ik was gaan inzien dat er achter die
ogenschijnlijke harmonie veel frictie schuilging en onbegrip en afgunst
en gevoelens van miskenning. Maar het goede is, dat mensen ook in staat
zijn, zich daar overheen zetten. 

Het grote verschil met vroeger is dat er in gezinnen veel meer ge-
sproken wordt met elkaar. Ik heb van mijn vader ook geleerd dat je dingen
kapot kunt praten. “Ja, wat wil jíj dan?” zei mijn vader, toen ik hem in een
gesprek voor Maria Zachea confronteerde met het stilzwijgen in zijn familie.
“Dat we nou eens ongezellig eerlijk tegen elkaar gaan doen en de hele club
uit elkaar valt? Snap je het dan nog niet?!”’
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Opvoeden? 
Makkelijk, dacht ik 
Interview met leraar Susan Prins 

Zonder erbij na te denken biedt Susan Prins haar eigen kinderen bijna het
bildungsagoraprogramma van Agora aan – en nog meer ook. ‘We gaan veel
naar theater, ze spelen een instrument, ze zitten op een sport, we gaan
naar de kerk. En we wandelen in de natuur.’ 

Kunst, sport en religie, drie van de vier trainingssferen van Gude zijn
hiermee al terloops gedekt. Filosofie als moeder van de wetenschap is mis-
schien wat veel gevraagd om al in de privésfeer mee te krijgen. Filosofie
lijkt een trainingssfeer waar vooral de school de aanzet voor moet geven.

In haar eigen opvoeding had Prins bepaalde onderdelen gemist. ‘Ik heb
geen muziekles gehad. Dat vind ik jammer. Mijn man is er wel mee opge-
groeid. Aan hem zie ik dat muziek je in het dagelijks leven zo kan helpen.
Als hij verdrietig is of kwaad kruipt hij achter het orgel en komen de emo-
ties eruit. Wie muziek beoefent, staat een extra expressiemiddel ter be-
schikking. En je wordt er intelligenter van.

Mijn oudste dochter, Julie, speelt al jaren blokfluit. Ze gaat nu naar de
middelbare school; als ze daar eenmaal gewend is, willen we een ander in-
strument voor haar zoeken. Mijn jongste kind, Yente, is een Aziatisch adop-
tiekind. Zij speelt piano. Omdat ze zich niet zo makkelijk uit, ben ik erg
blij dat ze een instrument bespeelt. Speciaal voor haar hoop ik dat muziek,
net als bij mijn man, een extra uitlaatklep kan zijn.

Omdat ik muziek zo gemist heb, ben ik het later nog wel gaan probe-
ren. Ik heb blokfluitles genomen, en hoboles. Dat was geen succes, als kind
leer je zoveel sneller.’
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De ervaring van een hechte
gemeenschap, die is fijn.

Kunst bestaat niet alleen uit muziek.
‘Creatief nadenken heb ik wel van huis uit meegekregen. Het is misschien
geen hoogstaande kunstvorm, maar wij knutselen ook graag. We hebben
er prijzen mee gewonnen: de Appeltaartwedstrijd van de Margriet bijvoor-
beeld, en mijn meiden hebben met tekeningen reizen gewonnen naar Grie-
kenland en Kenia. De laatste tijd winnen we niet meer; tegenwoordig moet
je je inzending digitaal opsturen, dan lukt het me niet meer om op te val-
len. Toen de inzendingen nog per post gingen, zorgde ik ervoor dat onze
creatie opviel door een of ander extraatje. Creatief denken is out of the box
denken, iets wat de laatste jaren steeds belangrijker wordt gevonden.’

‘De trainingssfeer Kunst is gedekt,’ zou Gude zeggen. Met een andere
trainingssfeer had Gude zelf veel meer moeite: religie. Jullie gaan naar de
kerk, zei je. Waarom?
‘Wij geloven, anders ga je niet naar de kerk.’ 

Is dat de enige reden dat je naar de kerk gaat?
‘Nee. De ervaring van een hechte gemeenschap, die is fijn. Mijn oudste
dochter zei vorige week nog: “Ik had helemaal geen zin om te gaan, maar
als ik er ben vind ik de sfeer fijn; dat je daar met z’n allen bent.” 

Iedereen weet dat een gemeenschap steun biedt in slechte tijden, je
krijgt kaarten, berichten. Maar het is ook fijn om de mooie dingen te
delen, zoals toen we Yente ophaalden uit China, nu negen jaar geleden. Ik
houd erg van zingen, dat doe ik ook graag in de kerk.’

Een religieuze gemeenschap wordt ook vaak als verstikkend ervaren.
‘We hebben een vrije gemeente waar je mag denken wat je wilt, anders
mag zijn, waar je ook een andere relatievorm mag hebben. Bij ons wordt
iedereen geaccepteerd.’
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Ga jij naar dezelfde kerk als vroeger met je ouders?
‘Nee. Ik ging naar een gereformeerde kerk met een dominee hoog op de
kansel en de organist ver weg. Ik ben niet zo’n fan van orgel, dat is meer
een instrument voor mijn man. Bij ons in de dienst wordt de helft van de
liederen met orgel begeleid en de andere liedjes met een band. We doen
ook veel voor kinderen, ik heb de leiding van de kinderkring. 
Ik praktiseer nu een andere manier van geloofsbeleving dan vroeger. Geen
betere of mindere. Ik vergelijk het met een kledingsmaak, die kan verschil-
len met de jaren.’

We gaan zo over naar de volgende trainingssfeer, sport. Maar ik zou nog
graag van je willen weten hoe je religie op school zou kunnen inbrengen. 
‘Ik schrijf mee aan ‘Trefwoord’, een godsdienstmethode die op ongeveer
vijftienhonderd scholen in Nederland gebruikt wordt en waarin we Bijbel-
verhalen proberen te betrekken op onze tijd, door er moderne verhalen
tegenover te zetten. Ik schrijf kringactiviteiten en de plotten voor de mo-
derne verhalen. En daar heb ik erg veel plezier in, zeker als het lukt de kin-
deren van mijn eigen klas aan het lachen te krijgen.

Wij zijn ‘een vreedzame school’; een van de kernwaardes daarvan is dat
je als kind beseft: ik mag er zijn. Ik denk dat het christendom dat ook pro-
beert uit te stralen: of je rijk bent, arm, tollenaar of melaats – iedereen
mag er zijn.

Op school proberen we dit idee bijvoorbeeld uit te dragen door de ‘op-
stekers’ die we elkaar geven. Opstekers zijn complimenten die de kinderen
aan andere kinderen geven. Ik vraag: “Wie wil iemand een opsteker
geven?” Vaak worden er dan wel tien, twaalf vingers opgestoken. “Juf, hij
is zo goed in rennen.” Een ander is zo behulpzaam, of iemand kan uitmun-
tend rekenen of sluit nooit iemand buiten. Bij de opsteker zoek ik een
plaatje op internet – zo krijgen de kinderen ook een computerlesje – plak
dat in het document en schrijf de regel erbij. Ik vind dat we elkaar veel te
weinig complimenten geven.’

Schrijfster Judith Koelemeijer noemt zelfvertrouwen de belangrijkste
kwaliteit die leraren kinderen mee kunnen geven. 
‘Met die opstekers werken we daaraan. Als een kind het moeilijk heeft, zeg
ik wel eens: moet je kijken wat jij volgens de anderen allemaal kunt!’
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Hardloopster en docent Inge de Jong zegt dat sport je ‘eigenwaarde’ kan
geven. En dat dit ‘het allerbelangrijkste is dat sport je kan brengen’.
‘Knutselen, muziek, sport. Het lijkt me belangrijk veel te doen, zodat kin-
deren het idee krijgen dat ze iets kunnen. Mijn kinderen hebben gevolley-
bald. En inderdaad, bewegen geeft je vertrouwen in je lichaam. 

Ik heb dat zelf als kind wel een beetje gemist. Als je genoeg zelfvertrou-
wen hebt, kun je alles. Ik was enig kind, was niet gewend ruzie te maken
of toneelstukjes op te voeren. Ik ben blij dat mijn meiden elkaar hebben.

Mijn oudste doet nu aan atletiek. Laatst hebben we samen een loop ge-
daan waarbij we geld ophaalden voor kankeronderzoek. Je beweegt en je
doet iets voor een ander. Dat is een fijne combinatie.’

Muziek, knutselen, tekenen, kerk, sport – klinkt ideaal. Maar wat als ze er
nu geen zin in hebben?
‘Ik moet ze geregeld aansporen te oefenen voor muziek. Ik geloof erin dat
we uiteindelijk een intrinsieke motivatie moeten kweken bij kinderen. Dan
praat ik met mijn dochter, probeer haar aan te moedigen. Ik wijs soms ook
op een vriendinnetje: ‘Zij is na twee jaar nu even ver als jij na drie jaar. Dat
geeft niet. Maar als jij het vervelend vindt, zul je wat meer moeten oefenen.
Wij vinden het belangrijk dat je plezier hebt. Ons doel is niet het conser-
vatorium. Wij proberen bij sport, muziek en kunst telkens in de gaten te
houden: wat is het doel?’

Zorgen dat ze niet eindeloos achter beeldschermen zitten? Zou dat een
doel kunnen zijn?
‘Dat is iets wat tegenwoordig zeker speelt, ook in de privésituatie. Ik heb
er trouwens zelf ook last van: betrap ik mijzelf er wéér op mijn mail aan
het checken te zijn! 
Wij maken thuis geen lijsten die we op de koelkast hangen: tien minuten
piano, tien minuten huishouden, tien minuten computerspelletje. Daar
geloof ik ook niet in. Door te praten hoop ik dat mijn kinderen zelf ont-
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dekken dat het na een half uur computeren tijd is voor iets anders. 
Wij wandelen ook veel in de natuur. Ik denk dat natuur kinderen enorm
veel rust kan bieden. Beetje wandelen, beetje naar de wolken kijken, naar
de vogels luisteren.’

En als het niet lukt, kinderen achter de computer vandaan te halen, mee
de natuur in te nemen?
‘Binnen de opvoeding lukt zoveel niet. Dat levert wel eens ruzie op, ge-
schreeuw. We zijn maar mensen. Soms is het beter even naar een andere
ruimte te gaan. Soms praten we er gelijk over. Kort, zo’n ruzie moet je niet
te lang uitmelken.

Opvoeden is hartstikke moeilijk. Toen ik kinderen kreeg dacht ik: ik heb
de Pabo gedaan, kinderen opvoeden kan ik dus wel. Nou, geef mij maar
een klas met 33 kinderen.’ 
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Adem voor de geest
Interview met cabaretier Freek de Jonge

Hoewel Freek de Jonge aanvankelijk niet onder de indruk lijkt van het bil-
dungsagoramodel, begint hij de verschillende sferen en de verschillende
trainingssferen onmiddellijk verder in te vullen.

‘Dit model van Gude,’ zegt De Jonge, ‘zie ik als een overlevingsstrategie:
het leven heeft op zichzelf geen zin en je moet de tijd dus maar op een zin-
volle manier zien te doden. Daarbij helpen deze trainingssferen en is het
handig de verschillende sferen te onderscheiden waarin we ons begeven.’

Toch gaat er volgens De Jonge wat aan deze trainingssferen vooraf. ‘We
ervaren iets pas als zinvol als we het met anderen kunnen delen. Het is es-
sentieel dat wij de ander opmerken en dat de ander ons opmerkt. Aan-
dacht is adem voor de geest.’

’Als die aandacht er is, kun je je in de privésfeer ontplooien en thuis
voelen als de onderlinge verhoudingen niet tot spanningen leiden. In de
private sfeer kom je het beste tot je recht wanneer je menselijke waardig-
heid gerespecteerd wordt en je een gewaardeerde identiteit hebt. In de po-
litieke sfeer heb je het meeste aan mondigheid en je vermogen om te
luisteren, samen te vatten en te verbinden. En in de publieke sfeer word je
aanvaard als je algemeen ontwikkeld en nieuwsgierig bent. Maar in alle
vier sferen gaat het in de eerste plaats om vertrouwen.’

Wat is dan vertrouwen?
‘Vertrouwen is de vraag “mag ik er zijn?” positief kunnen beantwoorden.’ 

Is dat geen zelfvertrouwen?
‘Zelfvertrouwen ligt besloten in vertrouwen. Ik ben gelijk aan de ander,
zoals de ander gelijk is aan mij, omdat de ander voor de ander ook ik is.’
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We moeten zorgvuldig
omgaan met de manier
waarop we aandacht willen
trekken.

Na de vier sferen neemt De Jonge de vier trainingssferen onder handen
die ons vanaf de Grieken ter beschikking staan om ons in dit ‘gedoetje’,
zoals Gude zou zeggen, een beetje staande te kunnen houden.
‘In de kunst gaat het om creativiteit, je probeert er originele oplossingen
te vinden voor zelfgestelde problemen. Kunst is de catharsis zoeken, de
emotionele zuivering zoeken, door je lijden vorm te geven in beeld en/of
geluid.

In de sport zoeken we de fysieke uitdaging. Het leven wordt er gezien
als een competitie, een strijd, die je kunt winnen of verliezen. Sport is ca-
tharsis zoeken door gesublimeerd te lijden.

In de religie proberen we fantastisch redenerend antwoorden te vinden
op leven en dood. Religie is catharsis zoeken in de ritualisering van het lij-
den en de aanbidding van het mysterie.

De filosofie is logisch redeneren, is zoeken naar een verantwoorde vrij-
heid voor je zelf, zonder die van de ander te beperken. Filosofie is: catharsis
zoeken in zelfgekozen ethiek en moraal.’

Nu hebben we de vier sferen, en de vier trainingssferen.
‘Deze vier trainingssferen kun je vangen onder de noemer discipline.’

Waarom discipline?
‘Omdat we zorgvuldig moeten omgaan met de manier waarop we aan-
dacht willen trekken. Daarbij moeten we de vragen beantwoorden: Wil ik
er zijn? Wil ik meedoen?’

Stel dat we die vragen bevestigend beantwoorden.
‘Dan ontstaat vanzelf het vermogen om je te concentreren. En concentratie
is de constatering: ik ben er.’ 

38

DE ZAANSE AGORA

ZAGORA.BW  06-11-15  12:36  Pagina 38



39

RELIGIE

ZAGORA.BW  06-11-15  12:36  Pagina 39



Klinkt toch bijna religieus. De oude Bijbelse Godsnaam Jahweh betekent:
‘Ik zal er zijn.’ 
‘We hebben altijd een onderscheid gemaakt tussen vorm en inhoud en dan
hard geroepen dat het om de inhoud gaat. Maar de vorm is veel belangrij-
ker, omdat er zonder vorm geen inhoud is.

Religie heeft voor velen z’n vorm verloren en daarmee z’n inhoud. Maar
datgene wat inhoud kan geven, is niet zozeer verloren gegaan. We zitten
alleen gevangen in een religieuze traditie. We moeten zoeken naar een
nieuwe vrijheid daarin.’ 

Kunnen we daarbij misschien aansluiten bij een begrip uit het begin van
uw verhaal: vertrouwen?
‘Geloof, hoop en liefde. Vraag is: hoe gaan we onze hang naar vertrouwen
zo vormgeven, dat we erin kunnen geloven? Veel aanknopingspunten daar-
voor zie ik niet. 

In tegenstelling tot vroeger, toen ons hel en hemel ter beschikking ston-
den, zullen we het op de aarde moeten gooien. Al onze aandacht, concen-
tratie en bezinning zullen we moeten richten op de vraag hoe we die aarde
kunnen redden van de ondergang. Met ondergang doel ik op uitbuiting,
leegroven, milieuvervuiling en klimaatverandering. Als we daar een geloof
van kunnen maken, in de betekenis van inspiratiebron, dan kan religie
weer een trainingsgebied worden.’ 

Kan kunst daarbij helpen?
‘De religie zou dan een model kunnen zijn voor inspiratie. Daarbij kunnen
kunst en wetenschap zeker helpen. Op het moment dat je je committeert
en zegt: ‘Ik ga mijn leven wijden aan de verbetering van de wereld,’ moet
je daar een vorm voor zoeken. De een is consciëntieus en stort zich op een
onderzoek, de ander maakt prachtige foto’s over ernstige vervuiling. Op
welke manier we onze creativiteit vormgeven, daar komen we individueel
wel uit. 

Maar als je thuis of op school geen vertrouwen hebt gekregen en je je
geen discipline eigen hebt gemaakt, kan die je alleen worden bijgebracht
door repressie van de overheid. Die leidt niet tot inspiratie maar tot frustra-
tie en uiteindelijk tot geweld.’
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Hoe kan een school eraan bijdragen religie weer tot trainingssfeer te
maken?
‘Veel kun je leren uit verhalen. Neem het verhaal van Abraham die zijn
zoon Isaac moet offeren. Een ingewikkeld verhaal, dat in eerste instantie
tot woede kan leiden: hoe kan God iemand vragen zijn zoon te offeren?
Aan de andere kant, hoeveel vaders hebben niet moeiteloos hun zonen ge-
offerd, zonder dat God het gevraagd heeft? Je kunt met zulke verhalen
naar de praktijk: wat is oorlog anders dan het offeren van je kinderen? Zo
zijn er altijd verhalen en metaforen.’

En die moet je vertellen?
‘Niet een keer, die moet je duizend maal herhalen. Op iedere leeftijd heb
je een andere verhouding tot de verhalen, een ander begrip ervan.’

Een verhaal uit onze tijd is
nog niet geworteld.

De oude religieuze verhalen hebben een meerwaarde ten opzichte van
nieuwe verhalen?
‘Klassieke verhalen, dat geldt ook voor teksten van Shakespeare, zijn multi-
interpretabel, omdat ze allerlei contexten hebben gehad, waardoor ze
nieuwe en andere betekenissen hebben gekregen. Een verhaal uit onze tijd
is nog niet geworteld.

Dat is ook niet zo gek. Zo gaat dat met verhalen. Je vertelt ze in een
kring van, zeg, honderd man, en een of twee ontdekken iets in het verhaal;
zij vertellen het later door, en voegen nieuwe aspecten toe. Zo krijgt een
verhaal gelaagdheid.

Tegenwoordig is alles: een keer zien, een keer horen – en weg.’

Terug naar de oude verhalen.
‘Ja, blijf ze vertellen en interpreteren. Daar kun je met kinderen op jonge
leeftijd mee beginnen. Dat begint met aandachtig luisteren naar het ver-
haal, naar de vorm. Concentratie op de details. En daarna komt de bezin-
ning op de inhoud.’ 
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‘Doe mee,’ zei ik, 
‘en beleef het’
Interview met dominee Sjaak Visser

‘Judas heeft een zak vol dukaten en zingt ‘bloed, zweet en tranen’.’ ‘Ach
rot nu maar op’ galmt lekker in de kerk!’ Dit twitterde De Orkaan op 2 april
2015 tijdens de uitvoering van de PassionZaandam door basisschool De
Willibrord.

Het was dit jaar de derde keer dat de PassionZaandam werd uitgevoerd.
De kerk zat vol, de uitvoeringen werden afgesloten met een staande ovatie.
Ook in de media kreeg de uitvoering veel aandacht. Huis-aan-huisbladen
publiceerden erover, maar ook het Noordhollands Dagblad. En RTV Noord-
Holland besteedde er aandacht aan.

Initiatiefnemer Sjaak Visser en enkele leerlingen van de school blikken
terug. 

‘Wij zoeken methodes om het paasverhaal te laten landen in de huidige
cultuur.’ Initiatiefnemer Sjaak Visser vertelt dat de drie uitvoeringen van
de PassionZaandam van de afgelopen jaren behoorlijk van elkaar verschil-
den. ‘De eerste uitvoering vond plaats met een praktijkschool, de tweede
met een Agora-basisschool uit een buitenwijk van Zaandam, en nu met een
school uit een multicultiwijk. De uitvoeringen waren steeds in de Noorder-
kerk.’

De bedoeling is om met kinderen en professionals kwalitatief iets goeds
neer te zetten. Er is een zangdocent bij betrokken, een dansdocent en een
regisseur. ‘En zelf zorg ik voor de inhoudelijke begeleiding.’

Zowel op de praktijkschool als op basisschool De Willibrord is ongeveer
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de helft van de populatie moslim. Visser: ‘Toen we de PassionZaandam de
eerste keer gingen uitvoeren, heb ik contact gezocht met Ahmet Altikulaç,
voorzitter van de werkgroep ‘Jodendom, Christendom en Islam’ in Zaan-
stad. Hij zei: “Ik kan moslims uitleggen waarom ze prima kunnen mee-
doen. Als er christenen in een moskee komen, vertellen we wat we doen,
wat onze teksten betekenen en waarom ze in een moskee zijn. Nu horen
moslims wat het christendom betekent. Doe mee, zei ik, en beleef het.” Dat
werkte. Op één na heeft toen iedereen meegedaan. Op de Willibrord ging
het nog makkelijker.  

Religie kan symbolen
aanreiken, die je in het leven
kunnen helpen.

Waarom het paasverhaal en niet het kerstverhaal, dat is bekender.
‘Het paasverhaal is het centrale verhaal van het christendom. Kerstvierin-
gen zitten altijd bomvol, maar de diensten waar het lijden van Christus
centraal staat - Witte Donderdag en Goede Vrijdag - zijn niet het drukst be-
zocht. Het is goed te kijken hoe we dat verhaal kunnen vertalen voor een
nieuwe generatie.’ 

Heeft dit verhaal dan toekomst, kunnen we hier nog iets mee in een ge-
seculariseerde samenleving?
‘We hebben niet alles uitgebeeld, de kruisigingscène vonden we te geweld-
dadig voor kinderen. Maar bij het wegdragen van het kruis lieten we de
kinderen rozen op het kruis leggen: een symbool dat je niet alleen bent. Je
staat er niet alleen voor als je gepest wordt, als je ouders ziek worden, als
je je eenzaam of verdrietig voelt. Dat zijn universele, eeuwigdurende the-
ma’s, die echt niet verdwijnen. Het is daarom goed te laten zien dat religie
symbolen kan aanreiken, die je in het leven kunnen helpen.

We hebben ook laten zien dat Jezus omging met mensen uit alle lagen
van de samenleving. Onder zijn volgelingen was een zeloot, iemand die
weigerde belasting te betalen aan de Romeinse overheerser, en een tolle-
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naar, die juist de belastingen inde. Het paasverhaal gaat niet over scheiden
maar over verbinden. Hoe kun je het verhaal van Pasen gebruiken om ver-
binding tot stand te brengen? Daar gaat het mij om. En natuurlijk kwam
het thema geweldloosheid aan de orde, als Jezus zijn leerlingen opdraagt
om hun zwaard weg te doen: “Wie naar het zwaard grijpt zal door het
zwaard omkomen.”’

Hoe vertaalt u het verhaal dan naar onze tijd?
‘Bijvoorbeeld door de liederen. De Passion is gebaseerd op popmuziek, wij
hebben voor popmuziek en het laatste jaar voor muziek uit Disneyfilms
gekozen. Zodat het nog beter aansluit bij de leefwereld van kinderen.’

Kunt u daar een voorbeeld van noemen?
‘Je kunt denken aan het lied Je woont in mijn hart uit de film Tarzan. Dat
laten we zingen door Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jezus. Ie-
dereen kan dan de emotie die in het verhaal speelt meevoelen.

Zo zingt Moeder Maria: “Nou niet meer huilen/ kindje wees maar stil/
je krijgt van mij/ wat je wilt/ twee warme armen/ en melk en honing/ het
komt wel goed/ wees maar stil.” 

En zingt Maria Magdalena: “Laat hem nou maar gaan/ wat weet ie
ervan/ hij is geen moeder/ hij blijft een man.”

Daarna zingt Moeder Maria weer: “Toch leert ie het wel/ ook hij.”
En Maria Magdalena: “Ze vinden je anders/ en onbekend/ maar jij laat

ze zien/ hoe bijzonder jij bent.”

Nog een ander voorbeeld. Judas zing het lied Bloed, zweet en tranen van
André Hazes. Dan denk je misschien: wat heeft dat met Judas te maken?
Totdat je de regels hoort: 

“’k Heb het goed gedaan 
Maar ook zo fout gedaan
Als ik terugkijk in de tijd
Een lach met tranen
Zo voel ik mij vandaag
Geproefd van het leven
Zoveel vrienden ongekend.”
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En dan zong het koor: 

“Met bloed, zweet en tranen
Zei ik rot hier nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik vrienden, dag vrienden,
de koek is op.” 

Door de keuze van de liederen leef je je in het personage in, en kun je je
zijn keuzes een beetje voorstellen.’ 

U wilt verbinding tot stand brengen. Komt dat uitgangspunt terug in uw
werkwijze?
‘Dit jaar hebben we audities gehouden. Kinderen mochten aangeven welke
rol ze zouden willen spelen, en wij hebben gekeken of die rol bij ze paste,
ook bij hun stem, want er wordt veel gezongen. En de leerlingen van Jezus
kleedden zich in hun eigen traditionele kledij uit het land waar ze van-
daan kwamen. Ook dat maakte zichtbaar dat we wilden verbinden over
alle grenzen heen. Op de praktijkschool konden we geen audities houden.
Deze kinderen zijn hun hele leven al gewezen op wat ze niet kunnen. We
wilden hen niet confronteren met een nieuwe afwijzing. Afwijzen is onge-
veer het tegendeel van verbinden. Op de praktijkschool hebben de leraren
kinderen aangewezen. Dat werkte goed.

Heel veel mensen herinneren zich dat ze vroeger aan een kerstspel
hebben meegedaan. Die opvoering blijft belangrijk gedurende de rest van
hun leven. Ik hoop dat iets vergelijkbaars geldt voor deze uitvoering van
het lijdensverhaal, en dat deelnemers en publiek positieve associaties hou-
den bij het geloof.’
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Ik had een trilling in mijn stem

Van de vier kinderen die aanschuiven om wat te vertellen over hun erva-
ringen bij de PassionZaandam had alleen Fleur ervaring met zingen. ‘Ik zit
bij een koor. De meeste liedjes ken ik nog wel uit mijn hoofd.’

Wat vond je het mooiste lied?
Fleur: ‘Misschien Zing, vecht, huil, bid van Ram-
ses Shaffy.’

Voor de anderen was zingen nieuw. Jetley: ‘Ik
kan helemaal niet zingen. Ik wilde eigenlijk
ook niet zingen. Maar toen je je op moest
geven voor de audities was ik ziek. Zij hebben
mij toen opgegeven. Zo is het gegaan.’

Als Jetley dit zegt wijst hij naar twee van de
hoofdrolspeelsters die naast hem zitten: Riley,
die Jezus vertolkte en Zarah, die Moeder Maria
speelde. 

Zarah: ‘Op een gegeven moment zong ik
het lied: Jij woont in mijn hart van Tarzan. Toen
zong ik “want jij woont in mijn hart/ heel diep
in mijn hart/ waar liefde is/ warmte en veilig-
heid/ jij woont in mijn hart/ en nooit wil ik jou
kwijt/ jij woont hier in mijn hart/ altijd”. Dat
vond ik moeilijk om te zingen.’

Waarom?
‘Omdat haar moeder kanker heeft gehad,’ zegt
Fleur, en ze wijst naar Zarah.

Zarah knikt: ‘Ik had soms een trilling in
mijn stem.’

‘Dan komt het heel dichtbij,’ vult Sjaak Vis-
ser aan.
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Vonden jullie de teksten ook moeilijk om te leren?
‘We kregen een mp3-speler mee om thuis te oefenen,’ zegt Fleur. ‘Dan gaat
het wel.’

Jetley: ‘Ik moest Jezus verraden. Dat was geen moeilijke rol. Het enige
zinnetje dat ik moest zeggen was: “Ben ik het meester?”’ 

Riley, die Jezus speelt: ‘Ik vond mijn rol niet moeilijk. Ik heb wel heel
veel geoefend, ook thuis. Ik vond de rol van Jezus wel cool. Maar toen ik
van tevoren de zaal zag, werd ik heel zenuwachtig. Toch heb ik alles uit
mijn hoofd gezongen.’

Zarah: ‘Iedereen zong alles uit zijn hoofd.’

Kenden jullie het verhaal van Jezus?
‘In grote lijnen,’ zegt Riley. ‘Maar de meester heeft er in de klas ook nog
over verteld.’

Sjaak Visser: ‘Dat kinderen het verhaal leren kennen is voor ons ook be-
langrijk. Dat ze bij Pasen ontdekken dat het om veel meer gaat dan om
paaseieren en de paashaas.’

Zarah: ‘Ik ben Joods, wij vieren thuis Chanoeka. Maar met Pasen hebben
we ook eieren.’

De kinderen hebben veel geleerd over het leven en lijden van Christus.
Over Pilatus, die Jezus uitleverde en zijn handen in onschuld waste. Over
het geweld van de discipel Petrus die een Romein zijn oor afhakte en Jezus
die hem terechtwees. 

Maar ze hebben ook veel geleerd over zingen. Riley: ‘Ik heb geleerd hoe
ik voor een grote zaal moet zingen. Dat ga ik gebruiken als ik in oktober
een concert geef voor mijn grootvader. Dan is de zaal nog twee keer zo
groot. Van tevoren, voor ik opkom, ga ik hard gillen. Dan is de spanning
er een beetje uit.’

Sjaak Visser: “De PassionZaandam is behalve een verhaal over het lijden
van Christus natuurlijk ook een prachtige gelegenheid om aan talentont-
wikkeling te doen.’ 
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Verhalen spreken
Interview met leraar Nienke Hansen

Van de vier door René Gude omschreven trainingssferen – kunst, sport,
filosofie/ wetenschap en religie – is de laatste waarschijnlijk het meest
omstreden. In grote delen van de westerse samenleving speelt godsdienst
in het dagelijks leven nauwelijks meer een rol. En de rol van godsdienst
op het wereldtoneel is op z’n zachtst gezegd bedenkelijk. Het lijkt erop dat
er meer oorlogen met beroep op een God gerechtvaardigd worden dan er
vrede gesloten wordt met dank aan een God.

Toch hebben volgens René Gude de grote wereldgodsdiensten
confucianisme, taoïsme, boeddhisme en jodendom allemaal hun beslag
gekregen vanaf 800 v.Chr. Toen begon vrede tussen mensen een bittere
noodzaak te worden. Vanaf dat moment ontstonden er in het
Middellandse Zeegebied, Noord-India en Zuid-China grote ommuurde
steden. Die mensenconcentraties waren veilig voor hun vijanden, maar de
medeburgers waren niet veilig voor elkaar. Vreedzame co-existentie werd
belangrijk. Ook de markteconomie, voorwaarde voor stedelijke
concentratie, vereiste vrede en veiligheid. In synagoge, kerk en moskee
wordt in principe de vrede bevorderd.

Ik vroeg René Gude een keer wat je zou missen als je godsdienst zou
afschaffen. Gude: ‘De godsdienstlessen op school geven niet-religieuze
kinderen de mogelijkheid hun religieuze klasgenoten te begrijpen en
religieus opgevoede kinderen om andersgelovigen aan te voelen.’

Dit is volgens Nienke Hansen, leraar aan De Piramide en voorzitter
resonansgroep Agora, ook de kern van het religieonderwijs. De 25 scholen
van Agora geven zelf vorm aan hun levensbeschouwelijke (rooms-
katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en evangelisch)
identiteit, maar vinden verbinding in de levensbeschouwelijke waarden.
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‘Wij respecteren de verschillen op het gebied van identiteit en zoeken naar
overeenkomsten.’

Volgens Hansen kan religie zeker bijdragen aan de brede
persoonlijkheidsvorming.

‘De identiteit van De Piramide wordt niet alleen zichtbaar tijdens de
Trefwoordlessen of onze vieringen, maar in alles wat onze school is. De
identiteit bepaalt hoe wij met elkaar omgaan. Wij dragen bij aan de
persoonsvorming van onze leerlingen.

Kinderen vormen zich individueel. Ze krijgen de vrijheid om te
ontdekken wie ze zijn, ze leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun
eigen handelen, dat ze zelfstandig mogen denken. Ze leren positieve
levenswaarden als verdraagzaamheid, eerlijkheid, weerbaarheid. De leraar
heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Samen met de kinderen en
de ouders is deze verantwoordelijk voor goede omgangsvormen in de klas.
Dit is een continu proces, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Je wordt als leraar vaak verrast door een gebeurtenis. Zoals laatst, toen
het spelletje ‘Charlie Charlie’ (een spel waarbij een Mexicaanse geest
antwoord moet geven op vragen) opeens een hype werd via sociale media
en verschillende leerlingen hier bang van werden. Ik ging direct in gesprek
met mijn leerlingen om hen te helpen te relativeren en hun eigen mening
vorm te geven.

De gesprekken waren
waardevol doordat de
kinderen open hun visie en
mening durfden te delen.

Een van de mooiste gesprekken die ik dit schooljaar met leerlingen gehad
heb, vond plaats naar aanleiding van een tekenles die ik gaf na een
groepsgesprek over het paradijs. ’s Ochtends spraken we over wat er over
het paradijs in de Bijbel en de Koran stond. ’s Middags gaf ik een opdracht
waarbij de kinderen mochten tekenen hoe het paradijs eruit zou kunnen
zien. Ik legde uit dat het heel interessant was om de verschillende
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afbeeldingen na de les te vergelijken en dat het daarom jammer was als je
vooraf met je groepje zou bespreken wat je ging tekenen. Er werd
onafgebroken bijna drie kwartier in stilte gewerkt. Aan het eind van de les
hebben de kinderen eerst de tekeningen bekeken en ze zijn vervolgens op
zoek gegaan naar overeenkomsten.

Er waren kinderen die het goede en het kwade hadden afgebeeld en er
was een leerling die alle kenmerken van godsdiensten die hij kende liet
samenkomen. Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan. De
gesprekken waren waardevol doordat de kinderen open hun visie en
mening durfden te delen naar aanleiding van hun tekening.’  

Zelf is Hansen rooms-katholiek opgevoed. ‘Ik heb altijd op confessionele
scholen gezeten. Maar behalve de inhoud van de christelijke feestdagen en
de verschillen tussen de wereldgodsdiensten heb ik weinig kennis over
religie opgedaan. Dat vind ik echt jammer.

Ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen aan het eind van de
basisschool een basis Bijbelkennis hebben en de betekenis van de
christelijke feestdagen kennen. Daarnaast moeten ze ook kennis hebben
van andere religies en de belangrijkste feestdagen die gevierd worden door
klasgenoten met een ander geloof.

Wij gebruiken Trefwoord, een methode voor levensbeschouwelijke
vorming in de basisschool. Het thema is nu verandering. Gisteren vertelde
ik het verhaal van Ruth. Naar aanleiding van dit verhaal heb ik met de
kinderen kunnen praten over hoe het is een vreemdeling te zijn. Hoe het
is om van nationaliteit te veranderen, maar ook van status. Ruth heeft in
haar nieuwe land eerst zelfs helemaal niets meer, voordat zij trouwt met
Boaz.’

Zou je ook over verandering kunnen praten zónder zo’n verhaal?
‘Natuurlijk kan het ook met een ander verhaal, maar dit is wel een mooi
startpunt. Bovendien wordt er van een leraar op onze school verwacht dat
je de levensbeschouwelijke visie uitdraagt. Dit doe je door tijdens de
godsdienstlessen met leerlingen in gesprek te gaan. Je moet authentiek
durven te zijn, aansluiten bij de actualiteit, ruimte geven voor de eigen
mening en jouw visie met de kinderen durven te delen.

Niet zo lang geleden hadden we het over vriendschap, naar aanleiding
van het verhaal van de vrienden van Jezus. Zomaar praten over
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vriendschap, of juist het gebrek eraan, is voor kinderen niet makkelijk.
Een kind zal niet snel zeggen dat het geen vrienden heeft. Via de omweg
van het verhaal is meer mogelijk. Zo’n verhaal is trouwens niet genoeg. Er
moet ook een vertrouwelijke sfeer ontstaan in de klas.’

De vrienden van Jezus – hoe ervaren islamitische kinderen zo’n verhaal?
‘De ouders van onze islamitische kinderen hebben bewust voor onze
school gekozen. Wij verwachten dat alle kinderen meedoen aan de
uitingen van onze identiteit. De islamitische kinderen hebben met de
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godsdienstlessen of onze vieringen geen probleem. Zij zien de Bijbel ook
als bron. En ik behandel ook het Offerfeest.’ 

Gude zei ook dat bij religie ritualisering belangrijk is en dat religie een
grote rol speelt rond de verwerking van treurnis om de eindigheid.
‘Ik weet niet of wij anders met verlies omgaan dan niet-confessionele
scholen. Maar het is zeker zo dat bij ons ook een rol is weggelegd voor
ritualisering en vieringen. Eens per maand hebben we een viering, waarbij
er wat dieper op het thema dat we dan behandelen wordt ingegaan.’ 
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Jij zegt dat je kinderen meer religieonderwijs wilt geven dan jezelf gehad
hebt. Is dat alleen vanwege de kennis van de Bijbelverhalen? 
‘Nee, de manier waarop onze samenleving ingericht is en onze manier van
leven, hebben we vrijwel geheel te danken aan de joods-christelijke traditie.
Denk aan de vrije christelijke feestdagen, de kalender, maar ook aan de
kunst, de literatuur en wetgeving.’

Hoe helpt religie kinderen bij het ontwikkelen van een kritische levens-
houding?
‘Religie en levensbeschouwing zijn overal in onze maatschappij aanwezig.
Door kinderen vanaf jonge leeftijd onderwijs te bieden waarin ze leren
dat er verschillende geloven en opvattingen zijn, zullen ze begrip voor
andere geloven en opvattingen krijgen.
Kinderen leren de mooie kant van religie kennen. Ze leren de verhalen, de
steun, de hoop die dat kan bieden. Ze leren van verschillende religies de
rituelen waarderen.’

Welke waarden willen wij in ons onderwijs meegeven die religieus getint
zijn?
‘Ik zal vast niet volledig zijn: in ieder geval respect, compassie,
verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Maar ook
hartelijkheid en weerbaarheid. We willen dat onze leerlingen leren
omgaan met de waarden en normen van deze tijd.’   
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Laat kinderen
kennismaken met
beroepen en
ambachten
Interview met ondernemer en restaurator Bart Nieuwenhuijs

‘School doodt de creativiteit,’ zegt Bart Nieuwenhuijs enigszins be-
schroomd. Dat lijkt een lastig begin voor een gesprek over onderwijs. Of
biedt het juist mogelijkheden om te onderzoeken hoe het anders kan en
hoe het bildungsagoramodel daar wellicht bij kan helpen? Nieuwenhuijs:
‘Volgens mij is het ontzettend belangrijk dat je kinderen laat zien wat er
mogelijk is, je moet ze triggeren.’

Zelf werd Nieuwenhuijs al op heel jonge leeftijd gegrepen door het mo-
lenvirus. ‘Ik ben van kleins af aan gek van techniek: antieke auto’s, moto-
ren, stoommachines. Mijn ouders sleepten ons overal mee naar toe, waar-
door ik een brede interesse heb kunnen ontwikkelen. Op mijn achtste ben
ik lid geworden van de modelbouwclub van de Zaansche Molen, waar ik
kleine molentjes bouwde en vaak met anderen molens bezocht. 

Ik ben eenvoudig begonnen: een plank met wieken erop. Vanaf toen
wilde ik molenmaker worden. Mijn vriendje met wie ik naar de timmer-
club ging, is inmiddels beroepsmolenaar op het Jonge Schaap, een hout-
zaagmolen op de Zaanse Schans in Zaandam. Zelf ben ik nu in mijn vrije
tijd molenaar. Ik heb allerlei vrijwilligerswerk gedaan binnen de Vereni-
ging De Zaansche Molen.

Willen kinderen een ambacht echt in hun vingers krijgen dan is het
van groot belang dat ze er op jonge leeftijd mee beginnen. Ik krijg nu veel
stagiaires van het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam, vaak jon-
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geren die pas op relatief late leeftijd besloten hebben dat ze iets met hout
willen doen. Het valt mij op dat ze de vaardigheden wel leren beheersen,
maar nooit meer de snelheid ontwikkelen van iemand die op zich op zeer
jonge leeftijd het vak heeft eigen gemaakt.’

Het enthousiasme dat Nieuwenhuijs ontwikkelde voor molens staat in
schril contrast met de aversie die hij voelde voor school. ‘Ik had er een
bloedhekel aan.’ Hij doorliep de ouderwetse Lagere Technische School.
‘Voor de timmervakken haalde ik de hoogste cijfers ooit aan een leerling
toegekend, maar de theoretische vakken waren een lijdensweg.’ 

Omdat zijn ouders dachten dat hij het niveau van de Middelbare Tech-
nische School aankon en zij dit diploma belangrijk vonden voor zijn toe-
komstkansen, moest hij verder leren. ‘Toen overleed mijn vader. Dat ver-
anderde alles en twee weken later ben ik met school gestopt.’

Nieuwenhuijs maakte vervolgens gebruik van wat toen nog het leerling-
stelsel heette, een vakopleiding waarbij je een dag per week naar school
ging en de andere vier dagen bij een baas werkte. Het liefst was hij gelijk
aan de slag gegaan bij een bedrijf dat molens restaureerde. ‘Ik stond daar
als jochie van twaalf, dertien al vaak te kijken. “Opsodemieteren,” riepen
die mannen dan, “veel te gevaarlijk.” Het zijn nu vaak die mannen, zeven-
tigers, een enkele tachtiger, die bij ons komen kijken.’

Nadat zijn tijd in het leerlingstelsel erop zat, richtte hij onmiddellijk een
eigen bedrijf op. ‘Mijn baas wilde mij niet in dienst nemen maar inhuren.
Prima, zo werk ik zelf tegenwoordig ook. Zo ging het vroeger trouwens ook
al. Als er een kerk gebouwd moest worden, stelde men een bouwmeester
aan, die uit zijn netwerk de ambachtslieden haalde. Eerst specialisten voor
de fundering, later, als de kap getimmerd moest worden, huurde hij ande-
ren in. Was de kerk klaar, dan ging iedereen weer zijn eigen weg.

Ik kreeg vrijwel direct eigen klussen. Door mijn vrijwilligerswerk had
ik zo’n netwerk opgebouwd, dat opdrachtgevers - vaak stichtingen en ver-
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enigingen - zeiden: “We willen je baas niet, we willen jou.” Ik heb nooit
meer voor een baas gewerkt, me nooit meer verhuurd.’

Gelijk een eigen bedrijf, dan moet je lef hebben. 
‘Dat is waar, lef lijkt me een eigenschap die je als ondernemer wel moet
bezitten, of moet zien aan te leren. Ik heb nu een grote opdracht aangeno-
men. Mijn concurrent had de opdracht begroot op een veel hoger bedrag.
Ben ik dan blij dat ik de opdracht heb gekregen? Ik heb creatieve oplossin-
gen bedacht om de kosten te drukken, maar ja, heb ik misschien te laag
ingezet? Die spanning vind ik leuk. 

Toch hoef je als piepjonge ondernemer ook weer niet zo héél veel lef te
hebben. Ik had ook nauwelijks verplichtingen. Als ik me in een calculatie
vergiste en een paar dagen voor niks moest werken, was er weinig aan de
hand. Dat is anders wanneer je op je veertigste een eigen bedrijf begint en
een gezin hebt te onderhouden en ook nog een hypotheek moet aflossen.
Dan zijn de risico’s veel groter.’ 

Je noemt ‘lef’ een eigenschap die je nodig hebt om als ondernemer te
slagen. Zijn er meer van dit soort eigenschappen te noemen? Doorzet-
tingsvermogen?
‘Ik zou eerder zeggen: vertrouwen. Toen ik net begonnen was, dacht ik
vaak: wat moet ik over een maand doen, als deze klus erop zit? De praktijk
heeft nu wel uitgewezen, dat het goed komt met de nieuwe opdrachten. 

Ook is het belangrijk verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen.
Doordat mijn vader doodging, moest ik noodgedwongen zelf beslissingen
nemen. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Als er altijd iemand een
hand boven je hoofd houdt, leer je niets. Je moet af en toe hard onderuit
kunnen gaan, leergeld betalen.

Verantwoordelijkheidsgevoel heeft natuurlijk ook met eerlijkheid te
maken. Ik werk heel veel met stichtingen en verenigingen, waarbij er vaak
hiaten in de bestuursvorming zitten. Daardoor is er makkelijk te fraude-
ren. Je moet je staande weten te houden tegen de verleidelijke gedachte:
als ik nu dubbel schrijf, merkt niemand het. 

Diezelfde eerlijkheid betreft ook je werk. Wij hebben bij een molen-
schuur het hele dak met de hand opgeschaafd. Daar zitten honderden 
manuren in. Waarschijnlijk had niemand het gezien, zelfs de kenners niet,
als we dat machinaal hadden laten doen. Ik zou dat nooit doen. Vanaf de

60

DE ZAANSE AGORA

ZAGORA.BW  06-11-15  12:36  Pagina 60



eerste dag dat ik voor mijzelf begon te werken, hanteer ik mijn eigen maat-
staf: hier sta ik voor en daar wijk ik niet vanaf, nooit.

Voor een opdrachtgever heb ik wel eens iets moeten maken waar ik niet
achter stond. Vreselijk. Achteraf gezien vond ik dat veel erger dan een ver-
keerde calculatie maken, waardoor je een paar dagen voor niets staat te
werken.’

Je haalt het niet in je hoofd
iemand uit je eigen dorp te
besodemieteren.

Eerlijkheid duurt het langst. Naar de opdrachtgever, maar net zo goed
naar jezelf.
‘Ik heb het makkelijk, ik werk alleen in de Zaanstreek. Vroeger woonden
er in een straat tal van ambachtslieden. Als je nu een beetje herrie maakt,
word je ver weg op een industrieterrein gezet. Ik vind dat een achteruit-
gang. Kinderen zien niet meer wat voor verschillende beroepen of ambach-
ten er zijn. Maar als je veertig kilometer verderop werkt, is de verleiding
om te sjoemelen veel groter dan wanneer je bij de buren of de overburen
werkt. Ik kom mijn opdrachtgevers dagelijks tegen. Je haalt het niet in je
hoofd iemand uit je eigen dorp te besodemieteren.’

We hebben een aantal kwaliteiten die voor een ondernemer van groot
belang zijn: lef, vertrouwen, eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel. Er
zijn er vast nog meer. Maar belangrijker: wat kunnen scholen doen om
kinderen deze kwaliteiten bij te brengen?  
‘Ik vind het geen goede ontwikkeling dat kinderen steeds later kiezen wat
ze willen worden. Na twee jaar technische school kozen wij voor een rich-
ting en daar gingen we voor. Nu heb ik het idee dat kinderen eindeloos
zweven, onzeker worden. Dat keuzemoment moet terug naar voren.

Verder vind ik stages erg goed. Een aantal jaar geleden moesten middel-
bare scholieren een maatschappelijke stage lopen. Vaak maar een paar
dagen. Maar die kunnen beslissend zijn. Via de Vereniging De Zaansche
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Molen, waar ik als vrijwilliger molenaar ben, kreeg ik op een dag een brief
van Rick. Hij wilde graag zijn stage bij een molen lopen. Hij vond het ge-
weldig. Hij is inmiddels achttien, leert voor molenaar, en werkt in zijn vrije
tijd 30 tot 35 uur per week in de molen. Zijn vader zei mij: “Rick is een
compleet andere jongen geworden. Ik ben zo blij dat hij bij jou stage heeft
gelopen.” Die maatschappelijke stages zijn helaas inmiddels weer afge-
schaft.’

Vroeg kiezen, stage lopen – daar hebben oudere kinderen mee te maken.
Hoe kunnen we kinderen op de basisschool deze vaardigheden bijbren-
gen?
‘Ik noemde het voorbeeld van Rick omdat hij getriggerd is geraakt, zoals
ik vroeger bij de modelbouwclub. Daar moet je als onderwijs over naden-
ken: hoe kunnen we kinderen kennis leren maken met al die verschillende
beroepen of ambachten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen er-
gens door gegrepen worden, getriggerd worden? 

Belangrijk is dat kinderen leren zien wat een beroep inhoudt, hoeveel
moeite het kost iets moois te maken. Wij zijn dat in Nederland verleerd.
Daardoor weten we nauwelijks meer wat kwaliteit is. Een aantal jaren ge-
leden heb ik de kampioenschappen timmeren van Noord- en Zuid-Holland
gewonnen. De prijs werd uitgereikt door een hoofd van een opleiding en
het leverde mij één regel in een plaatselijke krant op. Exact op hetzelfde
tijdstip werd in Frankrijk zo’n wedstrijd georganiseerd. De eerste prijs werd
uitgereikt door president Jacques Chirac. Dat is typerend voor de situatie
in Nederland. Als we dit willen veranderen, zullen we moeten beginnen
kinderen weer bekend te maken met vakken, beroepen, ambachten. We
zullen ze moeten leren kijken.’

Hoe? 
‘Excursies, rondleidingen, bedrijvenbezoekjes, snuffelstages – ik ben er al-
lemaal voor. Alleen merk ik vaak dat in een grote groep het groepsgebeu-
ren belangrijk wordt. Wellicht moet je in kleine clubjes van vijf, zes kin-
deren langs verschillende bedrijven gaan? Als kinderen getriggerd worden,
gaan ze misschien wel bij de modelbouwclub. Worden molenaar of restau-
rator. Of beide, zoals ik.’
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Creativiteit
ontwikkel je niet
met alleen rekenen
en taal 
Interview met leraar Hiltje Snijder

Op de pedagogische academie was de opleiding heel strikt in verschillende
vakgebieden opgedeeld. Volgens Hiltje Snijder had dat voordelen. ‘Doordat
je telkens een andere akte haalde, verwierf je veel expertise. Gymnastiek,
handvaardigheid, textiele werkvormen, het waren aparte aktes die je naast
je algemene opleiding diende te halen. Ik ging met kinderen haken,
breien, vilten. Dat vonden ze geweldig om te doen. En ik ook.’

Van vrienden, familie en collega’s ontving Snijder steeds vaker compli-
menten voor wat ze zelf maakte. Ze volgde onder andere een cursus pop-
pen maken en bekwaamde zich steeds meer in textiele vormgeving. Samen
met een vriendin begon ze poppen en kinderkleding te maken en te ver-
kopen. ‘Je kent het wel, een huiskamer vol zelfgemaakte spulletjes waar
familie en kennissen voor een klein bedrag wat konden uitzoeken.’

Toen werden haar kinderen groot, de vriendin verhuisde, en Hiltje
kreeg een functie op haar school als Intern Begeleider, waardoor ze vooral
veel met haar hoofd werkte. ‘Werken met je handen ontspant dan enorm.’

Met de producten die ze begon te maken, stond ze af en toe op een
markt in Zaandam. ‘Dat gaat dan op z’n Zaans: bezoekers stoppen, kijken,
zeggen “Dat heb je mooi gemaakt, meissie”, en lopen daarna verder.

Toen hoorde ik over de Sunday Market bij de Westergasfabriek in Am-
sterdam. Die markt probeert verbindingen te leggen tussen kunst, cultuur
en ondernemerschap. Je kunt er niet zomaar een kraampje huren, je spul-
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len worden door een commissie op artisticiteit beoordeeld. Men vond mijn
werk mooi genoeg en geschikt. Nu sta ik daar vier, vijf keer in het jaar.

Het blijft wel heel kleinschalig. Van de verkoop betaal ik de kraam, het
materiaal, en soms een reisje naar Berlijn waar mijn zoon woont en waar
ik graag inspiratie opdoe. Ook ben ik in de zomervakantie regelmatig in
de Provence in Zuid-Frankrijk en koop daar op de marktjes meters linnen
en vintage stoffen. Klanten vinden het leuk te horen waar het linnen pre-
cies vandaan komt.

Ik probeer van alles uit. Ik maak poppen waar kinderen mee kunnen
spelen, maar die ook mooi zijn om op een kast te zetten. Niemand ver-
koopt poppen, dat gaat goed. En verder maak ik tassen, kussens en etuis
in allerlei warme kleuren.’

René Gude stelde dat we ons altijd in vier verschillende sferen begeven:
privé, privaat, publiek en politiek. En het zou niet gek zijn ons af te vra-
gen welke vaardigheden je als kind zou moeten leren beheersen om je
later in die verschillende sferen goed te kunnen handhaven. Als markt-
vrouw begeef je je in de private, commerciële sfeer. Welke vaardigheden
dien je daarvoor te beheersen?
‘Allereerst het ambacht. De bezoekers willen graag goed gemaakte en
unieke producten. Ze zijn heel kritisch. Op de Sunday Market staan men-
sen van de Rietveld Academie en beginnende kunstenaars, maar ook jonge
koks en mensen die vrouwen die in andere landen wonen een platform
geven om hier hun handwerk te kunnen verkopen. Het is een cultuur-
markt die mensen een kans geeft om hun design, producten en recepten
uit te proberen op een groter publiek. Beginnende ondernemers dus.’ 

Goed, ik ben in staat prachtige producten te maken, waar niemand op zit
te wachten.
‘Dat kan. Het ene jaar willen klanten een pop, het volgende jaar verkoop
ik weer meer tassen. Je moet weten wie wat wanneer wil en dat is best
moeilijk. Daarvoor is mensenkennis onontbeerlijk. Je stemt je aanbod daar
immers wel op af.’ 

Die mensenkennis gaan we ook opdoen.
‘Als je niet over sociale vaardigheden beschikt, zullen die ambachtelijk uit-
stekende producten, die voldoen aan de vraag uit de markt, toch blijven
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liggen. Een (markt)koopvrouw doet er goed aan communicatieve vaardig-
heden te ontwikkelen en na te denken over sociale media.’

Nu kunnen we echt de markt op.
‘Smaken veranderen. Om op de hoogte te blijven van de wensen uit de
markt reis ik bijvoorbeeld, lees ik tijdschriften, bekijk ik blogs op internet.
Om het ambacht op niveau te kunnen blijven uitvoeren, probeer ik mijn
creatieve gevoel voor kleur, vorm en smaak te blijven ontwikkelen.’

Dat lijkt me het leukste deel van het hebben van een bedrijf.
‘Klopt. Minder aantrekkelijk vind ik de zakelijke kant. Mijn dochter helpt
me daarmee, en de Kamer van Koophandel was gelukkig nog niet nodig.
Nog veel te kleinschalig vonden ze. Wil je groter worden, dan is bedrijfs-
economische kennis en wil tot expansie onontbeerlijk. Maar dat hoeft van
mij nog niet. Ik vind de balans die er nu is tussen mijn werk en de markt
als hobby precies goed.’

Ik tel vijf vaardigheden: vakmanschap, mensenkennis, sociale vaardighe-
den, ontwikkeling creativiteit en bedrijfseconomische kennis. Kunnen we
deze vaardigheden op de basisschool al ontwikkelen?
‘De afgelopen decennia heeft de nadruk gelegen op vakken als rekenen en
taal. Dat ging ten koste van de creatieve vakken. Mijn man is directeur van
een VMBO met daarbij een praktijkschool. Hij zag dagelijks kinderen die
moeite hadden met theoretische vakken die steeds meer op het lespro-
gramma zijn gekomen. Hij wist dat kinderen via de praktijk en door din-
gen te maken veel beter theoretische kennis leren toepassen en onthou-
den.

Werkgevers vinden creativiteit steeds belangrijker. Dat ontwikkel je niet
met alleen rekenen en taal. Het lijkt me goed die creatieve vakken opnieuw
een plek te geven in het onderwijs.’ 
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De ontwikkeling van vakmanschap gaat gelijk op met de ontwikkeling
van creativiteit. Zo zijn we aardig op weg met de vereiste vaardigheden.
‘Er is meer mogelijk. Mensenkennis ontwikkel je door samen te spelen en
samen te werken. In het voortgezet onderwijs is het nu heel gangbaar om
leerlingen meer samen te laten doen; ze krijgen per groep een opdracht,
die ze moeten presenteren, waar een videootje bij moet komen of een po-
werpointpresentatie. Met zo’n opdracht gaan ze dan aan de gang. 

Iets vergelijkbaars zou je ook voor de basisscholen kunnen ontwikkelen.
Geef een groepje de opdracht zich in te leven in het leven van – zeg - de
leeuw. Waar leeft de leeuw, wat eet hij, wie zijn de vijanden? Dat soort vra-
gen kan kinderen stimuleren gezamenlijk informatie te verzamelen,
samen te overleggen, taken te verdelen en het eindproduct wordt dan later
aan de groep gepresenteerd. Zo stimuleer je hun nieuwsgierigheid, hun
skills en terloops ontwikkelen ze veel meer mensenkennis dan wanneer ze
in hun eentje een werkstukje moeten maken.’

Weg met rekenen en taal!
‘Integendeel! Taal is de grootste barrière. Ik werk op een school waar veel
kinderen al met een taalachterstand aan beginnen. Dat belemmert veel,
zelfs enigszins de ontwikkeling van nieuwsgierigheid. Het is bij ons op
school in de kleutergroep stiller dan in een kleutergroep met vooral Neder-
lands sprekende kinderen. Ze starten vaak met maar een paar woordjes en
heel kleine zinnetjes.

Als taalvaardigheid het leren de eerste jaren belemmert, kunnen crea-
tieve vakken ervoor zorgen dat je je ook op een andere manier ontwikkelt
en het is ook goed voor het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van
kinderen.’
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Elisa Roele, communicatie-adviseur Kinderopvangorganisatie Tinteltuin 
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Sport: meer dan 
vrije tijd
Interview met beroepswielrenner Mike Terpstra

‘Wat ik zou doen als ik gymleraar zou zijn? Wedstrijdjes organiseren. Ik
zou overal een wedstrijdje van maken.’

Mike Terpstra reed al wedstrijdjes vóórdat hij op zijn zevende lid werd
van de Zaanlandse Wielerclub DTS. ‘We zaten eerst op voetbal, mijn broer
Niki en ik. Dat was geen succes, weinig balgevoel, weinig plezier. In die tijd
reden we al rondjes op de parkeerplaats bij de flat waar we toen woonden.
Toen Niki ging wielrennen, ging ik als vanzelfsprekend mee.’

Niki Terpstra won in 2014 de wereldberoemde klassieker Parijs-Roubaix.
Zijn broer Mike werd in dat jaar voorzitter van DTS.

Mike: ‘Mijn vader was altijd nauw betrokken bij de technische zaken
van de club. Thuis spraken we er vaak over, ik opperde ook wel eens ideeën.
“Ga eens mee,” zei hij. Dat heb ik gedaan. Zo ben ik er ingerold.’

De loopbaan van Terpstra wordt zeker niet alleen gekenmerkt door suc-
cessen. ‘Bij de jeugd zat ik vaak voorin, maar op veertienjarige leeftijd
kreeg ik het moeilijk. Andere jongens kwamen veel vroeger dan ik in de
puberteit. De kracht die zij ontwikkelden, kreeg ik pas op mijn achttiende.
Pas rond mijn vijfentwintigste was ik biologisch helemaal volwassen. 

Dat was frustrerend, bij de categorie ‘Nieuwelingen’ - dan ben je vijf-
tien, zestien jaar oud – moest ik vaak lossen uit het peloton. Ik heb toen
wel met teleurstellingen leren omgaan.’

Elk nadeel heeft een voordeel. Want omgaan met teleurstellingen blijkt
voor jongeren niet meer vanzelfsprekend. Uit een recent onderzoek van
het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat van de jonge arbeidsonge-
schikten ruim 85 procent een geestelijke aandoening heeft. 
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Volgens hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen komen deze alarme-
rende cijfers onder jongeren voor een groot deel door de opvoeding. In
Trouw van 20 mei 2015 zegt hij dat jongeren veel te beschermd worden op-
gevoed: ‘Ze komen van een droomwereld bij hun ouders opeens in de ruwe
maatschappij. Als ze in hun eerste functioneringsgesprek horen wat niet
goed gaat, zijn ze gelijk van slag en gaan ze naar een psycholoog.’

‘Je leert bij wielrennen zeker incasseren, en je wordt er hard van,’ zegt
Terpstra. ‘Af en toe lukte het me wel bij te blijven. Daar putte ik hoop uit,
het gaf me ook de lol door te gaan. Maar als je moet lossen of je gaat op je
kokosnoot is dat wel hard. Het is uithuilen en opnieuw beginnen.

Mart Smeets zegt graag: “De Tour wacht op niemand”, maar dat geldt
voor elke wedstrijd: het peloton wacht op niemand. Als jij valt moet je zo
snel mogelijk opstaan en onmiddellijk achter het peloton aan, anders ben
je te laat, en kun je de wedstrijd vergeten.’

Je haalt pas echt voldoening
uit iets als je er goed in bent.

Als wielrenner moet je leren incasseren. Wat nog meer?
‘Leren kijken. Misschien rijd je nu nog lekker door de polder op een brede
weg, niets aan de hand, maar in de verte zie je al een kerktoren van een
dorp. Dan is het zaak naar voren te rijden.’

Waarom?
‘Wat kun je in een dorp verwachten? Drempels, bochten, vluchtheuvels,
geparkeerde auto’s. Dan moet je voor in het peloton zitten; hoe verder naar
achteren je rijdt, hoe groter het gevaar op valpartijen.’

Dat wil iedereen, vooraan rijden.
‘Precies. Dat is nog erger als er een bergje in het parcours zit. We weten al-
lemaal dat die helling na twintig kilometer komt. Dan wil iedereen voor-
aan zitten.’
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Hoe kom je daar?
‘Daar heb je lef voor nodig. Je moet als renner moed ontwikkelen om zo
laat mogelijk in de remmen te durven knijpen. Niet bang zijn te vallen,
niet bang zijn van je af te bijten.’

Kon jij dat?
‘Ja, wij Terpstra’s zijn driftig. Buiten de koers zijn wij rustige jongens - als
voorzitter van de club al helemaal. Het heeft geen zin driftig te worden als
een vrijwilliger zijn werk niet goed doet. Welk middel heb je om zo iemand
aan te spreken, hij wordt er toch niet voor betaald? Nee, om vrijwilligers
goed te kunnen aansporen moet je zéker niet driftig zijn. Maar in de koers,
als de adrenaline stroomt, en een andere renner een gekke manoeuvre uit-
haalt, kan ik flink schelden.’

Moed, lef, van je afbijten, is dat te leren?
‘Bij ons in Assendelft woonde een jongen die alle sporten kon. Skeeleren,
surfen, voetballen, na een paar weken beheerste hij elk technisch element
van de sport. Maar in het peloton was hij niet dapper, hij had de moed niet
voorin te rijden, en hij beet niet van zich af als hem een streek geleverd
werd. Mijn vader, die destijds zijn trainer was, heeft hem naar boksen ge-
stuurd. Dat heeft hem behoorlijk wat zelfvertrouwen gegeven. Hij werd zo
goed in boksen, dat hij een paar jaar later bij een relletje in het peloton
een andere renner zo van de fiets af mepte.’

Voor kinderen met weinig zelfvertrouwen is boksen aan te raden?
‘Boksen is misschien wat te hardhandig voor de jeugd. Judo lijkt me een
uitstekende sport voor jonge kinderen. Je leert er goed van vallen, je bent
lekker aan het stoeien, vechten, en je ontwikkelt er zelfvertrouwen mee.
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Ook dat zou een sport kunnen zijn die je op scholen kunt introduceren.
Laat een oud-judoka eens een paar proeflessen geven. Zo komen kinderen
in aanraking met sporten die ze nog niet kennen en gaat niet iedereen
meer automatisch op voetballen.  

Het is niet zo dat je kinderen op een sport kunt doen ómdat we denken
dat je er moderne vaardigheden mee zou kunnen ontwikkelen. Bij kinde-
ren moet plezier voorop staan. Zonder plezier houdt geen kind het vol. 

Het is belangrijk dat ouders of gymleraren goed kijken naar kinderen.
De een is handig met een bal, de ander lijkt een goed uithoudingsvermo-
gen te hebben. Dat kan meespelen in welke sport je kiest. Want je haalt pas
echt voldoening uit iets als je er goed in bent.’

Daarom moet sport volgens Terpstra ook niet alléén maar vrijetijdsbele-
ving zijn. ‘Door je te concentreren op een wedstrijd leer je je ook focussen.
Ik heb mij er altijd over verbaasd hoezeer andere leerlingen zich druk
maakten over een examen. Onlangs hoorde ik op televisie iemand zeggen
dat we examens zouden moeten afschaffen omdat leerlingen er zo onder
lijden. Door sport leer je je focussen, waardoor je heel anders aankijkt
tegen examens. 

Op mijn laatste school, Johan Cruyff University, werkten we in blokken
van tien weken. Acht weken leren, een week examens, en dan een week
herkansingen. Je leeft naar die examens toe, zoals je naar een wedstrijd toe
leeft.

Tijdens trainingen kan ik wat losser zijn, maar in de aanloop naar een
wedstrijd moet ik me concentreren: de avond ervoor vroeg naar bed, ma-
teriaal moet in orde zijn, goed weten wanneer ik wat eet. 

Wie leert omgaan met meetmomenten, bijvoorbeeld in sport, heeft
daar later profijt van. Ik was bij examens bijvoorbeeld nooit op een verve-
lende manier nerveus. Gezonde spanning moet je hebben. 

Toen ik dit jaar voor het eerst de Amstel Gold Race reed – een heel grote
wedstrijd – voelde ik de nervositeit weer sterk. Hoe meer grote wedstrijden
je rijdt, hoe beter je met die spanning leert omgaan.’

Bij de Amstel Gold Race zat je lang in de kopgroep.
‘Omdat ik zo goed de andere kant van de medaille ken, geniet ik extra nu
het goed gaat. Ik wil proberen er de komende jaren alles uit te halen.’ 
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Tegelijkertijd ben je ook voorzitter van je oude club. Je bent de enige be-
roepswielrenner in Nederland die zo’n functie in de publieke ruimte be-
kleedt.
‘Vorig jaar dacht ik dat ik geen profcontract als wielrenner meer zou teke-
nen. Ik moest me voorbereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Zo’n pu-
blieke functie is behalve erg leuk, ook goed voor je cv. De plek van voorzit-
ter was vacant en ik kreeg van verschillende mensen te horen dat zoiets
echt bij mij zou passen.’
Meestal zijn bestuursleden van een club grijze mannen, toch?
‘Het is niet gebruikelijk dat iemand van nog geen dertig voorzitter is van
een groep vrijwilligers.

Toen ik alsnog beroepswielrenner werd, zat ik ook wel even met deze
toezegging in mijn maag. Als voorzitter van een vereniging heb je er een
halve baan bij. En die tijd had ik nu niet meer. Toch wilden ze me graag
hebben als voorzitter, ook al moeten veel taken van me overgenomen wor-
den door de secretaris en de penningmeester. Die zijn erg goed, zonder hen
was ik er ook niet aan begonnen. Ik ben blij dat ik het ernaast kan doen,
want ik vind dat werk ook erg leuk.’ 

Veel wielerverenigingen in Noord-Holland verkeren in moeilijkheden.
DTS floreert. Hoe doen jullie dat?
‘Wij zijn de enige club in de Zaanstreek. Mensen gaan niet snel naar een
andere club. Wij hebben langlopende sponsorcontracten, en zijn daardoor
financieel gezond. Maar het allerbelangrijkste is dat wij hele bekwame
mensen als vrijwilligers hebben. Je hoort vaak dat mensen tegenwoordig
geen tijd meer hebben zich vrijwillig ergens voor in te zetten. Dat geloof
ik niet. Mensen vinden het vaak leuk iets te doen voor de club, maar ze
hebben een zetje nodig. 

Een paar jaar geleden sprak ik met een trainer over jongens van een
jaar of vijftien. Hij bleek goede ideeën te hebben hoe je met die jeugd moet
trainen. Dat is geen makkelijke leeftijd, kinderen komen in de puberteit,
ze staan bloot aan allerlei andere verleidingen. “Moet jij niet met de cate-
gorie ‘Nieuwelingen’ aan het werk?” vroeg ik hem. Dan is het schitterend
om te zien hoe die groep van bijna twintig Nieuwelingen nu ongelooflijk
goed functioneert.’
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Maakt het uit dat jij prof bent?
‘Ja, bij de club vinden ze het mooi dat een beroepswielrenner helpt zo’n
club draaiende te houden. Dat geeft een bepaalde autoriteit. Af en toe kijkt
iemand me ook aan: “Tjonge, ben jij nou…” Dat is onzin, ik ben ook ooit
maar gewoon een slechte Nieuweling geweest.’

Het gerucht gaat dat de Terpstra’s in de winter zelfs nog wel eens met de
Nieuwelingen mee trainen.
‘Ja, we proberen de jeugd ook te stimuleren. Fietsen is een harde sport. In
de winter komen die jongens naar de club om in de ijsregen een duurtrai-
ning af te werken. Als ik een niet al te zware training op het programma
heb staan, doe ik met ze mee. Dat stimuleert ze. Voor hen is het dan een
zware training. Voor mij is het leuk te zien welke nieuwe jongens er komen
bovendrijven.’
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Niet zomaar 
omver te blazen
Interview met leraar Inge de Jong 

‘Eigenwaarde, dat is het allerbelangrijkste dat sport je kan brengen.’ Inge
de Jong van de Agora-basisschool Het Baken kwam er op latere leeftijd ach-
ter dat ze een getalenteerd marathonloopster is. Vroeger, als kind, voet-
balde ze graag met haar broers, maar omdat er in haar geboortedorp Koog
aan de Zaan destijds geen meisjesteam was, ging ze op turnen. 

De Jong: ‘Rondjes lopen vond ik eigenlijk leuker dan aan een rekstok
hangen. Vanaf mijn vijftiende deed ik zo nu en dan aan hardlopen. Iets fa-
natieker werd ik in mijn studententijd, toen ik met een huisgenoot mee-
ging naar het Amsterdamse Vondelpark.’

Ze ontdekte dat ze ‘aardig kon rennen’ en liep in 1999 haar eerste wed-
strijd: de Halve van Egmond. ‘Ik deed er ongeveer twee uur over. Geen tijd
natuurlijk, als je het vergelijkt met wat ik nu loop.’ Ze werd lid van de club
AV Zaanland. ‘Vanaf 2005 ben ik fanatieker gaan trainen.’ 

In augustus 2008 maakte De Jong de overstap naar het professionele
Team Distance Runners, onder leiding van toptrainer Guido Hartensveld,
waar ze echt tot de nationale top ging horen. De Jong traint nu tien tot
twaalf keer per week, afhankelijk van de trainingen ongeveer 25 uur per
week. 

‘Ik ben nu 38 en pas een jaar of tien serieus aan het hardlopen. Soms
denk ik: verdorie, wat zou er gebeurd zijn als ik eerder ontdekt had dat ik
hier talent voor had? Een zinloze gedachte; hardlopen is nu mijn passie,
ik haal hier voldoening uit. Dat is de essentie.’

Voor De Jong is bildung belangrijk in het onderwijs, en ze is het vol-
mondig met René Gude eens dat sport een van de trainingssferen is bij bur-
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gerschapsvorming. ‘Op maandag houden wij altijd klassikaal een groeps-
gesprek. Dan laat ik kinderen graag vertellen over de wedstrijden die ze in
het weekeinde hebben gespeeld. Ik laat dan zeker blijken dat ik wedstrij-
den belangrijk vind. Zelf vertel ik ook graag over mijn sport, zoals over de
wedstrijden en de tijden die ik in het weekeinde gelopen heb. Kinderen
vinden dit leuk om te horen.’

Op de vraag wát er dan zo belangrijk is, antwoordt de Jong niet met een
opsomming van deugden, maar met verhalen uit haar eigen leven. ‘Voor
mij is het ontzettend belangrijk om buiten te zijn, trainen in weer en wind,
dat is het mooiste. Ik kan me niet voorstellen dat mensen er voldoening
uit halen vijf keer per week naar de sportschool te gaan. Af en toe een in-
doortraining, maar een lange duurloop door de polders, het liefst nog in
mijn eentje, daar geniet ik echt van. Het geeft een enorme kick zo’n trai-
ning goed af te werken.’

Totdat het halverwege begint te regenen en je de man met de hamer
tegenkomt.
‘Regen is geen excuus. Als er in ons team iemand weleens klaagt over het
weer, krijgt hij of zij altijd te horen: “Niet zeuren.” Je been moet er wel
haast afliggen wil je niet gaan trainen.’

Van sport word je hard.
‘Dat denk ik wel.’

En dat is goed?
‘Ik heb de indruk dat kinderen tegenwoordig sneller dan vroeger met de
auto gebracht worden, naar bijvoorbeeld een sportwedstrijd. Het kan geen
kwaad als kinderen door weer en wind fietsen. Naar school, naar muziek,
naar sport.’ 
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Weer mag geen spelbreker zijn, maar de man met de hamer dan?
‘Die ontmoet je altijd, met hem moet je leren omgaan. Tijdens een ma-

rathon komt er sowieso een moment dat het niet meer gaat.’

En dan?
‘Ik ben nog steeds aan het leren wat ik dan moet doen. Ik beoefen nu ‘Ac-
tion Type’, een manier om jezelf beter te leren kennen. ‘Action Type’ gaat
ervan uit dat er verschillende menstypes zijn, en dat elk type baat heeft bij
een andere benadering van een training of een wedstrijd. 

Ik ben vrij introvert en nogal rationeel. Als het slecht gaat met lopen,
wil ik me nog wel eens naar binnen richten en opgaan in mijn verstande-
lijke getob. Dan kom ik in een neerwaartse spiraal terecht waar ik niet
meer uitkom, met een slechte tijd als gevolg. Voor mij is het zinnig tijdens
moeilijke momenten me naar buiten te blijven richten: wat zie ik? Hoe ver-
andert de omgeving? Wat ruik ik? Is er een tegenstander op wie ik me kan
focussen? Dat ben ik nu aan het leren.’

Je bent 38 en zegt dat je dit nu aan het leren bent. Jij leert jezelf via sport
beter kennen?
‘Zeker, op allerlei vlak. Eén jaar heb ik alles opzij gezet voor sport. Ik was
gestopt met werken, in de hoop om een nog hoger niveau te bereiken. Dat
werkte niet, mijn wereld werd te klein. Toen ik geblesseerd raakte bleef er
te weinig over.

Een van de moeilijkste dingen in sport, en misschien ook wel in het
leven, is het ontdekken van je eigen grenzen. Als sporter wil je die natuur-
lijk opzoeken. Maar je kukelt er vaak overheen, met bijvoorbeeld een bles-
sure als gevolg.

Ik heb vorig jaar tijdens een loop mijn voet gebroken. Dan heb je door-
zettingsvermogen nodig om die tegenslag te overwinnen. Ik heb toen
vooral veel gefietst. Door die gebroken voet kon ik het Europees kampioen-
schap niet lopen. Dat was het ergste. Met die teleurstelling moest ik ook
weer leren omgaan. 
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Maar als je dan, ondanks al die tegenslag, toch weer op je oude niveau
komt, geeft dat ongelooflijk veel voldoening. 

Ik denk dat elk bedrijf een aantal sporters in dienst zou moeten nemen:
door alle tegenslagen die zij in hun sport zijn tegengekomen, hebben ze
zo’n dosis doorzettingsvermogen ontwikkeld, dat ze niet zomaar omver te
blazen zijn als ze tijdens hun werk op problemen stuiten.’

Jij noemt nu een aantal kwaliteiten die je aan sport te danken hebt: je
wordt er hard van, je krijgt er doorzettingsvermogen van, je moet leren
met teleurstellingen omgaan, je moet dus eigenlijk leren incasseren. Een
nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden, maar dit zouden we moei-
teloos skills kunnen noemen die in elke tijd van belang zijn. Hoe brengen
we die de kinderen op school bij?
‘Daar heb ik geen pasklaar antwoord op. Dit zijn vaardigheden die je je
leven lang ontwikkelt. Maar als je ze op jonge leeftijd leert, is het makke-
lijker ze als volwassene vol te houden of op peil te houden. 

Het lijkt me zeker een taak van de ouder om kinderen veel te laten spor-
ten, of een muziekinstrument te leren bespelen. René Gude noemt kunst
ook een trainingsprogramma. Veel van de vaardigheden waar we het nu
over gehad hebben, ontwikkel je ook als je een muziekinstrument leert be-
spelen. Ik heb in mijn jeugd lang en op redelijk hoog niveau piano ge-
speeld. Ook daar moet je een doorzettingsvermogen voor ontwikkelen,
want als je geen zin hebt om te oefenen, moet het toch.

Net als alle andere scholen hebben wij te maken met hoogbegaafde leer-
lingen. Vaak verlangen ouders dat wij deze kinderen extra uitdagingen bie-
den. Dat doen we ook, tijdens én na school. Maar ik adviseer ouders ook
wel: bied kinderen een andere uitdaging dan alleen een cognitieve, doe ze
op een sport, laat ze een instrument bespelen. Maar ouders zullen daar
dan zelf tijd in moeten steken. En die hebben ze vaak niet.’

Je gebruikt nu het woord ‘cognitief’. Sport is niet in eerste instantie cog-
nitief. Hoort het dan wel thuis op school? 
‘Cognitieve vaardigheden zijn afgelopen decennia dominant geworden op
school. Ik zeg wel eens tegen mijn leerlingen: “Ik wou dat er ook een Cito-
toets was voor sport, maar helaas, die is er niet.”’
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Zou je dat werkelijk willen?
‘Op school kunnen we niet alles bieden. Nu al is de druk op leraren en bud-
getten zo groot dat er af en toe bezuinigd wordt op gymnastiek. Leerkrach-
ten die nu van de Pabo komen, hebben niet automatisch meer een aante-
kening voor gymleraar. Ze moeten daarvoor een extra opleiding volgen van
twee jaar. Dat kost geld. Als een school dat wil, moeten ze in zo’n leraar in-
vesteren.’ 

Er worden geregeld andere keuzes gemaakt.
‘Begrijpelijk. Maar als we voor de bildung van kinderen vaardigheden als
doorzettingsvermogen, hardheid, incasseringsvermogen en dergelijke be-
langrijk vinden, zullen we andere keuzes moeten durven maken. Twee
keer in de week gymnastiekles is minimaal. En zeker niet het schoolvoetbal
of het schoolkorfbal afschaffen! Integendeel. Ook nog een atletiekdag or-
ganiseren. Want dan kunnen kinderen op jonge leeftijd ontdekken dat ze
misschien meer talent hebben voor hardlopen dan voor voetbal. En het is
leuk je talenten te ontwikkelen. Je geniet écht van iets waar je goed in
bent. Trainen, jezelf verbeteren, presteren en daarna genieten van de
prestatie – sport geeft je vooral een gevoel van eigenwaarde, en dat is het
allerbelangrijkste.’
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Sporten is de basis
voor zelfvertrouwen
Interview met gymnastiekdocent Joost Breetvelt

‘Vandaag zijn we buiten aan het sporten tijdens onze jaarlijkse sportdag.
Maar meestal gymmen we natuurlijk binnen. Mijn hoofdtaak is de moto-
rische ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Meestal gaat dat vanzelf,
door te bewegen worden ze sterker, handiger, sneller. De motorische ont-
wikkeling is de basis voor het zelfvertrouwen van kinderen. 

Het lijkt zo gewoon, maar kinderen komen zichzelf en elkaar tijdens
een gymles op een andere manier tegen dan in de klas. Situaties die hier
constant vanzelf ontstaan, zou je in een klas nooit kunnen nabootsen:
kleine botsingen, kleine ruzies, kinderen die niet tegen hun verlies kun-
nen, omgaan met een slecht team, en de noodzaak om van alles te organi-
seren.

Tijdens rustmomenten bespreek ik veel. “Waarom vind je verliezen nou
zo erg?” We praten erover, en ik zeg dan ook vaak wat. De kinderen nemen
dat over. “Ik zou verliezen niet zo erg vinden,” zeg ik dan. “De ene keer ver-
lies je, de andere keer win je.” Zulke zinnen hoor ik dan later terug van de
kinderen zelf. Na verloop van tijd vinden ze dit ook echt. Althans, de
meesten. Bij sommigen ben ik daar in groep acht nog mee bezig. Dat geeft
ook niet, elke kind verdient een andere aanpak. 

In een gymzaal heb je vaak botsingen. De een duwt onmiddellijk terug:
“Kijk uit sukkel!” De ander zegt: “Sorry”, en je hebt niet eens een conflict.
Zulke verschillen benoem ik. Tijdens gymnastiek trainen we ons in con-
flictbeheersing. 

Door een veilige sfeer te creëren in de gymzaal durven leerlingen fouten
te maken, waar we vervolgens weer van kunnen leren. Vertrouwen in mij,
en je veilig voelen bij je klasgenoten is daarbij heel belangrijk. Als je fouten

83

SPORT

ZAGORA.BW  06-11-15  12:36  Pagina 83



durft te maken, leer je daarvan en vergroot je uiteindelijk je zelfvertrou-
wen. 

Door in de gymzaal veel verschillende activiteiten aan te bieden, wor-
den leerlingen op een breed vlak geschoold en leert iedere leerling zijn of
haar lichaam goed kennen. Daarom vind ik dat gym niet alleen maar 45
minuten energie kwijtraken is, maar dat sport een belangrijkere plek zou
moeten hebben in het onderwijs.

Ik probeer de kinderen ook zelfstandiger te laten worden. Zo laat ik ze
bijvoorbeeld zelf gelijkwaardige teams samenstellen. “Op woensdagmiddag
moeten jullie het toch ook zonder mij kunnen?” Ik geef ze een minuut, en
vertel erbij dat ik verwacht dat ze er zonder mij uit kunnen komen. Dat
overleg is prachtig om te zien. Ze worden er steeds beter in. 

Naarmate kinderen motorisch sterker worden, groeit hun zelfvertrou-
wen. Kinderen die zeker van hun lichaam zijn, stellen zich opener op. Ze
durven gezellig met kinderen te gaan sporten die ze niet kennen. Als het
fout gaat, lachen ze erom en gaan ze verder. Het is niet zo dat kinderen die
motorisch minder sterk zijn geen zelfvertrouwen hebben. Het is andersom:
wie motorisch groeit heeft daar veel profijt van, ook op andere gebieden
dan sport. 

Ik benader de kinderen altijd positief en benadruk wat goed gaat. “O,
dat kan ik dus blijkbaar wel,” denkt zo’n kind dan. Dat inzicht helpt moei-
lijkheden overwinnen. De volgende keer durft het kind meer. Zo wordt het
sterker, handiger, en krijgt het meer vertrouwen in eigen kunnen. En dat
helpt weer bij het samenwerken, en bij het oplossen van conflicten.’ 
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Soms maak ik een
overtreding
Interview met Youni

‘Als ik lekker

aan het spor-

ten ben kan ik

mijn energie

kwijt. Dat

vind ik be-

langrijk, ik

ben druk. Ik zit op waterpolo en

paardrijden. Waterpolo is best een

zware sport, dat doe ik samen met

mijn vriendin. We doen ook mee

aan de competitie. Vorig jaar heb-

ben we een keer met 28-0 verloren.

Dat was wel heel veel. Op drie wed-

strijden na verloren we toen alles. Ik

vond dat moeilijk. Maar ik heb wel

doorgezet, en geleerd tegen mijn

verlies te kunnen. Sommige kinde-

ren kunnen dat niet, zij gaan hui-

len als ze verliezen. Dat vind ik jam-

mer. 

Soms maak ik een overtreding,

ook wel eens een beetje een ge-

mene. We moeten vaak hard zwem-

men naar de bal. Als ik even ie-

mand aan zijn zwembroek naar

beneden trek, lig ik weer voor. Als

het niet te erg is, mag dat wel. Denk

ik. Maar heeft iemand pijn dan is

het niet meer leuk.

Paardrijden is heel anders. De

verzorging van de beesten vind ik

fijn. Ik poets ze graag en maak de

hoeven schoon met een speciaal

dingetje. Evelien is mijn lieveling-

spaard. 

Vandaag heb ik al veel spelletjes

gedaan: rennen, korfbal, voetbal,

hockey. Met voetbal hebben we ge-

wonnen. Daar ben ik niet goed in,

in voetbal, maar mijn team wel.’ 
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Ik moet echt iets
overwinnen
Interview met Timo 

‘Van alles wat

ik vandaag ge-

daan heb,

vind ik voet-

bal het leuk-

ste. Ik zit er

niet op.

Samenwerken vind ik erg leuk. Dat

moet je leren, je moet proberen

over te spelen en met elkaar te com-

municeren. Als je dat vaker oefent,

gaat het beter. Dat leer ik nu bij

voetbal, maar dat is ook belangrijk

voor als ik groot ben. 

Ik zit op freerunnen. Dat is ren-

nen op een parcours met obstakels:

hekken, boomstammen, soms ook

daken van huizen. Tijdens dat ren-

nen, moet je dan salto’s maken en

allerlei andere trucjes doen.

Als we buiten trainen, haal ik

wel eens mijn knieën open. Binnen

niet, in een gymzaal oefenen we

met een leraar. Die helpt me. “Wat

wil je doen?” vraagt hij dan. “Salto?

Of denk je dat dit te gevaarlijk is?” 

Salto’s vind ik eng. Ik heb een

keer mijn hoofd gestoten aan de

trampoline. Daarna wilde ik geen

salto meer doen. Dat is een beetje

een trauma. Nu wil ik het wel weer

proberen. Ik moet echt iets overwin-

nen. Je moet wel een beetje lef heb-

ben voor freerunnen. 

Bij wedstrijdjes spreek je af dat

je op een parcours van a naar b rent

en welke trucjes je moet doen.

Meestal doen we dat op een sport-

veld. Je moet wel trucjes doen, an-

ders wordt het gewoon rennen. Wie

het eerste aankomt heeft gewon-

nen. 

Als ik na zo’n wedstrijdje thuis-

kom, heb ik wel het gevoel dat ik

iets gedaan heb. Lekker. En de vol-

gende dag spierpijn. Dat is iets min-

der lekker.’ 

Dat is leuk hoor,
samenspelen
Interview met Marysia

‘Zo wat is het

warm van-

daag! Ik heb

veel gerend,

maar het is

nu wel heel

heet.

Bij voetbal rennen we ook veel.

Ik zit op meidenvoetbal, samen met

mijn vriendinnen. Dat is leuk hoor,

samenspelen.

Het is jammer als je verliest. Ik

word niet heel boos, ik vind het wel

jammer. Ik sta midmid, dan moet je

behoorlijk veel rennen. Ik zit in de

E1. Bij jongens is dat selectie, bij ons
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niet, er zijn nog niet zo veel meiden

die voetballen. Als we uitspelen

moeten we naar een andere club,

als we thuisspelen spelen we bij

onze eigen club. 

Ik heb wel eens een overtreding

gemaakt. Toen raakte ik per onge-

luk iemand, terwijl ik de bal wilde

trappen. Die ander viel. De scheids-

rechter floot, maar die ander viel

zelf. Dat is moeilijk. Een andere

keer, toen de scheidsrechter ook

floot, was het wel terecht. Toen zei

ik “Sorry”. Aan het einde van de

wedstrijd geven we elkaar een hand.

Als we verloren hebben, zeggen we

tegen de tegenstander: “Gefelici-

teerd.” Hebben we gewonnen dan

zeg ik: “Goed gespeeld.”

Het regent natuurlijk ook wel

eens als ik moet trainen. Soms gaat

het dan niet door, meestal wel. Dan

doe ik een maillot aan onder mijn

sportbroek. Je moet niet gaan pie-

pen om een beetje regen. Dat doe ik

ook niet.’ 

Als ik verlies ben ik
boos op mijzelf
Interview met Eliana

‘Dit is mijn

laatste sport-

dag, ik zit nu

in groep acht.

Sportdagen

vond ik altijd

leuk, lekker

bewegen, even niet in de boeken zit-

ten.

Ik heb nog niet gekorfbald. Dat

komt straks. Ik heb op korfbal geze-

ten. Toen ik zes was, wilde ik al op

voetbal. Maar mijn moeder vond

voetbal niet zo leuk, zij vond de

mensen aan de kant een beetje - hoe

zeg je dat? Toen zei ik: “Nou ja, dan

wil ik wel op korfbal.” Later kreeg ik

de kans toch nog op voetbal te gaan.

Die kans heb ik gegrepen. 

Er is een groot verschil tussen

voetbal en korfbal. Voetbal is een

teamsport maar korfbal nog meer.

Bij korfbal kan je zonder teamleden

niets, je mag niet lopen met de bal.

Bij voetbal wel, dan kun je voor je-

zelf gaan. Dat is vaak niet zo goed,

je kunt nooit in je eentje tegen elf

man op. 

Bij voetbal is het gevaar dat je

egoïstisch wordt. Mijn team heeft

daar geen last van. Er wordt wel

eens gezeurd op elkaar. Worden jon-
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gens boos als er iets gebeurt. Daar

houdt mijn trainer niet van. Tijdens

de wedstrijd geven we een high five

en spelen verder. De trainer leert

ons dat we niet moeten zeuren. 

Ik zeur niet zoveel. Maar ik kan

zeker niet tegen mijn verlies. Als ik

verlies ben ik boos. Op mijzelf. En

op de bal. Er wordt vaak gezegd: “Je

speelt voor de lol.” Daar ben ik het

helemaal mee eens. Maar als ik ver-

lies is de lol eraf. Als we verliezen

verpest dat wel eens mijn dag. An-

deren merken daar niet zo veel van,

ik laat dat niet zien. Ik ga veel met

jongens uit mijn team om. Dan

balen we als we hebben verloren.

Ik zit in de Westzaan C1. Dat is

het selectieteam. Vorig seizoen zou

ik uitkomen in de D, maar omdat

ze een fysieke speler nodig hadden,

werd ik overgeplaatst naar de C1.

Nee, ik zie er niet uit als een fysiek

sterke speler. Ik moet spelen tegen

jongens van veertien, vijftien jaar

oud. Dan moet je niet zomaar wor-

den weggeduwd. Dat laat ik ook

niet gebeuren. Daar vecht ik tegen.

Niet echt vechten, meer denken. Of

juist niet denken: “O, ik ben bang,

zo direct krijg ik iets tegen mijn ge-

zicht aan.” Nee, gewoon erin, een

beetje hard worden. 

Misschien wil ik later naar de

Academie voor Lichamelijke Opvoe-

ding, dan kun je gymleraar worden,

of coach of trainer. Voor mij is voet-

bal belangrijk. Ik kan er mijn emo-

ties inleggen. Iets verwerken. Ben ik

boos, dan kan ik dat eruit spelen

met voetbal. Gewoon een harde ram

tegen de bal geven. En als hij zit,

voel je je gelijk goed.’

Gelukkig heb ik
volgehouden
Interview met Diaz

‘Ik ben begon-

nen met

zwemmen,

dat moet na-

tuurlijk, je

moet je diplo-

ma’s halen en

je wordt er ook wel sterk van.

Daarna ben ik op judo gegaan, daar-

van leer je vallen, en je leert ande-

ren te laten vallen, je moet ze een

beetje pijn doen. En vervolgens in

de houtgreep nemen. Anders kun je

niet winnen. Ik heb een paar wed-

strijden gedaan. Daarna ben ik op

voetbal gegaan. Dat is mijn sport. Ik

sta centrale verdediger. Dat vind ik

leuk, ik kan het ook goed. Ik ben

snel. Vind ik, vinden de anderen

ook. Als de spits een bal krijgt, vind

ik het mooi die bal af te pakken.

Dat lukt vaak wel, we zijn dit jaar

kampioen geworden. Vorig jaar, in

de E2, verloren we bijna alles. Toen

wilde ik naar een andere club. Ge-
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lukkig heb ik dat niet gedaan, heb

ik hier volgehouden, want met dit

team is het superleuk. 

Nou ja, bijna altijd. Bij de trai-

ning zijn er twee jongens, die ver-

zieken het soms. Onze trainer zegt

dan: “Nokken,” en verder niets. Als

ik de trainer was, zou ik ze uit el-

kaar halen, of de ene die begon

eruit halen. 

Ik vind het belangrijk aardig te

zijn en sportief. Aardig tegen mijn

teamgenoten, sportief tegen de

tegenstander. Ook tegen de scheids-

rechter. Zelfs als hij het verkeerd

ziet, moet je de bal teruggeven. Dat

moest ik wel leren. Een teamgenoot

van mij heeft me daarbij geholpen,

hij is super sportief. 

Door te sporten leer ik wel veel.

Ik leer eigenlijk van alles.’

Soms is regen wel
lekker
Interview met Tom

‘Ik ben nu een

beetje buiten

adem, de laat-

ste paar spel-

letjes waren

niet uitput-

tend, maar

het is wel warm. Ik heb al ruim de

helft van de spelletjes gehad: korf-

bal, midgetgolf, wattenstaafhockey.

Ik zit in groep zeven, veel spelletjes

heb ik al een keer gedaan, maar het

blijft leuk. Even niet leren, even

met mijn vriendinnen spelen. Ik

vind verliezen niet erg. Je hebt je

best gedaan, het enige punt is dat

de ander iets beter is. 

Ik zat op dans. Dat was leuk.

Maar er kwamen telkens nieuwe

kinderen en die moesten allemaal

ook de eerste pasjes leren. Toen

vond ik het niet meer zo leuk. Ik

ben ermee gestopt. Nu ga ik op pia-

noles. 

Ik heb ook het geluk - nou geluk

– dat ik vergeleken met kinderen

uit mijn klas ver van school af

woon. Wel twee kilometer. Mijn

benen zijn best sterk. Mijn zus moet

twintig kilometer per dag fietsen.

En als het regent, ja, regenpak aan.

Soms is regen wel even lekker. Als je

van gym komt en je bezweet bent,

moet je je hoofd wel warm houden,

anders krijg je een ijshoofd, dat

doet pijn.

Bij gym vind ik rennen en klim-

men het leukste. Wij hebben grote

wandrekken. Er moeten wel matten

liggen, anders vind ik het eng.

Meester Joost vertelt altijd hoe ik

het moet doen, en dan komt het

goed. Soms snap ik niet dat meester

Joost zoveel sporten kan. Hij kan al

de sporten die wij hier doen, en nog

goed ook.’
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Een museum leert je
de vraag stellen: wat
is mijn plaats in deze
wereld?
Interview met Jan Hovers, directeur van het Zaans Museum

‘Ik kwam als kind te weinig in een museum,’ zegt Jan Hovers. ‘Maar de
keren dat ik er kwam, staan me nog helder voor de geest. Mijn vader nam
me een keer mee naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Een andere keer
ging ik bij hem achterop de fiets mee naar het Muiderslot. Daar kreeg ik
een zwaard in handen, voelde hoe zwaar dat was. Doordat ik het vasthield,
veranderde het van museumstuk in een gebruiksvoorwerp. De geschiede-
nis begon te leven, ineens besefte ik dat de wereld niet met mij begonnen
was; ik kon me een beetje voorstellen hoe het moet zijn geweest om in een
maliënkolder rond te lopen. Zo ongelooflijk zwaar. Het besef deel uit te
maken van een traditie, van een geschiedenis, is naar mijn idee een van de
belangrijkste ontdekkingen die een kind in zijn jeugd kan doen.’

Om te duiden welke functie een museum heeft in de publieke ruimte
maakt Hovers onderscheid tussen kunstmusea en cultuurhistorische
musea, zoals het Zaans Museum. ‘Ik heb altijd gewerkt in cultuurhistori-
sche musea. Daar draait het om de bepaling van identiteit. De belangrijk-
ste vragen die ik me daarbij stel: hoe kan het verleden helpen het heden te
duiden? Hoe kan het verleden een houvast zijn voor ons?’ 

Hebben we zo’n houvast nodig?
‘René Gude ontwierp samen met anderen het bildungsagoramodel, waarin
wetenschap, kunst, religie en sport een rol spelen om ons staande te hou-
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den. Zo’n model, zo’n kader, biedt ons houvast. Bij de invulling van dat
kader kan een museum een belangrijke functie vervullen: wij helpen bij
de sturing van kinderen, van mensen.’

Hoe? 
‘Het is onze bedoeling je poriën te openen, je op scherp te zetten om weer
met de ultieme verwondering die een mens kan hebben rond te lopen in
de wereld en je af te vragen: waar maak ik deel van uit, waar kom ik van-
daan, waar maak ik geen deel van uit, wat zijn de verschillen? 

Een museum leert je niet alleen kijken, ruiken en proeven, maar leert
je ook de vraag te stellen: wat is mijn plaats op deze wereld? En daarna de
volgende vraag: hoe kan ik als mens daarin mijn weg vinden?’

Draagt de manier waarop je voorwerpen toont bij aan de beantwoording
van deze vragen?
‘Zeker. Daarom zal je je als museum constant moeten afvragen hoe je jouw
publieke ruimte wilt vormgeven. De functie van musea is afgelopen decen-
nia sterk veranderd. Vroeger was het in een museum eenrichtingsverkeer.
Het museum vertelde een eigen verhaal, toonde schoonheid waaraan de
bezoekers zich kwamen laven. Ik zou bijna zeggen: dat was de arrogantie
van het museum. Die tijd is voorbij, de ramen en deuren van de musea zijn
opengegaan en de dienstbaarheid is naar binnen gekomen. Wij stellen ons
nu constant de vraag: hoe kunnen we in deze maatschappij relevant zijn?’

Jullie hebben onlangs ‘De Voorzaan en de Westerhem’ aangeschaft, een
meesterstuk van Claude Monet. Het is sinds kort voor het eerst te zien.
Hoe zouden we daar kinderen naar kunnen laten kijken en vragen laten
stellen over de maatschappij waarin ze leven, over hun identiteit, ge-
schiedenis? Dit is toch eigenlijk alleen maar een prachtig schilderij? 
‘Het is een schitterend schilderij, je kunt er esthetisch je hart aan ophalen.
Maar het is veel meer, en daarom zijn we ook zo blij dat we het, als cultuur-
historisch museum, in onze collectie hebben gekregen. Het werk is name-
lijk uitstekend geschikt om vragen bij te stellen over identiteit en geschie-
denis. Het is een sleutelwerk in onze collectie, een iconisch werk, omdat
het de oertraditie van de Zaanstreek toont. Het toont ons wat de kern van
de Zaanstreek, en misschien wel van heel Holland is.’
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Wat zien we?
‘Die vraag zouden kinderen eigenlijk moeten beantwoorden.’

Die zijn er nu niet.
‘Nee, dat is jammer, ik nodig ze van harte uit te komen kijken. Alleen of
met hun school.’

Stel, jij zou voor het schilderij staan, wat zou je de kinderen vertellen?
‘Ik zou hun hoe dan ook geen boodschap meer willen vertellen, wij zijn als
museum geen predikers meer. Ik zou daarom beginnen met kijken. Wat
zien we? Wat zie jij?’

Ik denk dat je van dit kijken
als mens sterker wordt.

Grijs weer. Misschien regent het. Eigenlijk snap ik nog helemaal niet
waarom Monet naar de Zaanstreek kwam. 
‘Ik zou het prachtig vinden als een kind zo’n opmerking zou maken. Want
dat stelt ons in de gelegenheid iets te vertellen over het nut van reizen. We
gaan tegenwoordig naar Frankrijk om een ander land te zien, om in aan-
raking te komen met andere gewoontes, iets over een andere geschiedenis
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te weten te komen. Maar Monet vond het zo’n 144 jaar geleden de moeite
waard om met vrouw en kind vier maanden naar de Zaanstreek te komen.

Het Zaanse landschap, de molens, de rivier de Zaan en de houten hui-
zen boeiden Monet zo, dat hij er vijfentwintig werken schilderde. Naar zijn
vriend en schilder Camille Pissarro schreef hij: “Zaandam is wel bijzonder
opmerkelijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Huizen in
alle kleuren, molens bij honderden en verrukkelijke boten.”

Na die uitleg zou ik opnieuw de vraag stellen wat er te zien is.’

Ik zie molens. Bootjes. En een brug – een bruggetje.
‘Het bruggetje voerde naar het ‘Kattegat’ dat het vaste land verbond met
het eiland in de Voorzaan, de Westerhem, waarop de molens staan die
Monet hier schilderde. Na de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 ver-
anderde het gebied drastisch. Alleen al dat bruggetje, dat de kinderen zelf
zouden benoemen, biedt ons de gelegenheid te vertellen hoe het landschap
veranderde.

Vroeger bestond het gebied hier uit verschillende dorpen, die allemaal
hun eigen identiteit hadden en met elkaar overhoop konden liggen. Toen
in 1974 de kunstmatige gemeente Zaanstad ontstond, zijn die dorpen
samengesmolten, en nu zijn ze trots op hun gemeenschappelijke Zaanse
identiteit, die ze afzetten tegen het grote Amsterdam even verderop. Maar
wat gebeurt er nu? Steeds meer Amsterdammers trekken naar Zaanstad en
de steden lijken langzaam in elkaar over te lopen.’

Nu die molens. Zeggen die ook zo veel?
‘Nog veel meer. Ze hebben, allereerst, verschillende namen: ‘De Bakker’,
‘De Roode Leeuw’ en ‘De Notenboom’. Het eiland werd gebruikt door hout-
zaagmolens. In het water konden de balken liggen voordat ze werden ge-
zaagd. Later werden de molens vervangen door stoomzagerijen. Alle drie
zijn het houtzaagmolens. ‘De Bakker’ was van de familie Van der Stadt, van
wie de dochter, Guurtje, werd geportretteerd door Monet – dat schilderij
hangt nu in het Kröller-Müller Museum. ‘De Bakker’ brandde af in 1872,
een jaar nadat Monet dit schilderij gemaakt had. ‘De Roode Leeuw’ en ‘De
Notenboom’ waren eigendom van de familie Gras, die nu ook heeft bijge-
dragen aan de aankoop van het schilderij door het museum.

Nadat ik over de molens op het schilderij verteld heb, zou ik de kinde-
ren wat kunnen vertellen over andere molens, met andere functies. 
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Dan weten we wat over de molens op het schilderij en over andere molens
in het gebied. Maar nog niets over het hele gebied. Monet zegt terecht: “Mo-
lens bij honderden.” Hier op de Zaanse Schans zijn er nu nog enkele over,
maar er waren er werkelijk honderden. Wat betekenden die molens voor
de hele economie van de Zaanstreek? Ook die vraag zou ik met de kinderen
bespreken. En waarom waren er zoveel molens? Hoe zag het er hier in al
die eeuwen van bedrijvigheid uit en wie woonden hier? We zien hier een
beeld van misschien wel het oudste industriële gebied in Europa. Monet
legde het net op tijd vast voordat het zou verdwijnen.

Jij zei net: grijs weer, misschien regent het. En een paar minuten later
zijn we verdiept in de culturele, industriële en maatschappelijke geschie-
denis van dit gebied. Dat kan gebeuren als je naar zo’n werk kijkt.’

Een museum is een
miniwereld met sterke
impulsen, waar je allerlei
vaardigheden leert.

Hartstikke interessant.
‘Het is meer dan interessant. Ik denk dat je van dit kijken als mens sterker
wordt. Daarom heeft een museum ook een publieke functie. Door zo’n ge-
sprek over het werk van Monet begin je de wereld om je heen te begrijpen,
krijg je vat op jouw plek in de wereld, hoe je je als Nederlander gedurende
eeuwen hebt verhouden tot anderen. Ik hoop dat kinderen – net als ik ooit
in het Muiderslot – ontdekken dat de wereld niet bij hen begonnen is.

Als je hier klassikaal naar zou kijken, ontdek je trouwens ook dat
elk kind wat anders ziet. Je ontdekt dat er verschillende visies zijn die el-
kaar kunnen aanvullen maar ook tegenspreken. Dat leren te verwoorden
verrijkt jouw wereld, maakt die wereld groter. 

Een museum is een miniwereld met sterke impulsen, waar je allerlei
vaardigheden leert. Als je die vaardigheden hier opdoet, zou het museum
je - modern gezegd - een boost kunnen geven, waardoor je zelfverzekerd
door de dagelijkse wereld stapt.’ 
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Onderwijs vol
burgerschap
Interview met leraar Chantal van Gelderen

‘Burgerschapsvorming moet geen apart vak zijn.’ Met die opmerkelijke uit-
spraak begint Chantal van Gelderen het gesprek over burgerschapsvor-
ming. Je zou denken, dat het opleiden tot respectvolle, kritische burgers
geen sinecure is en flink wat tijd vraagt. 

Van Gelderen: ‘Dat klopt, maar ik denk dat je burgerschapsvorming he-
lemaal niet als apart vak kúnt geven. Je onderwijs moet ervan doortrokken
zijn. Af en toe, als de gelegenheid daarom vraagt, komt het bovendrijven
en moet je er aandacht voor hebben. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gym-
les zijn: hoe ga je om met verliezen en winnen? Het kan ook tijdens een re-
kenles zijn: wat kost een product, wat wordt er betaald, hoeveel winst is
er, is dat redelijk?’

Burgerschapsvorming zoals Van Gelderen voorstaat, past binnen het
bildungsagoramodel in het publieke domein, zoals de onderwijsadviseur
Gerard van Stralen en René Gude dat ontwikkeld hebben. Zij stellen dat er
vier sferen zijn waarin we ons bewegen: privé, privaat, publiek en politiek.
En in de publieke sfeer vindt bij uitstek meningsvorming plaats zonder dat
dit onmiddellijk financiële gevolgen heeft, zoals in de private sfeer, of dat
er maatregelen volgen, zoals in de politieke sfeer. In de publieke sfeer moet
vrijheid van meningsuiting een groot goed zijn, anders kan er geen objec-
tieve meningsvorming plaatsvinden. Dat kan in een krant zijn, in een de-
batcentrum, maar zeker ook in een school.

Een van de meest uitdagende gesprekken van afgelopen jaar voerde Van
Gelderen naar aanleiding van de zwartepietendiscussie. De discussie dook
op tijdens een geschiedenisles over de Gouden Eeuw. Van Gelderen:
‘Binnen de methode die wij op school hanteren was er maar heel weinig
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aandacht voor ons slavernijverleden. Veel te weinig naar mijn idee, de sla-
vernij is een ondergesneeuwd onderdeel van onze geschiedenis. Het leek
mij goed het onderwerp uit te lichten. Precies op dat moment besteedde
het Jeugdjournaal aandacht aan de zwartepietendiscussie.’

Vraag eens door.

Toen zijn jullie erover gaan discussiëren. 
‘Niet meteen, omdat ik het belangrijk vind dat kinderen leren om hun me-
ning niet te baseren op uitspraken van anderen. Ik heb de kinderen eerst
de discussie in kaart laten brengen. Als opdracht gaf ik ze mee: verdiep je
thuis in de zwartepietendiscussie, hoe is Zwarte Piet ontstaan, kijk in de
krant, op internet, praat erover aan de keukentafel, vraag hoe je ouders
hier tegenaan kijken. Waarom hebben ze die mening? Vraag eens door.’

Kunnen kinderen dat?
‘Ik vroeg dit aan kinderen uit groep 8, maar dit onderwerp had ik ook in
groep 7 kunnen behandelen. Groep 6 vind ik hier iets te jong voor, maar
met een ander onderwerp had ik voor eenzelfde aanpak kunnen kiezen.’

En toen? 
‘Enkele kinderen namen informatie mee over een boekje dat een leer-
kracht uit de negentiende eeuw had geschreven over het ontstaan van Sint-
Nicolaas, die in die verhalen een page had, een knecht. Veel kinderen kwa-
men met dezelfde informatie en dat alleen al was een mooi leermoment.
Via verschillende bronnen stuitten ze telkens op hetzelfde verhaal. Daar
werden de kinderen door verrast: “Huh, maar ik heb precies hetzelfde ge-
vonden!” “Kunnen we er nu van uitgaan dat dit dus het ware verhaal is?”
vroeg ik. 

Een belangrijk aspect van burgerschapsvorming is het onderzoek naar
je bronnen. Zijn ze betrouwbaar?’

Zeker bij de zwartepietendiscussie waren volwassenen vooringenomen. 
‘Allereerst maakte deze discussie duidelijk dat de privésfeer en de publieke
sfeer nogal eens door elkaar lopen. Kinderen namen duidelijk meningen
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van huis mee: “Mijn ouders vinden dit onderwerp irritant, elke keer als
het journaal erover gaat, zappen ze weg naar een andere zender.”’

Had je dit verwacht?
‘Het gebeurt wel dat er onderwerpen boven komen drijven die het een en
ander teweeg kunnen brengen. Ook thuis.’

Ik kan me voorstellen dat leraren hier juist huiverig voor zijn.
‘Misschien moet je wat lef hebben als leraar. Het is altijd een keuze of je
een gevoelig onderwerp ter sprake brengt of niet. Ik durf dit te doen,
omdat de driehoek kind –leerkracht–ouders bij ons op school goed is.
Agora werkt met deze driehoek, omdat samenwerking tussen deze drie es-
sentieel is voor de ontwikkeling van het kind. 

Naar aanleiding van de zwartepietendiscussie kwam er een ouder naar
mij toe met de opmerking, dat haar kind enigszins racistische standpun-
ten leek in te nemen over mensen met een getinte huidskleur. De moeder
was er blij mee dat dit naar voren was gekomen, zodat ze het met haar
kind kon bespreken.’

Even terug naar de discussie. Hoe ging het verder?
‘Ik vond dat ze de huiswerkopdracht goed gedaan hadden. De discussie
begon bij de groep enorm te leven. Toen zijn we een debat gaan voeren.’

Kinderen van die leeftijd kunnen toch nog geen standpunten verwoor-
den?
‘Ik geef les op een jenaplanschool en een van de pijlers van dit onderwijs
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is het gesprek. Wij zitten meerdere keren per week in de kring. Kinderen
beheersen bij ons op jonge leeftijd de techniek van een gesprek: naar el-
kaar luisteren, elkaar niet in de rede vallen, elkaar de beurt geven, op el-
kaar reageren, andere standpunten niet belachelijk maken. Als je de tech-
niek van het voeren van een gesprek niet beheerst, verzandt zo’n discussie
snel, of haalt degene die het hoogste woord voert zijn gelijk. 

We hebben de argumenten voor en tegen het handhaven van Zwarte
Piet op een rijtje gezet. En we hebben naar alternatieven gezocht. Enkele
daarvan waren ook al in de media opgedoken, zoals de stroopwafelpiet.
Dat vonden de kinderen in de groep onzin. Maar een Piet die een beetje
onder het roet zat, dat was misschien wel een goed idee.’ 

Waren er ook andere geluiden?
‘Op twee kinderen na vond de klas dat Zwarte Piet moest blijven zoals die
was. Maar die twee bleven bij hun mening.’

Die twee zijn op dat moment kwetsbaar.
‘Ik vind het belangrijk dat hun mening gerespecteerd wordt. Dat ook zij
de ruimte krijgen om hun mening te verwoorden en dat draag ik dan op
zo’n moment uit.’

Wat is de rol van de leraar daarbij? 
‘Ik ben gespreksbegeleider, ik moet erop toezien dat het gesprek volgens
de afspraken verloopt en goed wordt afgesloten. Bij dit gesprek liepen de
emoties flink op. Dat mag, het is goed dat kinderen geraakt worden. Een
goede afsluiting is in dit soort situaties dan erg belangrijk: “Jullie hebben
allemaal een goed onderbouwde mening, maar we moeten het onderwerp
nu laten rusten. We komen straks op het schoolplein, daar lopen ook kin-
deren uit de groepen 3, 4 en 5, zij moeten hier niet bij betrokken worden.”
Dat begrepen de kinderen, de emoties temperden wat en we gingen op een
fijne manier het lokaal uit.’
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Zonder dat er een oplossing gekomen was.
‘Het vinden van een oplossing is niet het doel. Dat zou veel te ad hoc zijn.
Het doel van de discussie was om zelf bronnen te vinden, je eigen mening
te vormen en te verwoorden wat je hiervan denkt. Deze keer eindigden we
met een debat. Dat gebeurt niet zo vaak, omdat ik vaker inzet op een dia-
loog. Anderen overtuigen van jouw mening is meestal van ondergeschikt
belang, omdat het komen tot een eigen mening al heel waardevol is.’

Burgerschapsvorming heeft abstractere doelen.
‘Gedachtevorming, verwoording, en het kritisch leren omgaan met infor-
matie. Je moet leren niet klakkeloos aan te nemen wat je hoort. 

Dat bleek onlangs ook weer. Er zijn plannen in ons dorp Assendelft om
een moskee te bouwen. Nieuwsuur had er een uitzending over. Ik heb het
filmpje laten zien en tegen de kinderen gezegd: “Dit filmpje is voor volwas-
senen. Ik wil niet weten hoe jij aankijkt tegen die moskee, maar ik wil
weten wat jij van het filmpje vindt.”

In het filmpje kwamen mensen aan het woord die er eenzijdige, nega-
tieve opvattingen op na hielden: er zouden héél veel mensen héél vaak
komen bidden, en met héél veel auto’s de wijk inrijden. De kinderen zijn
de feiten gaan onderzoeken: hoeveel moskeeën zijn er in Noord-Holland,
hoeveel moslims zijn er, hoe vaak gaan ze per maand naar de moskee, et
cetera. Ik probeer bij de kinderen nieuwsgierigheid aan te wakkeren, ze
tot onderzoek aan te zetten.

Ze zijn in groepjes van vier aan het werk gegaan. Ik vertelde erbij dat ik
van ieder kind wilde weten wat zijn of haar inbreng is, maar dat er per
groepje één iemand verslag mocht doen.’

Zo verplicht je kinderen die niets zeggen om zich ook een mening te vor-
men.
‘Het zal nooit lukken iedereen even actief te krijgen, maar je ziet kinderen
groeien in hun rol. Daarom is het erg belangrijk verschillende werkvor-
men aan te bieden. Ieder kind leert op zijn of haar manier en zo kom je
hieraan tegemoet.’

Kritisch, onderzoekend, nieuwsgierig, in staat te verwoorden wat ze den-
ken. Mooi, prachtig. Maar wat heb je er bij de Cito-toets aan?
‘Dit jaar deed onze school voor het eerst mee aan de Centrale Eindtoets.
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Hierin was ook een onderdeel wereldoriëntatie. Wij hebben deze vakken
geïntegreerd in ons projectonderwijs, waarbij we aan de kerndoelen be-
antwoorden door deze vakken kort en bondig één keer per week aan te bie-
den en zo de rest zelf in te kunnen vullen. De kinderen vertelden dat ze de
kennis die nodig was voor een aantal vragen niet paraat hadden, maar dat
ze het juiste antwoord konden beredeneren. Ze hadden daarbij vertrouwd
op hun denkvermogen. Dat vind ik een geweldig compliment.’

Waarom?
‘Een school moet zich niet blindstaren op methodes voor kennisover-
dracht. Te veel kennisoverdracht kweekt bij leerlingen een consumerende
houding. We weten niet hoe de toekomst eruit ziet, wat kinderen in de toe-
komst aan kennis moeten hebben. Ik weet wel dat burgers in de toekomst
ook kritisch moeten blijven, in staat moeten zijn informatie te verzamelen,
zich een eigen oordeel moeten kunnen vormen. Dat ze betrokken moeten
zijn bij de samenleving. Dat leren ze op dit soort momenten.’ 
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‘Als schooldirecteur begeef ik mij voornamelijk in de publieke sfeer: ik dien hetalgemeen belang. Dat kan ik alleen goed doen als ik met een brede blik naar demensheid kijk. Ik vraag me daarbij af wat het algemeen belang van ieder afzon-derlijk is, zonder daarbij de al gevormde samenleving tekort te doen.’

Petra Glandorff, directeur van een Agora-basisschool 
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Kunst maakt 
flexibel
Interview met beeldend kunstenaar Joost van den Toorn

Hoe houden we onze emoties en ons intellect een beetje onder controle?
Hoe krijgen we enigszins grip op ‘het gedoetje’ dat ons leven is? Volgens
René Gude staan ons hiervoor van oudsher vier trainingssferen ter beschik-
king: kunst, sport, religie en filosofie of wetenschap. Zo konden de oude
Grieken slenteren over de Agora, de marktplaats, om vervolgens bij de aan-
palende academie een college te volgen, of even verderop een tempel
binnen te gaan en een viering mee te maken, een dramavoorstelling te be-
kijken of, aan de andere kant van het plein, een worstelwedstrijd bij te
wonen. Maar wat ze ook deden, volgens Gude kwam het er losjes gezegd
op neer dat de oude Grieken in hun leven een beetje begrip van de situatie
probeerden te krijgen, dat ze zich konden voorstellen wat er in anderen
omging, en dat ze de moed ontwikkelden om door te zetten en maat te
leren houden.

‘Onze voorouders,’ zei Gude, ‘hebben deze beschavingstechnieken ge-
institutionaliseerd en in schitterende onderkomens gehuisvest. Het belang
dat men eraan hechtte laat zich afmeten aan de enorme kapitalen die door
particulieren en overheden in alle tijden zijn besteed aan stadions, thea-
ters, musea, concertzalen, academies en tempels. Allemaal vrij toegankelijk
voor training van respectievelijk lijf, verbeelding, verstand en goede wil.’

Deze vier trainingssferen zijn inherent aan samenleven en gelden nog
steeds. Wat niet wil zeggen dat wat je er leerde door de geschiedenis heen
niet enorm kon verschillen. Maar van meet af aan hield de stedelijke
samenleving professionals vrij om burgers in hun vrije tijd te helpen bij
de ontwikkeling van onnatuurlijk gedrag.

‘Kunst,’ meende Gude, ‘is een gedisciplineerde oefening van het voor-
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stellingsvermogen, het vermogen om je voorstellingen te maken van be-
staande en niet-bestaande zaken, zonder er meteen een morele of cogni-
tieve oproep bij te plaatsen.’ 

Volgens Joost van den Toorn kun je met die oefening van het voorstel-
lingsvermogen niet vroeg genoeg beginnen: ‘Als beeldend kunstenaar zet
ik voort waar ik als kind mee begonnen ben.’ Hij herinnert zich nog pre-
cies de zak blokken die hij als kind kreeg: ‘Er zat een rode zak omheen, van
canvas. Ik legde spiralen met die blokken; spiralen die naar binnen liepen
en daar vastliepen. Wat nu? Ik moest met mijn blokken de hoogte in. Die
spiralen komen in mijn werk nog steeds terug.’ 

Of hij draaide een tafel om en voer op een schip de wereld over. Van den
Toorn: ‘Maakt niet uit wat je als kind doet, belangrijk is dat je je eerst iets
voorstelt dat er nog niet is, en vervolgens met je fantasie die voorstelling
probeert te maken.’ 

Waarom is dat belangrijk?
‘Omdat je je in je leven heel vaak een voorstelling moet maken van wat er
niet is.’

Ook niet-kunstenaars?
‘Als een kind nadenkt over wat het later wil worden, is het al bezig zich
een voorstelling te maken. Jij bent journalist. Misschien heb je daar als
kind al wel van gedroomd. Jij maakte je er dan eerder een voorstelling van
dan dat je naar een krantenredactie wandelde met de vraag of je even
mocht komen rondneuzen om te zien of het je wat leek. Zo’n voorstelling
begint klein en eindigt soms in iets magistraals.

Ik begin vaak met een balletje klei, langzamerhand ontstaat er iets –
vaak ook niet, dan gaat de klei terug in de kleibak. Op een gegeven mo-
ment ontstaat er een vorm en komt er een associatie bij, vaak is dat een
woord. Die associatie zet mij weer verder aan het werk. Na verloop van tijd
ontwikkelt zich een verhaal, geen verhaal met plot of kop en staart, maar
wel met een begin, een ontwikkeling, en soms een einde. Dat is dan het
eindproduct, het kunstwerk.’ 
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Jij bent beeldend kunstenaar. Spelen bij de voorstellingen die jij als kind
maakte de materialen een belangrijke rol?
‘Ja, die blokken waren als dingen belangrijk. Ik zie ze nog precies voor me.
En nog meer dingen die ik vroeger maakte, kerststukjes bijvoorbeeld. Ik
heb op een ouderwetse katholieke kleuterschool gezeten, in Aerdenhout,
bij de nonnen. Die gaven goed onderwijs. Als we zo’n herfststukje gingen
maken, trokken we eropuit, het bos in. Nu zou het waarschijnlijk niet
meer mogen, maar we sneden een stuk mos uit, met paddenstoelen erop.
Van wc-rollen maakten we kabouters die op het mos liepen. 

Ook dat soort stukjes keren in mijn werk nog steeds terug. Heel veel
beelden van mij hebben nog steeds een ondergrondje, een soort podium,
waarop het beeld wordt neergezet.’

Jij hebt goed kunstonderwijs gehad?
‘Nee, die nonnen op de kleuterschool waren goed, maar de basisschool was
een domper. We hadden geen vakdocent, handenarbeid werd gegeven door
onze gewone meester. Hij begreep niets van creativiteit. Handenarbeid be-
stond uit het uitzagen van op triplex gedrukte kabouters. Nazagen, nate-
kenen, namaken is saai.

Ik heb toen een keer van klei een schildpad gemaakt en gaatjes in zijn
schild geprikt. Daar wilde ik haar in doen. Maar hoe kwam ik aan haar? Ik
heb gewacht totdat de leraar even de klas uit ging. Toen heb ik een schaar
gepakt, heb een aantal plukken uit mijn eigen haar geknipt, en heb dat
haar in de gaatjes gestopt. De leraar explodeerde toen hij het zag. De klas
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uit! Bij het schoolhoofd een papiertje halen! Naar huis! Het liefst wilden
ze me naar een LOM-school sturen, een school voor kinderen met Leer- en
OpvoedingsMoeilijkheden. Maar daar heeft mijn vader een stokje voor ge-
stoken. Hij was destillateur en is met een paar flessen whisky naar school
gegaan. Bovendien was hij een vrij autoritaire man, daar had ik nu een
keer voordeel van.

De middelbare school was weer beter. Hoewel ik niet het idee had veel
bijzonders te maken, zette mijn leraar handenarbeid op de middelbare
school mijn werk altijd in de vitrine.’

Zo leidde de schoolgang rechtstreeks naar het kunstenaarschap.
‘Nee, integendeel. Ik zie die harige schildpad nu als een voorloper van mijn
werk, vooral omdat ik later ontdekte dat een behaarde schildpad een Chi-
nees symbool is voor het eeuwige leven. Maar dat zeg ik nu, terugkijkend,
toen had ik géén idee.’

Je had je geen voorstelling gemaakt van wat je later wilde worden.
‘Jawel, apotheker.’ 

Iets compleet anders. 
‘Ik heb mij als kind vaak verveeld, dan ging ik in de weer met chemische
materialen waarop stond dat ze gevaarlijk waren voor kinderen. Op mijn
veertiende verkocht ik explosieven aan buurtgenoten. En ik maakte mijn
eigen medicijnen. Dat vond ik prachtig. 

Na de HBS-b ben ik dan ook voor apotheker gaan studeren. Die studie
zou ik afgemaakt hebben als ik op een dag niet een marmot met vier pu-
naises op een plankje moest vastpinnen en opensnijden. Na nog geen drie
minuten was ik weg. Binnen de klassieke farmacie ben je op zoek naar
nieuwe medicijnen, dat vond ik boeiend. De farmacie die ontstond in de
tijd dat ik studeerde richtte zich veel meer op dierproeven. Toen was de lol
er voor mij af. 

Achteraf had ik deze kanteling van het vak graag wat eerder geweten.
Ik deed allerlei uitzendbaantjes en dreigde in een zwart gat te belanden.
Toen ben ik beelden gaan maken, papier-machéachtige herfststukjes maar
dan op grotere schaal. Een Venus van Milo – dacht ik. Maar het beeld
kromp. Toen heb ik hem groen geverfd en op z’n kop in een pot gezet. In-
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eens werd het een cactus, die bij de kijker allerlei associaties bleek te be-
werkstelligen.

In de toelatingscommissie van de Rietveld Academie zat de dichter Jan
Elburg. Hij meende dat de farmacie een van de beste vooropleidingen was
voor de kunstacademie. Ik werd aangenomen. Hoewel ik ook op de acade-
mie vooral mijn eigen gang ben blijven gaan, maar dan onder het toeziend
oog van goede docenten, is het voor de ontwikkeling van mijn denken,
voor mij als persoon, ontzettend goed geweest dat ik me op kunst ben gaan
richten.’

Waarom?
‘Kunst is anti-competitief.’

Ik zie anders een behoorlijke wedloop om prijzen, het regent de laatste
tijd weer records: Francis Bacon, Picasso.
‘Ik doel niet op de werking van de kunstwereld, maar op de kunst zelf. Ik
heb nooit het idee gehad dat ik met mijn kunst moest concurreren, niet
met collega’s en vroeger, bij de nonnen, niet met andere kinderen. Doordat
ik me bij het maken van kunst niet op anderen hoefde te richten, heb ik
kunnen ontdekken wie ik ben.’

Kunst leert je aandachtig te
zijn. Aandachtig zijn geeft
rust. En rust leidt ertoe dat je
gaat fantaseren en associëren.

Waarom is kunst daar bij uitstek geschikt voor? 
‘Scholen zijn er om je af te richten, of, iets vriendelijker gezegd, op te voe-
den voor de maatschappij, zodat je gaat functioneren als een radertje in
een wereld waarvan we met z’n allen een beeld hebben gemaakt, en waar-
van we met z’n allen denken dat ie goed functioneert. 

Als we kinderen alleen africhten laten we ze eigenlijk alleen natekenen.
Dat kan best een goed gelijkend beeld opleveren maar is niet creatief. Er
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moet af en toe iemand vragen bij het systeem stellen, zand in de raderen
strooien.’

De kunst leidt daartoe op?
‘Creativiteit is altijd een tikje anarchistisch. Daarom zijn politici er ook zo
bang voor. De nazi’s schaften als eersten de vrije kunst af. In Rusland dach-
ten de kunstenaars na de revolutie eindelijk vrije kunst te kunnen maken,
maar toen Stalin zijn apparaat goed had staan, vertrokken de kunstenaars
naar de kampen. Kunst is bedreigend voor een maatschappij waarin we af-
gericht zijn.’

Ver houden van school dus.
‘Zou je denken. Aan de andere kant, als je mensen stemrecht geeft wil je
ook graag dat ze nadenken, geen robots worden. Een goede manier om die
ontwikkeling te stimuleren is kinderen te laten dichten, te laten tekenen,
musiceren, beelden maken.’

Wat leer je daar dan van, behalve gedichten maken of musiceren. 
‘Je leert kijken, luisteren, je leert aandachtig waarnemen. Dat kijken heb
ik nodig in mijn werk, zonder aandacht geen goed beeld. Maar door aan-
dachtig naar de wereld te kijken, heb ik leren zien hoe prachtig de planeet
is. 

Vergelijk het met een goede massage. Als je gemasseerd wordt zijn er
twee dingen belangrijk: het werk van de masseur, en hoe jij je kunt ont-
spannen om de massage tot je te nemen. Wie heeft leren kijken, heeft ge-
leerd de wereld tot zich te nemen. Het is zomer, het is heerlijk weer, ik heb
net een halfuur naar een koolvlinder zitten kijken. Zoiets.

Veel mensen hebben tegenwoordig een burn-out, met allerlei psychi-
sche klachten tot gevolg. Zij hebben misschien wel geleerd heel hard mee
te rennen in de raderen van het systeem, maar ik vraag me af of ze hebben
leren kijken naar het dansen van een koolwitje. Leren luisteren naar het
getjilp van een krekel. Kunst leert je aandachtig te zijn. Aandachtig zijn
geeft rust. En rust leidt ertoe dat je gaat fantaseren en associëren.

Ik heb mij als kind vaak verveeld. Dan lag ik uren in het gras naar de
insecten te kijken. Die verveling is ook een voedingsbron geweest voor mijn
kunstenaarschap. Want die verveling was de motor van het voorstellings-
vermogen, ze deed mij associëren. Zo kwam ik ertoe die mislukte Venus
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van Milo te metamorfoseren in een groene cactus, die bij de kijker de fan-
tasie aanjaagt. En een rijke fantasie maakt flexibel – dat lijkt me een ‘21st
century skill’ bij uitstek. Want als iets ons onderscheidt van een robot is
dat ons vermogen flexibel te reageren op een veranderende omgeving.’

Leraren moeten ervoor zorgen
dat kinderen eigenwijs worden.

Betekent dit dat we kinderen op school zich moeten laten vervelen?
‘Nee, maar het betekent wel dat je ze niet te veel moet aanbieden. Behalve
de blokkendoos gaven mijn ouders me ook een tekenblok waarop je moest
krassen met een potlood, net zo lang tot er bijna vanzelf een tekening ont-
stond. Vreselijk. Waarom gaven ze me niet een leeg stuk papier met een
potlood? Op dat blok kon ik niet tekenen, er lag een soort vettige laag over-
heen.

Geef kinderen stukken hout en vraag ze daarmee een vliegtuig te bou-
wen. Niet uit een boek, maar uit het hoofd en met het materiaal dat er is.
Dan moet je hun ook een zaag geven en erbij vertellen dat een zaag gevaar-
lijk kan zijn. Als je hun een botte zaag geeft, voelen kinderen zich niet se-
rieus genomen.’

Dan komt er een ouder die zegt dat het vliegtuig niet lijkt.
‘Als ik een vogelbekdier maak, weet ik vaak helemaal niet hoe een vogel-
bekdier er in het wild uitziet. Toch kan het een gaaf beeld worden.’

Kinderen hebben nog niet dat zelfvertrouwen.
‘Dan is het belangrijk voor leraren hen daarin te steunen. Leraren moeten
ervoor zorgen dat kinderen eigenwijs worden.

Ik had het eerder over namaken of natekenen. Dat kan nooit perfect,
wie iets namaakt imiteert hooguit het voorbeeld. En zelfs als dat perfect
lukt, bestaat wat je hebt gemaakt al. Dat geeft geen voldoening. Dat geeft
je niet het gevoel een volwaardig mens te zijn.

Wie niets anders doet dan concurreren met anderen, met tegenstan-
ders, bepaalt zijn waarde alleen ten opzichte van anderen. Dat is geen ei-
genwaarde. Zo iemand wordt uiteindelijk een kneus.’
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René Gude zei dat we in beeldende kunst onze fictie vrij laten, wat bevrij-
dend is. ‘Zonder vrijheid,’ zei Gude, ‘geen maatschappelijke veerkracht en
veranderingsbereidheid bij veranderende omstandigheden. Vrije kunst
hoort bij het publieke domein, de niet door economische of politieke wet-
ten dichtgetimmerde vrije leefwerelden van uiteenlopende groepen bur-
gers. Zonder vrije kunst geen publieke fantasie.’

Deze ideeën sluiten naadloos aan bij die van Joost van den Toorn. Het
is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren hun fantasie te prikkelen,
zodat ze iets kunnen maken wat er nog niet is, herfststukjes, cactussen van
Milo. 

Die fantasie laat ze niet concurreren met anderen, maar geeft ze eigen-
waarde en maakt ze eigenwijs en flexibel. En een flexibele burger blaas je
niet zo snel omver.   
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Simone de Boer – Sabel, supervisor en coach SabelSupport
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Domme vragen
bestaan niet
Interview met cultuurcoördinator Mariëtte Schreuder

‘Als iets ons onderscheidt van een robot is dat ons vermogen flexibel te re-
ageren op een veranderende omgeving,’ zei kunstenaar Joost van den
Toorn. En hoe je mensen, kinderen, burgers flexibel krijgt? Door ze vroeg
met kunst in aanraking te laten komen, meende Van den Toorn, want
kunst jaagt onze fantasie aan, creëert vrijheid. ‘Er moet af en toe iemand
vragen bij het systeem stellen, zand in de raderen strooien.’

Mariëtte Schreuder is cultuurcoördinator. Zij kijkt regelmatig met kin-
deren naar kunst, om ze te trainen in kijken, formuleren en, inderdaad,
ook om te leren fantaseren. ‘Ik vertel de kinderen altijd eerst dat er geen
goed of fout antwoord bestaat. Ze mogen elk antwoord geven, ze mogen
ook een verhaal vertellen dat ze naar aanleiding van het schilderij verzin-
nen. Ze ervaren dat als een bevrijding.’

Zelf komt Schreuder uit een kunstminnend gezin. ‘Mijn vader was een
groot liefhebber van Egyptische kunst en wij werden regelmatig meegeno-
men naar musea. Ik was vrij jong, een jaar of veertien, toen ik kennis-
maakte met het werk van Salvador Dalí en Pablo Picasso. Ik werd er heel
blij van, de ervaring van schoonheid maakt me sindsdien vrolijk.’

De basisschool ging Schreuder makkelijk af. ‘Ik had alle tijd er veel bij
te doen: handenarbeid, tekenen, dans. Maar op het gymnasium moest ik
hard werken om mee te kunnen komen. Het cognitieve eiste bijna alle aan-
dacht op, dat ging ten koste van het creatieve. Ik heb dat als een gemis er-
varen en besloot dan ook aan het einde van de middelbare school een cre-
atieve opleiding te gaan doen. Leren kon ik altijd nog, dacht ik. Ik ben naar
de modeopleiding gegaan.’

Schreuder werkte van 1986 tot 2000 in de mode en werd daarna interi-
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eurstyliste, waar ze ook een bedrijfje in runt. In 2003 is ze op basisschool
De Piramide in Koog aan de Zaan gaan werken, waar ze in 2008 cultuur-
coördinator werd.   

‘Toen ik als cultuurcoördinator aan de slag ging, heb ik een samenwer-
kingsverband gezocht met het Kunstcentrum Zaandam. We begonnen met
een klassikaal bezoek, om het Kunstcentrum te leren kennen. Het was een
uitje, spannend, net als een bezoek aan een museum of een kerk.’ 

Nu gaat Schreuder eens in de twee maanden met zes kinderen naar
Kunstcentrum Zaandam om iets nieuws voor de school uit te zoeken. ‘De
kinderen bepalen welk werk we kiezen. Ze maken eerst een voorselectie:
wat vinden ze mooi, past het kunstwerk bij een thema dat ze op school be-
handelen, of vinden ze het om een andere reden geschikt? De kinderen
doen allemaal hun zegje. Het uitgekozen werk gaat mee naar school.’ 

‘De zes kinderen verzamelen vervolgens achtergrondinformatie over de
kunstenaar en schrijven er een stukje over. Daarna kijken we met de hele
klas naar het kunstwerk, waarbij de zes zich een beetje op de achtergrond
houden, zij kennen het werk immers al. Het gesprek met de kinderen heeft
geen doel, we werken niet ergens naartoe, de gesprekken gaan alle kanten
op.’ 

En goed en fout bestaan niet.
‘Nee. Het gaat mij erom dat de kinderen leren verwoorden wat ze zien, voe-
len, ervaren, verzinnen.’

School draait toch om goed en fout? Een som is goed, of fout. Een woord
is goed gespeld, of fout. Vormt goed of fout niet de kern van een school-
opleiding? 
‘De laatste jaren is de prestatiedrang ontzettend toegenomen, bij kinderen,
bij ouders, en daarmee ook bij leraren. Ik herinner me uit mijn tijd op het
gymnasium wat een opgave school kan zijn als je moeite hebt om mee te
komen. Juist zij die het moeilijk hebben op school dreigen dicht te klap-
pen. Voor hen is het een bevrijding als er ook momenten zijn die niet al-
leen draaien om de juiste antwoorden.’

Kunst als redding voor de cognitief wat minder begaafde leerling.
‘O, nee, niet alleen voor hen. Heb jij zelf wel eens geprobeerd onder woor-
den te brengen wat je ziet, voelt, ervaart bij een kunstwerk?’

116

DE ZAANSE AGORA

ZAGORA.BW  06-11-15  12:37  Pagina 116



Dat is ontzettend moeilijk.
‘Maar je kunt het wel trainen. Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé zei laatst
in een interview dat kunst je de mogelijkheid geeft te kijken zonder on-
middellijk een oordeel te hoeven vellen. En doordat je niet onmiddellijk
hoeft te oordelen, kun je veel te weten komen. Over het kunstwerk maar
ook over jezelf.’

Waarom is dat belangrijk?
‘Vaak wordt van kunst op school gedacht dat het een soort tegenwicht
biedt voor al die intellectuele arbeid. Ik zie het niet als tegenwicht, en ook
niet als een vervanging van cognitieve vakken, maar als een aanvulling
ervan. Woorden vinden voor wat je ervaart is niet makkelijk. Maar zelfs
verlegen kinderen, die zich aanvankelijk het liefst compleet afzijdig hou-
den, blijken los te kunnen komen.’

Hen betrek je ook actief bij het gesprek?
‘Dat probeer ik. Natuurlijk, het lukt niet altijd, sommige kinderen blijven
liever op de achtergrond.’ 

Dat is jammer, want zoals Denker des Vaderlands Marli Huijer zegt: ‘Het
leven is niet leuk als je je mond houdt.’
‘Daarom is het ook zo leuk te zien dat ze in de loop van een jaar beter in
staat zijn over kleuren te praten, over vormen, over verschillen tussen de
werken, en ook over de manier waarop een kunstwerk is opgebouwd. Maar
ze raken ook bedreven in het verwoorden van wat ze voelen. Het kunnen
verwoorden van wat we ervaren, lijkt me een belangrijke vaardigheid voor
de rest van je loopbaan, en de rest van je leven.’
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Je noemt ‘leren verwoorden’ een vaardigheid die we verwerven door naar
kunst te kijken. Zijn er meer skills die de kinderen op deze manier
machtig worden?
‘Van den Toorn noemde al het fantaseren. Dat raakt ook aan ‘buiten vaste
kaders durven denken’, modern gezegd: out of the box denken. Dat kan niet
als iets alleen goed of fout is. Maar om buiten die kaders te kunnen treden,
moet je lef ontwikkelen. Het vergt moed iets te zeggen dat nog niemand
eerder gezegd heeft. Herinner jij je nog de eerste keer dat je een spreek-
beurt moest houden? En die had je nog voorbereid! Moet je nagaan hoeveel
lef het vraagt zonder voorbereiding iets compleet nieuws te zeggen. Maar
als je dan merkt dat je woorden niet belachelijk zijn, integendeel, juist an-
deren weer op nieuwe gedachtes brengen, kan dit je zelfvertrouwen sterk
vergroten. 

Deze oefening in communicatie vind ik ook steeds belangrijker worden.
Aanvankelijk liet ik de groep van zes achtergrondinformatie verzamelen
over de kunstenaar. Dat kan via Google. Ach, iedereen kan alles bij elkaar
googelen, dat is niet iets wat ik hoef te stimuleren.’ 

Dan praten ze in feite anderen na, en zoals Van den Toorn zei: ‘Nazagen,
natekenen, namaken is saai.’
‘Ik denk dat ik in de toekomst de groep van zes ook geen informatie meer
laat verzamelen over de schilder. Ik vraag ze iets over het schilderij te ver-
tellen, zodat zij hun eigen mening kunnen vormen en het gesprek over het
kunstwerk in de klas op gang helpen. En de anderen kunnen reageren, of
juist vragen stellen. 

Ik hoor vaak van andere volwassenen dat ze huiverig zijn vragen te stel-
len – maakt niet uit waarover, dat kan zelfs bij een oudergesprek zijn. Ik
heb dat zelf ook: laat ik maar niets zeggen, het is vast een domme vraag.
Als wij kinderen kunnen bijbrengen dat domme vragen niet bestaan, heb-
ben ze daar in hun latere leven zoveel voordeel van. Wij leraren zijn er niet
alleen om kinderen iets te leren, maar ook om ze met zo min mogelijk be-
perkingen, remmingen en angsten de wereld in te sturen. Dat hoort bij
burgerschapsvorming.’ 
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Willeke Smid – Hollandertjes 

Wat is er met deze konijnen 
aan de hand?
‘De strepen op de achtergrond zijn bloedstromen,’ zegt Finn, als we met
de klas al een tijdje naar een schilderij kijken dat vandaag voor het bord
staat opgesteld.

Mariëtte Schreuder heeft geen eigen lokaal. Als cultuurcoördinator
kijkt zij eens in de maand met kinderen naar kunst. Vandaag staan er ver-
schillende werken op het programma. De schilderijen zijn door enkele kin-
deren uit de klas zelf uitgezocht. Zij hebben er ook een stukje over geschre-
ven. Maar dat lezen ze pas naderhand, anders is de lol van het kijken er al
bijna af.
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Mariëtte begint te vertellen dat dit schilderij heel duidelijk lijkt. ‘We gaan
naar dit werk kijken. Jullie weten dat goed en fout bij het kijken naar kunst
niet bestaat. Het gaat mij erom dat jullie vertellen wat je ziet of denkt of
voelt. Kan een van jullie vertellen wat hij ziet?’

Een tiental vingers gaat de lucht in. Veel meer dan verwacht, op twee
jongens op de achterste rij na lijkt iedereen fanatiek te willen meedoen. 

Marlène begint: ‘Ik zie twee konijnen. Op de achtergrond zie ik turkoois
water.’

‘Ik heb zelf ook konijnen,’ vult Lotte aan, ‘en die lijken erg veel op deze,
volgens mij zijn het Hollanders. Ik bedoel: het konijnenras is Hollander.’ 

We kijken naar een schilderij dat je realistisch zou kunnen noemen:
twee konijnen met achtergrond. De kinderen hebben de feiten al snel
boven tafel weten te krijgen. Toch blijft het daar niet bij. De feiten bieden
ruimte voor interpretatie. Marlène: ‘Ik vind ze verbaasd kijken.’

Lola: ‘Ik vind ze eerder somber kijken.’
Senna: ‘Ze zien iets, ze lijken verrast.’
Finn: ‘De voorste kijkt alsof hij in het nauw gedreven wordt.’ 
‘Hoe zou dat komen?’ vraagt Mariëtte Schreuder. 
Roderick: ‘Omdat ze verdwaald zijn in het bos.’
Schreuder: ‘Waarom een bos? Waar zie je dat aan?’
Daar komt Roderick niet zo goed uit. Tja, konijnen zitten vaak in een

bos, maar of dat ook zo op dit schilderij is? 
‘Ze zitten vast in een moeras,’ denkt Bas. ‘De achtergrond is groen-

blauw. Dat heeft wel iets van water.’
Bos en moeras worden niet door iedereen gedeeld. ‘Ze kijken zo som-

ber,’ zegt Lola, ‘omdat er een derde konijn is geweest.’ 
Nu zet deze interpretatie bij Sydney de fantasie in werking: ‘Een van de

twee konijnen is schuw, het andere is bang. Dat komt doordat er een derde
konijn is geweest. Dat is verdwenen.’
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‘Dat is dood,’ zegt Finn.
Mariëtte: ‘Hoe weet je dat?’
‘Dat zie je aan de rode strepen op de achtergrond. Dat zijn bloedstro-

men.’
De bloedstromen worden opgepikt door anderen. Verschillende kinde-

ren zeggen dat konijnen zo kijken vlak voordat ze geslacht worden. 
Het gesprek zou nu weer een heel andere kant kunnen opgaan. We zijn

van een realistische weergave, waarbij vooral het kijken op de voorgrond
stond, via een interpretatie bij de fantasie beland. En de fantasie reikt ons
een nieuw onderwerp aan, de jacht, waarover vast nog lang gediscussieerd
zou kunnen worden. Maar Mariëtte vindt het tijd voor een volgend werk.
Voor we verdergaan leest Lucas nog voor wat hij over het kunstwerk heeft
opgeschreven en het blijkt dat veel kinderen zijn bevindingen al hebben
genoemd: ‘Ik zie lieve, kleine konijntjes,’ zegt Lucas. ‘Ze lijken een tweeling.
Maar ze zitten volgens mij in het donker en er loopt bloed langs de muren.
Het lijkt alsof ze straks worden geslacht en worden opgegeten. Maar ik vind
het een mooi en schattig kunstwerk, alleen wel zielig dat ze worden ge-
slacht. Ik denk dat de konijnen zich zo voelen: ik ben verdrietig, ik wil nog
niet dood, help ons alsjeblieft, laat ons vrij.’

Een afvalman of een 
Chinese koning?
Aan dit tweede werk valt onmiddellijk op dat het minder realistisch is dan
het eerste. Althans, op het eerste gezicht. ‘Wat zien jullie?’

Op dit schilderij staan talloos veel objecten. Opvallend is dat de kinde-
ren onmiddellijk eerst het personage benoemen op het werk. Iedereen is
het eens met Senna: ‘Het is een Chinese man.’

Waar je dat aan kunt zien? Dirkje: ‘Aan de smalle ogen.’ 
Maar wat doen al die objecten op het werk? Ties: ‘Deze Chinese man is

de afvalman.’
‘Waarom?’ vraagt Mariëtte.
Ties komt er niet goed uit, veel van de spullen doen hem denken aan

afval, maar ze zijn nog ongebruikt, dat wel, en dus nog geen afval.
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Vanaf de achterste rij doet Maxwell nu ook een duit in het zakje: ‘Het is
een Chinese man die gaat poepen, want hij heeft heel veel wc-rollen bij
zich.’

Inderdaad, de Chinese man draagt bijna een sluier van wc-rollen achter
zich aan. Hoe banaal wc-papier ook is, hier krijgt de sliert rollen iets def-
tigs. 

Dat deftige zien de kinderen ook. Maar ze komen er langs een andere
weg. Sara: ‘Deze man lijkt op een koning. Dat komt door de staf die hij in
zijn hand heeft.’

Romy: ‘Achter de man hangt een tapijt. En hij lijkt zelf wel op een troon
te zitten.’

De Chinees, de koning, wordt nu verder aan zijn lot overgelaten, de kin-
deren krijgen oog voor zijn omgeving: wc-rollen. Sara ‘Het gebouw lijkt op-
gebouwd uit snoeppapier. Maar volgens mij is het een foto.’

Het gesprek zou nu kunnen kantelen, omdat wat zo onrealistisch oogt
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ineens een foto lijkt te zijn. En foto’s associëren we gewoonlijk toch met de
realiteit. Voor de kinderen speelt deze vraag niet. Zij gaan verder met deze
Chinees die volgens Cain misschien ook wel ‘een monnik is, die allerlei
spullen heeft verzameld en nu op reis gaat’.

Bij dit tweede werk kunnen we de hulp van Dirkje goed gebruiken.
Dirkje is een van de kinderen die betrokken was bij het uitzoeken van het
werk en ook mee was bij het bezoek aan het Kunstcentrum Zaandam.

Dirkje heeft een stukje over het werk geschreven, dat ze nu voorleest:
‘Ik vind het mooi omdat het gemaakt is van verpakkingen. Ik hoop niet dat
er nog wat in de verpakkingen zit, want dan zal het nu wel stinken. Ik weet
dat het maar een schilderij is, maar als ik er lang over nadenk komen er
toch dat soort gedachten in me op. Ik zie er een koning in. Maar van welk
land zou hij koning zijn? Naar zijn gezicht moet ik wel lang kijken wil ik
er geen gezicht meer in zien. Van de rest van zijn lichaam zie ik wel dui-
delijk wat voor verpakkingen het zijn. Een mantel van wc-papier, haar van
een of andere borstel, een hand van een kippenboutje en een gewaad van
zakken chips, alles zit er in. Eigenlijk vind ik het ook wel goed dat het
schilderij van verpakkingen is gemaakt. Misschien is het wel door zijn
onderdanen gemaakt. Of misschien is het eten dat in de verpakkingen zat
wel gewoon weggegooid. Dan in het weer zonde.’ 

Maar is het schilderij wel echt een schilderij? Is het niet gewoon een
foto? Als het echt een schilderij is, is het wel erg mooi geschilderd. Je kunt
er ook dingen in vinden. Er zit een trechter in, een hoed, een schildpad,
een Minnie Mouse-pop en nog veel meer. Om dit soort redenen vind ik dit
schilderij leuk en mooi!’

123

KUNST

‘Kunsten bieden kinderen de mogelijkheid in een andere wereld te duiken, om even verloren te gaan in muziek, een rol of een creatie. Een ervaring waar jein je latere leven op kunt terugvallen. Maar dan moet deze ervaring met kunstje wel zijn aangereikt op school. 
Zelf actief blijven in kunst, ook als je volwassen bent, houd je scherp eninventief. Kunst fungeert als uitlaatklep of oplader, waardoor je je weerbaarheidvergroot tegen wat het systeem van ons vergt.’

Olivier Rijcken, illustrator

ZAGORA.BW  06-11-15  12:37  Pagina 123



124

DE ZAANSE AGORA

filosofie

DE POLITIEKE SFEER

religie

privé

privaat

sport

publiek

kunst

politiek

ZAGORA.BW  06-11-15  12:37  Pagina 124



Les in polderen
Interview met Geke Faber, burgemeester Zaandam

‘De politieke sfeer,’ zei René Gude ooit, ‘is de sfeer van de stad, het land en
de hele wereldbevolking. Niemand hoeft zich er actief in te mengen,’ zei
Gude, ‘je kunt zo actief worden als je maar wilt, maar iedereen is wel aan de
politieke regels van zijn stad/land gebonden.’

Geke Faber, de burgemeester van Zaanstad, mengde zich al vroeg in de
politiek: op haar vijftiende was ze secretaris van de leerlingenraad van de
HBS in Harderwijk. 

Faber: ‘Een jaar voordat ik lid werd van de leerlingenraad werd er een
feest op school gehouden. Er trad een band op, er werd gedanst. Volgens
ouders en docenten was het uit de hand gelopen: er was te ruig gedanst en
het licht was misschien wel een minuut uit geweest. Feesten dreigden ver-
boden te worden bij ons op school. Toen hebben wij een compromis voor-
gesteld: wij zouden op school danslessen organiseren en het volgende feest
zou plaatsvinden onder leiding van de dansleraar. Zo is het ook gebeurd,
ik heb zelf ook een jaar op dansles gezeten. Na het dansfeest konden er ook
weer andersoortige feesten gehouden worden. Met dit compromis hebben
we de traditie van de feesten bij ons op school kunnen behouden.’

René Gude zou het zeker met u eens zijn geweest dat de leerlingenraad
onderdeel uitmaakt van de politieke sfeer. Maar ik denk dat vele anderen
hun wenkbrauwen zullen fronsen: hoezo is dat politiek?
‘Het woord politiek heeft een negatieve connotatie gekregen de laatste
jaren: “Ze beloven A, en ze doen B,” – als mensen dit zeggen, spreken ze
meestal over partijpolitiek. Voor mij is politiek veel meer. Ik kom uit de
vrouwenemancipatie, uit de tijd van de tweede feministische golf, eind
jaren zestig.

Zowel in de leerlingenraad als bij de vrouwenemancipatie ontdekte ik
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dat het goed is een mening te formuleren, maar dat dit niet genoeg is. Wil
je de samenleving veranderen dan moet je actief worden, je aansluiten bij
groeperingen die ongeveer hetzelfde willen bereiken, om dan gezamenlijk
ergens je schouders onder zetten. 

Meningsvorming vindt plaats in de publieke sfeer; wil je de maatschap-
pij veranderen dan kom je in de politieke sfeer terecht.

Ik ontdekte ook al snel dat het politieke handelen meestal langs de weg
der geleidelijkheid gaat. Een politicus moet altijd op zoek naar het com-
promis.’

Moet polderen.
‘Ook dat woord heeft een negatieve lading gekregen. Mensen doen er vaak
denigrerend over. Ten onrechte. We zouden juist trots op ons poldermodel
moeten zijn. We konden de landadel aan de kant schuiven, doordat we er
samen uit dachten te kunnen komen. Dat is ook gelukt. Dankzij het pol-
deren is het gelukt dit land te maken.’

De termen ‘politiek’ en ‘polderen’ hebben allebei een negatieve klank ge-
kregen. Staat de politieke sfeer onder druk?
‘Dat betwijfel ik. Onder de bevolking neem ik een enorme interesse waar
voor de samenleving. Zeker in Zaanstad hebben we veel vrijwilligers, in
mantelorganisaties, in sportorganisaties, maar ook in politieke organisa-
ties.’

Nog even voor de duidelijkheid: waarom zou een vrijwilliger binnen een
sportorganisatie in de politieke sfeer actief zijn?
‘Binnen zo’n organisatie moeten allerlei belangen afgewogen worden. Wat

126

DE ZAANSE AGORA

Meningsvorming vindt plaats
in de publieke sfeer; wil je de
maatschappij veranderen dan
kom je in de politieke sfeer
terecht.

ZAGORA.BW  06-11-15  12:37  Pagina 126



127

DE POLITIEKE SFEER

ZAGORA.BW  06-11-15  12:37  Pagina 127



doen we met het clubhuis? Verhuren of juist niet? Hoe gaan we om met al-
cohol en jeugd in de kantine?’

Kinderen begeven zich van
jongs af aan in die politieke
sfeer. Het ene kind zegt: ‘Waar
gaan we vandaag spelen? Bij
jou of bij mij?’ Het andere
stelt voor: ‘Vandaag bij jou,
morgen bij mij?’ Zij
praktiseren de politiek.

Staat dan de politieke sfeer onder druk, als we politiek opvatten als par-
tijpolitiek?
‘Ook dat betwijfel ik. Deelname aan politiek is altijd gering geweest. Hoe-
veel mensen zijn er lid van een politieke partij? 

Ik zie wel een verschuiving binnen de politieke sfeer. Als mensen vroe-
ger deelnamen aan de politiek was dat vaak uit een algemeen belang. Dat
belang is specifieker geworden: een ouderenpartij, een dierenpartij, we
hadden hier in Zaanstad zelfs jarenlang een Partij voor de IJsbaan. De ver-
splintering van het politieke landschap is toegenomen. Als je een specifiek
belang hebt, richt je tegenwoordig kennelijk een partij op.’

Meningsvorming vindt plaats in de publieke sfeer, zegt u. Wil je de maat-
schappij veranderen, dan beland je in de politieke sfeer. In meningsvor-
ming worden we op school getraind door middel van discussies, debat-
wedstrijden, het houden van een spreekbeurt en later een speech. Maar
in de politieke sfeer lijken we weinig onderwezen te worden.
‘Wil je een maatschappij in beweging krijgen, dan moet je politiek bedrij-
ven. Het lijkt me goed je daar jong van bewust te worden. De politieke sfeer
is ook wel binnen het schoolprogramma te krijgen. Ik denk bijvoorbeeld
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aan de jaarlijkse Hannie Schaft-herdenking bij het Hannie Schaft-monu-
ment in Zaandam.’

U bedoelt de herdenking van de verzetsstrijdster.
‘En dan vraagt u zich af waarom dat politiek is.’

Inderdaad.
‘Zij pleegde samen met verzetsman Jan Bonekamp een aanslag op een po-
litieman die voor de Sicherheitsdienst werkte. De man kwam om het leven,
Schaft werd later gearresteerd en een week voor het einde van de oorlog
gefusilleerd. 

We herdenken Hannie Schaft niet op 4 of 5 mei, maar op 8 maart, tij-
dens Internationale Vrouwendag. En wij herdenken haar als symbool van
het vrouwenverzet en als strijdster tegen racisme, fascisme en discrimina-
tie.

Zeventien Zaanse basisscholen hebben een oorlogsmonument geadop-
teerd. Het biedt een goede gelegenheid niet alleen in te gaan op het verle-
den, maar ook te praten over de toekomst. Wat drijft iemand zich te ver-
zetten? Kun je je voorstellen dat jij verzet zou willen plegen? Waarom?
Wanneer? Hoe? Wat wil jij veranderen? Hoe denk je dit te kunnen doen?

Aan de hand van zulke concrete voorbeelden en dit soort concrete vra-
gen kunnen we kinderen vertrouwd maken met de politieke sfeer.’

Dit is een tot de verbeelding sprekend voorbeeld uit de oorlog. Het lijkt
me lastig de politieke sfeer te betrekken op de alledaagse realiteit.
‘Waarom? Kinderen begeven zich van jongs af aan in die politieke sfeer.
Het ene kind zegt: “Waar gaan we vandaag spelen? Bij jou of bij mij?” Het
andere stelt voor: “Vandaag bij jou, morgen bij mij?” Zij praktiseren de po-
litiek.’

Als scholen kinderen willen invoeren in de politieke sfeer, wat zouden
kinderen dan voor vaardigheden moeten leren? 
‘In het publieke domein gaat het erom je mening te leren verwoorden. In
het politieke domein echter moet je nog meer leren: ten eerste leren ac-
cepteren dat je niet altijd je zin krijgt. Politiek is het afwegen van belangen,
het sluiten van compromissen.’
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Leren je eigen mening te verloochen.
‘Nee, helemaal niet. Ik ben groot voorstander van het Nederlandse systeem
van collegiaal bestuur op gemeentelijk niveau. Wij vormen hier in de ge-
meente Zaanstad een college met zes verschillende partijen, waarvan ik
voorzitter ben. Als uit het overleg tussen die partijen een standpunt komt,
is het de bedoeling dat alle partijen het standpunt verdedigen, ook al
strookt het niet met hun eerste mening. Dat is de kern van collegiaal be-
stuur. Dat betekent niet dat je je mening verloochent. Het hoort bij het po-
litiek handwerk deze gang van zaken uit te leggen: “Ik ben onderdeel van
een geheel, na afweging van alle argumenten hebben we besloten die kant
op te gaan.” Toen ik jong was, had ik hier zelf moeite mee. Maar het is te
leren, je kunt je erin trainen.’

Waar train je je dan precies in?
‘In goed leren luisteren naar andere meningen. Moet je in de publieke sfeer
leren formuleren, in de politieke sfeer moet je leren luisteren. Als je die
andere mening gehoord hebt, is het zinnig je er proberen in te leven. Be-
grip kweken voor andermans mening – dat lijkt me ook een belangrijke
vaardigheid om binnen de politieke sfeer goed uit de voeten te kunnen. En
vervolgens is het essentieel ruimte te creëren om een open debat te kun-
nen aangaan, waarin de verschillende argumenten worden afgewogen. En
dan ten slotte accepteren dat je niet altijd je zin krijgt, maar dat je waarde-
ring ontvangt voor het compromis. 

Eigenlijk komt dit neer op een les in polderen. Wanneer kinderen die
les krijgen, krijgt het woord polderen misschien ook weer een positieve be-
tekenis. En dat is weer goed voor de politieke sfeer.’
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Kinderen moeten
leren belangen
tegen elkaar af te
wegen
Interview met Natasja Groothuismink, raadslid gemeente Zaanstad

Als we de vier sferen naar schaal indelen, zei René Gude eens, is de politieke
sfeer veruit de grootste. ‘In Nederland hebben we dan al met 17 miljoen
medeburgers te maken. We zijn toch met elkaar verbonden, we zijn allemaal
Nederlander. We hebben geen contract met elkaar gesloten, maar we vallen
wel onder dezelfde wetten.’

Deze constatering van Gude is waar én opmerkelijk, want we trainen
ons weinig in deze sfeer. Politiek is eens in de vier jaar stemmen; als het min-
der gaat met het land wat vaker. Als het goed is, brengen we onze leerlingen
op de middelbare school wel iets bij over staatsinrichting en bij verkiezingen
vertellen we scholieren een en ander, maar dat betreft informatie. Je zou
kunnen zeggen: de regels van het politieke spel worden ons wel uitgelegd,
maar we spelen het spel zelden, ook niet in het klein. 

Natasja Groothuismink is moeder van drie jongens van wie er
twee nog op de basisschool De Bijenkorf zitten. Zij is raadslid voor de ge-
meente Zaanstad. ‘Ik ben opgegroeid met politiek. Ik kom uit een maat-
schappelijk betrokken gezin en groeide op in de politiek roerige tijd van
de kruisrakettendiscussie. Mijn ouders zaten in verschillende besturen en
namen deel aan actiegroepen. Mijn beide grootvaders waren politicus –
voor een andere stroming dan ik nu doe, dat wel.’ 

Zelf werd Groothuismink ook al jong actief binnen de jongeren-
vereniging van de toenmalige linkse, pacifistische partij PSP. Toen de PSP

131

DE POLITIEKE SFEER

ZAGORA.BW  06-11-15  12:37  Pagina 131



132

DE ZAANSE AGORA

ZAGORA.BW  06-11-15  12:37  Pagina 132



opging in GroenLinks besloot een aantal PSP’ers een eigen koers te blijven
varen: in Zaanstad was de beweging actief onder de naam ROSA. 

Groothuismink: ‘Daar ben ik van begin af aan bij betrokken geweest. Ik
was op de achtergrond actief, ik zat in het bestuur. Maar bij verkiezingen
stond ik, op eigen verzoek, op een onverkiesbare plek. Zes jaar terug wilde
de partij mij op een verkiesbare plek zetten. De eerste raadsperiode maakte
ik deel uit van een fractie van twee raadsleden en deze periode heeft ROSA
drie van de in totaal 39 zetels in de Zaanse gemeenteraad.’

Zoals het haar is bijgebracht, zo probeert Natasja Groothuismink
haar kinderen ook politiek bewust te maken. ‘Op weg naar school staan
wij wel eens voor een autoweg te wachten. “Daar moet jij toch eens wat aan
doen, mam,” zei mijn zoon een keer. Ik legde hem uit dat we misschien
wel een tunnel kunnen bouwen, maar dat dit veel geld kost en dat er ook
andere zaken zijn die betaald moeten worden. Ik vind het belangrijk mijn
kinderen dit besef bij te brengen.’

Ik vind het belangrijk dat
kinderen zich bij het innemen
van een standpunt realiseren
wat het grotere geheel is.

Wat breng je ze dan precies bij?
‘Om goed samen te leven, moet je zaken met elkaar regelen. Dat kan alleen
als je oog hebt voor de verschillende belangen en standpunten waarover
je het eens moet zijn. In de media hoor ik veel meningen. Vaak vind ik die
nogal eendimensionaal. Het is belangrijk een mening te leren formuleren,
maar het is niet genoeg.’

Je benoemt nu eigenlijk het verschil tussen de publieke sfeer en de poli-
tieke. 
‘Ja. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich bij het innemen van een stand-
punt realiseren wat het grotere geheel is. Er kunnen andere meningen
zijn, er kunnen tegenstrijdige belangen zijn. Pas vanuit die diversiteit kun
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je een zinnig debat voeren. Je bent ook pas geloofwaardig als je de diver-
siteit kent en meeneemt bij je standpuntbepaling.’

‘Ik ben volksvertegenwoordiger, ik zit niet in de gemeenteraad om mijn
eigen mening goed voor het voetlicht te laten komen. Soms moet ik com-
promissen sluiten, om ons belang zo goed mogelijk te kunnen realiseren;
soms zijn kwesties zo belangrijk dat ik principieel bij mijn eigen standpunt
blijf.’

Is politiek niet gewoon een kwestie van zorgen dat je 51 procent van de
stemmen krijgt?
‘Wij tellen ook wel eens koppen, dat klopt. Maar politiek is meer. En dat
zou je kinderen ook moeten vertellen. Ik verzin een willekeurig voorbeeld.
Op twee kinderen na is iedereen ervoor om dit jaar met het schooluitje
naar een pretpark te gaan. Een ruime meerderheid dus.’

Beslissing staat vast. 
‘Dat hoeft niet. Het is mogelijk dat er twee kinderen betrokken zijn ge-
weest bij een ongeluk en op dit moment zo slecht ter been zijn, dat ze nu
niet mee kunnen naar een pretpark. “Als we echt met z’n allen iets willen
ondernemen,” zegt een van de kinderen die slecht ter been is, “kunnen we
beter dit jaar naar de film gaan en volgend jaar, als wij weer kunnen ren-
nen, naar het pretpark.” Hoewel de twee verreweg in de minderheid zijn,
kan het argument van het algemeen belang zo sterk zijn, dat de klas be-
sluit naar de film te gaan.

In de politieke sfeer doe je meer dan alleen een meerderheid proberen
te behalen. Bij politiek gaat het erom dat alle stemmen gehoord moeten
worden en de argumenten gewogen kunnen worden.’
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Dat is belangrijk om kinderen te leren?
‘Als je kinderen alleen maar meningsvorming leert, voorzie ik een polari-
satie in de maatschappij. “Dit is nu eenmaal mijn mening.” Dat leidt ertoe
dat we om het hardst roepen, zonder te kijken wat we met die mening
doen. Zo krijgen we een rare samenleving met aparte groepen.

De politieke sfeer ligt voorbij de publieke sfeer: in de politiek wil je iets
veranderen, iets bereiken.’ 

Valt dit op school te trainen? 
‘Middelbare scholen houden vaak debatwedstrijden. Leerlingen moeten
speeches houden. Er vinden georganiseerde discussies plaats. Dat is alle-
maal meningsvorming. Voor de politieke sfeer zou je ze moeten leren hoe
ze belangen moeten afwegen. Daarvoor moet je eerst alle belangen leren
zien. Dat is een belangrijk onderdeel van de training. En vervolgens moet
je leren hoe je die belangen tegen elkaar afweegt. Dat laatste bepaalt vaak
je politieke kleur. 

Laat kinderen eens samen een speeltuin ontwerpen. Ze zullen allemaal
hun wensen hebben: de één wil zo veel mogelijk klimtoestellen, de ander
zo min mogelijk, omdat hij wil voetballen en dat gaat nu eenmaal het
beste op een leeg plein. Het lijkt me alleen al zinnig leerlingen alle verschil-
lende wensen te laten inventariseren. In de bovenbouw zou je ze dan ook
nog een maximaal budget kunnen geven om te besteden aan de tuin. Op
deze manier kun je al heel veel trainen: meningsvorming, luisteren naar
verschillende standpunten, zoeken naar een gezamenlijk belang, zoeken
naar compromissen, ervoor zorgen dat er ook echt een speeltuin komt.  

Politiek is het leren zien en afwegen van belangen. Dat bepaalt hoe je
handelt in de maatschappij. Wat je doet, hoe je handelt, komt voort uit
wie je bent, en bepaalt ook wie je wordt. Omdat de politieke sfeer ons
vormt, is het belangrijk kinderen hier van jongs af aan mee in aanraking
te brengen. Zo kunnen ze in de toekomst meehelpen die politieke sfeer en
dus Nederland te vormen.’
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Dick Emmer, wethouder Zaanstad
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Leren leren
Interview met Denker des Vaderlands Marli Huijer

Wie nadenkt over verbetering van het onderwijs spreekt tegenwoordig
graag over bildung of over brede ontwikkeling of een bredere kijk op goed
onderwijs. Ook de Onderwijsraad doet dit. De raad constateerde in 2011
dat het onderwijs lange tijd gericht was op ‘meetbare doelen, in het bij-
zonder op het verhogen van taal- en rekenprestaties’. Maar volgens de
Onderwijsraad heeft de samenleving ‘vooral ook behoefte aan mensen met
creativiteit, probleemoplossend vermogen, culturele en morele sensiti-
viteit, zorgzaamheid en vakmanschap’. 

Volgens Denker des Vaderlands Marli Huijer ‘is het gemeengoed gewor-
den om zich tegen het rendementsdenken te keren. Woorden als nut,
winst en efficiëntie maken plaats voor het denken in termen van bildung.’

‘Onderwijs moet weer draaien om de intellectuele, culturele en morele
vorming van scholier, student en leraar. Bildung zou topprioriteit moeten
zijn in het onderwijs,’ stelde minister Bussemaker in voorjaar 2015.

Huijer betwijfelt of we van bildung inderdaad het antwoord op het ren-
dementsdenken kunnen verwachten. ‘Dat hangt sterk af van de invulling
die we aan het begrip geven. In morele, intellectuele en culturele zin lijkt
er weinig tegen in te brengen, maar hebben we er in politieke zin ook iets
aan? Kan bildung het denken in termen van nut en efficiency doorbreken?
Ik ben bang dat politiek gezien de nadruk op bildung contraproductief
werkt, omdat het de zo wenselijke politieke betrokkenheid eerder verkleint
dan vergroot.’

Waarom zou dat zo zijn?
‘Dat bildung een depolitiserend effect kan hebben, werd al bij de opkomst
van het begrip opgemerkt. “Waar het geleerde begint, houdt het politieke
op,” schreven Goethe en Schiller in 1796. De grote aandacht voor het
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geestelijke of geleerde ging in het achttiende-eeuwse Duitsland ten koste
van het politieke.

Anders dan Nederland nu was Duitsland in de achttiende eeuw een fe-
odale standenmaatschappij. Het land bestond uit een lappendeken van sta-
ten; de economische en politieke macht lag in handen van de vorstenho-
ven. Het volk, dat van de landbouw leefde, had aan die macht te
gehoorzamen. De adel aan de hoven richtte zich op Frankrijk: men sprak
Frans en had Franse manieren. Maar anders dan in Frankrijk was de Duitse
aristocratische bovenlaag ontoegankelijk voor mensen die niet van adel
waren.

Begin achttiende eeuw begon het in Duitsland te gisten. Met de op-
komst van een kleine elite van burgers groeide het verzet tegen de macht
van de hofadel. Deze burgerij, het bildungsburgerdom, had weinig op met
revolutie. Zij vreesden de macht van het ongeletterde volk evenzeer als de
macht van de adel. Het protest tegen de standenmaatschappij werd
daarom gezocht in geleidelijke hervormingen, die via de zedelijke en in-
tellectuele opvoeding, de bildung, zouden worden bereikt. 

De gedachte erachter was dat het volk pas tot een politiek oordeel kon
komen als het eerst tot burger was opgevoed. Alleen een in zedelijk en in-
tellectueel opzicht ontwikkeld individu kon tot de politiek juiste beslissin-
gen komen.

De burgerlijke weerzin tegen de hofadel werd gevoed door een pole-
miek over de tegenstelling tussen “geciviliseerdheid” (Zivilisation) en “cul-
tuur” (Kultur). Tegenover de adel, die zich voorstond op goede, beschaafde
manieren, beriep het burgerdom zich op de zedelijke en culturele vorming
om haar positie te legitimeren. De Duitse filosoof Immanuel Kant bracht
deze tegenstelling als een van de eersten scherp onder woorden:

• De idee van de zedelijkheid behoort tot de cultuur. Wanneer deze
idee echter zo wordt toegepast dat het enkel neerkomt op schijnze-
delijkheid ter wille van de eer en op uiterlijk fatsoen, dan gaat het
louter en alleen om civilisering.

• De burgerlijke intelligentsia zette de innerlijke culturele ontwikke-
ling, de bildung, in als wapen om zich te onderscheiden van de aristo-
cratie. Bildung was het verzet tegen de gemaniëreerdheid, tegen het
zogenaamd beschaafde.’
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Het streven naar een eigen Duitse, en dus niet Franse, cultuur legde de
basis voor Duitsland als ‘cultuurnatie’.
‘Ja. Hoewel er politiek gezien nog geen sprake was van een natie, bleek dat
in taal en cultuur wél mogelijk. Dit ideaal van een “cultuurnatie” baande
de weg voor de emancipatie van het individu door middel van bildung. De
cultuur bood de Duitse burgers bovendien de gelegenheid om zich een
nieuwe nationale identiteit aan te meten. 

Om die identiteit op te bouwen wendde de intelligentsia zich tot de
Oudgriekse polis, de stadstaat waar vrije jongemannen onder leiding van
een wijze leraar intellectueel en zedelijk werden getraind om een goede
burger, goede krijger en goed staatsman te worden.

In analogie met de Griekse opvoeding hervormde de staatsman Wil-
helm von Humboldt begin negentiende eeuw radicaal het Duitse onder-
wijssysteem. Door het hele land opende hij klassieke gymnasia, die tot aan
de twintigste eeuw als enige soort middelbare school toegang gaven tot de
universiteit. Deze gymnasia werden opgezet als gemeenschappen waar
leerlingen in een sfeer van rust en vrijheid in aanraking kwamen met lite-
ratuur, klassieke talen, filosofie en kunst. Het waren geen beroepsoplei-
dingen, maar scholen die zich primair richtten op een brede, “innerlijke”
intellectuele en creatieve ontwikkeling.

Het principe achter deze onderwijshervorming, die van basisschool tot
universiteit werd doorgetrokken, was dat onderwijs voor alle burgers vrij
moest zijn. Ieder mens kreeg de kans om zijn innerlijk te ontplooien. Maar
er zat ook een sociale dimensie aan, want om zichzelf te kunnen ont-

140

DE ZAANSE AGORA

Binnen een omgeving, een
wereld die relatief
ongedisciplineerd is, heeft de
school de taak leerlingen een
flinke rugzak discipline mee
te geven.

ZAGORA.BW  06-11-15  12:37  Pagina 140



plooien was het volgens Von Humboldt nodig verbintenissen met anderen
aan te gaan. Ook de Duitse gymnasia beperkten zich niet tot persoonlijke
vorming, leerlingen moesten ook tot goede burgers van de natie worden
opgevoed. De nieuwe, gebildete mens was een productieve burger die bij-
droeg aan de (Duitse) staat en samenleving.

“Ja” zeggen tegen de bestaande samenleving werd daarmee onderdeel
van de persoonlijke vorming die deze gymnasia aanboden. “Nee” zeggen
tegen de bestaande samenleving of deze radicaal willen veranderen viel
buiten die doelstelling. 

Maar wat als de bildung plaatsvindt in een samenleving die sterk nati-
onalistisch is, die discriminatie en sociale ongelijkheid in stand houdt, de
eigen cultuur boven alle andere verheven acht of geweld tegen andere sta-
ten propageert? Juist in dat soort situaties kan bildung een depolitiserende
werking hebben. In de ergste gevallen kan dat ertoe leiden dat mensen met
een grote geestelijke bagage zich actief inzetten voor politiek abjecte pro-
jecten.’

We maken een sprong van de Duitse negentiende eeuw naar de Neder-
landse eenentwintigste eeuw, waarin het begrip opnieuw een belang-
rijke rol begint te spelen in opvoeding en onderwijs. Hoe moeten we die
bildung nu voor ons zien? 
‘Gesteld dus dat je blijft vasthouden aan het woord bildung – zelf zou ik
liever een woord gebruiken dat past bij de context waar we nu in leven, bij-
voorbeeld “leren te leren” – dan begint het bij de vraag naar de inhoud. Er
liggen tal van politieke beslissingen ten grondslag aan het besluit wat in
de bildung van toekomstige burgers moet worden aangeboden. Is het nog
van deze tijd om de oude canon van de Nederlandse geschiedenis aan te
bieden of zou in de hedendaagse, superdiverse steden het meer voor de
hand liggen ook andere geschiedenissen te doceren? Moet er vooral Oud-
griekse en Nederlandse literatuur worden gelezen of een mengeling van
Chinese, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse literatuur? En: welke zeden
en deugden zijn geschikt? Moet atheïsme evenveel aandacht krijgen als de
wereldgodsdiensten?’

En op de basisschool?
‘Het is een misverstand te denken dat bildung betekent dat je een brede al-
gemene kennis hebt. Dat vind ik een te nauwe opvatting van bildung, want
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leren te leren kun je ook door een verdieping van je kennis tot stand bren-
gen.’

Ook op de basisschool? Daar moet je toch eigenlijk van alles wat leren? 
‘Als kinderen van alles iets leren, leren ze niet hoe je goed kunt leren. Ook
op de basisschool is het zinnig dat kinderen een half jaar lang hun tanden
zetten in – zeg – het Braziliaanse oerwoud. Ze diepen dat thema op vele
fronten uit, maar accepteren tegelijkertijd dat je daardoor te weinig te
weten komt over de bedreiging van de Javaanse tijger. Dat is niet erg. Het
gaat erom dat je op de basisschool leert dat er ontzettend veel te leren valt.
Over culturen, talen, instrumenten, getallen, werelddelen.

Wil je tot die veelheid doordringen, dan moet je op de basis- en middel-
bare school het instrumentarium aangereikt krijgen om je erin te verdie-
pen. Zo ontdek je dat even googelen niet voldoende is om te begrijpen wat
er in de werkelijkheid te ontdekken valt. Dat leren leren vind ik bij uitstek
een vormende capaciteit.’

Dan moet je als leraar en leerling de concentratie om je te verdiepen wel
kunnen opbrengen. 
‘Het is belangrijk dat je ervaart dat je discipline nodig hebt om de energie
en rust op te kunnen brengen om te leren en je ergens in te verdiepen.
Binnen een omgeving, een wereld die relatief ongedisciplineerd is, heeft
de school de taak leerlingen een flinke rugzak discipline mee te geven.’

Wat nu als leerlingen het saai vinden zich zo grondig te moeten verdie-
pen in één onderwerp? Dat lijkt me niet bevorderlijk voor hun concentra-
tie. 
‘Over leren leren bestaan verschillende opvattingen. Lange tijd was de heer-
sende opvatting dat je kinderen moest verleiden met “leuk” materiaal, met
“leuke” dingen. Vinden kinderen iets “leuk” dan zou de motivatie groeien
om er meer over te weten te komen, of zich ergens in te verdiepen, of door
te gaan met trainen om er beter in te worden. 

De cultuursocioloog Richard Sennett vraagt zich af of dat de goede ma-
nier is om kinderen te leren oefenen. Door kinderen te verleiden met
“leuke” dingen leg je in hun hersenen de link dat iets “leuk” moet zijn
voordat je erin verder wilt. Maar wat gebeurt er dan als een sport, het be-
spelen van een instrument, het leren van een taal even niet leuk meer is?
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Een voorbeeld dat veel aangehaald wordt, is een Japanse methode om viool
te leren spelen. De leraar plakt stripjes op de plaats waar het kind zijn vin-
ger moet neerzetten om een toon te maken. Al snel lijkt het alsof het kind
iets moois kan spelen. Het oogst lof, wordt verleid meer te oefenen. Maar
dan komt het moment dat de stripjes eraf worden gehaald en het kind zelf
de vingerzetting moet bepalen. Het bleek dat kinderen op dat moment een
grote terugval kenden, die zo frustrerend was dat velen de motivatie om
te oefenen niet meer konden opbrengen. 

Ik denk dat het zinniger is de motivatie uit het materiaal te halen in
plaats van uit de leraar of het applaus van de ouders.’

Veel talent is vroeg ingezette
concentratie op één ding.

Uit het materiaal?
‘Een leraar laat kinderen bijvoorbeeld een noot spelen. En na weken een
tweede, na nog veel meer weken een derde. Net zo lang tot die noot echt
helemaal goed is.’

Dat is die saaiheid waar ik bang voor was.
‘Ik vermoed dat kinderen dan na een half jaar net zo ver zijn als het kind
dat leert spelen dankzij de stripjes. Maar door die herhaling leert het kind
zelf horen, zien en voelen dat hij progressie boekt. Het kind wordt nu niet
verleid door de ouders die staan te applaudisseren, wat ze ook geen jaren
volhouden, maar door het instrument, dat zich langzaam opent voor het
kind.’

In dit boek staat een gesprek met restaurateur Bart Nieuwenhuijs. Hij
stelt dat kinderen een ambacht alleen echt in hun vingers krijgen als ze
er op jonge leeftijd mee beginnen. Zelf werd hij op achtjarige leeftijd ge-
grepen door de Zaanse molens, werd lid van een modelbouwclub, en
won later een wedstrijd voor de beste timmerman van Noord- en Zuid-
Holland. Is het belangrijk vroeg te kiezen, of heeft progressie uiteindelijk
toch meer met talent te maken? 
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‘Veel talent is vroeg ingezette concentratie op één ding. Als jij op jonge leef-
tijd meegenomen wordt door ouders die zelf zingen, en samen met hen op
jonge leeftijd gaat zingen, is de kans groot dat jouw lichaam zich aanpast
aan die terugkerende activiteit en je er een talent voor ontwikkelt doordat
je stem en gehoor al jong getraind worden.’

Geldt dat ook voor de uitzonderingen die al op jonge leeftijd tot de
besten behoren, zonder er veel voor te hoeven doen? 
‘Naar aanleiding van mijn boek Discipline vertelden docenten van het con-
servatorium mij dat zij veel meer uit studenten kunnen halen die redelijk
getalenteerd zijn maar goed gemotiveerd, dan uit studenten met een ex-
treem talent, maar die niet geleerd hebben zich te disciplineren. 

Leren leren zou daarom een belangrijkere rol moeten spelen bij het
onderwijs.’

Passen we deze gedachte op het schrijfonderwijs toe. Leren schrijven.
Voor dit boek sprak ik ook met schrijver Judith Koelemeijer. Zij noemt
zelfvertrouwen een van de belangrijkste waarden die kinderen zouden
kunnen krijgen. Ouders spelen daar een grote rol bij, maar ook docenten
kunnen een cruciale rol spelen bij het verwerven van zelfvertrouwen. Het
stimuleren van creativiteit, bijvoorbeeld door het schrijven van opstellen,
zou daar goed bij kunnen helpen.
‘Als je op de basisschool voldoende vaardigheden aangereikt hebt gekre-
gen, op gebied van rekenen, taal, muziek, dan zou daar dat zelfvertrouwen
uit voort moeten komen. Ik betwijfel dat.

Sommigen denken dat zelfvertrouwen iets psychisch is dat je aange-
reikt moet worden door een ouder, een trainer of een leraar. Of je kunt
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‘Kinderen leren de hele dag. Jonge kinderen hebben van nature een onderzoe-

kende en nieuwsgierige houding. Zo komen zij uit zichzelf in de verschillende le-

vens- en trainingssferen en steken zij de agora over. Wij faciliteren en onder-

steunen onze kinderen in deze brede ontwikkeling. Veiligheid en uitdaging zijn

daarbij de leidende waarden. 
Wij hopen dat onze kinderen uitgroeien tot positief kritische wereldburgers.’

Cor Schuurman, algemeen directeur kinderopvangorganisatie van TintelTuin
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denken, en dat heb ik van Sennett geleerd, dat zelfvertrouwen voortkomt
uit eindeloze oefening. Dat je uiteindelijk op een podium je zenuwen de
baas bent komt niet doordat er een leraar is geweest die jou duizend keer
verteld heeft dat je het écht wel kunt, maar doordat je weet dat je, hoe ze-
nuwachtig ook, terug kunt vallen op aangeleerde vaardigheden. 

Ik ben eens op bezoek geweest bij een naschoolse opvang van Rotter-
dam Vakmanstad, dat de filosoof Henk Oosterling in Rotterdam heeft op-
gezet. Echte vaklui leerden kinderen daar houtbewerken. Die kinderen
werd bijgebracht hoe ze met materiaal moesten leren omgaan, met het ge-
reedschap, met het hout. Zij waren in volle concentratie bezig met dat
hout. Het was helemaal niet van belang ze te prijzen met wat ze aan het
maken waren. Door die vaklui leerden die kinderen de liefde voor het ma-
teriaal ervaren.’

We zijn begonnen in Duitsland en zijn nu in Rotterdam aangeland. Bil-
dung was aanvankelijk een puur geestelijke zaak, nu noemt u vakman-
schap. Is bildung veranderd?
‘Het zal in de toekomst een combinatie van leren te leren, kennis- en cul-
tuuroverdracht en vakmanschap zijn. Bij dat vakmanschap gaat het erom
leerlingen het plezier van de taal, het werken met materiaal, wat je uit een
vak kunt halen bij te brengen.

Als ik met studenten op De Haagse Hogeschool filosofische teksten lees,
wil ik ze het plezier laten ervaren van het heel langzaam lezen. Dat is mijn
vak, ik wil studenten bijbrengen dat je veel meer in een tekst leest als je
die tekst twee keer leest, als je je de vrijheid permitteert te spelen met wat
je leest. Dat vakmanschap kan op alles van toepassing zijn.’

Zolang de leerling zich maar verdiept.
‘Daar wil ik een kanttekening bij maken. Bij de verdediging van zijn pro-
motie zei criticus Arnold Heumakers dat in de Duitse achttiende en negen-
tiende eeuw de bildung van een persoon hand in hand ging met de bil-
dung van de wereld. Die bildung beperkte zich echter tot een “ja” zeggen
tegen de bestaande samenleving. Dat zou ik willen uitbreiden met dat je
ook “nee” leert zeggen tegen ongelijkheden, onrechtvaardigheden of wan-
toestanden in de bestaande samenleving.  

Daarom zou ik willen zeggen dat het streven naar culturele vorming
ook altijd betekent dat je nadenkt over de wereld waarin je geboren wordt,
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leeft, en achter je laat. Die wereld is vol cultuur, wetenschap, bouwsels,
tussendingen die er zijn. Als zittende generatie heb je een verantwoorde-
lijkheid om dat wat er al is te behouden en er goed voor te zorgen, maar
ook om de plicht op je te nemen om dit alles aan volgende generaties door
te geven zodat het niet verloren gaat. Maar de wereld moet ook opnieuw
doordacht, opnieuw vormgegeven worden, wat impliceert dat je moet na-
denken wat jouw bijdrage als nieuwe generatie aan de wereld moet zijn.
Niet alleen: hoe bereik ik het Concertgebouworkest, maar ook: hoe ga ik
met de wereld om waarin ik leef? En daarbij speelt politiek denken en po-
litiek handelen een belangrijke rol.’ 

En de ouders, wat is hun rol?
‘Het ‘leren te leren’ hoort, als het kans maakt te functioneren, bij het
onderwijs én bij de opvoeding. In de achttiende eeuw werd de jonge gene-
ratie van de Duitse middenklasse op reis gestuurd naar Italië, naar de hoge
cultuur van Rome, waar je als jongeman mee in aanraking moest komen.
Goethe vertelt in zijn ‘Italiaanse reis’ hoe hij van het ene hoogtepunt naar
het andere rent. Hij wordt daar heel optimistisch van. 

Hedendaagse ouders stimuleren hun kinderen om zo mogelijk een
tijdje in het buitenland te studeren, om kennis te maken met een andere
cultuur en afstand te nemen van eigen gewoontes en conventies, zodat je
daar kritisch naar leert kijken en later kunt besluiten wat jij wilt behouden
of wat een stapje verder gebracht zou kunnen worden.’

Die ouders zijn al een eind op weg. Nu naar de ouders van een kind dat
het ene jaar op blokfluitles wil en het volgende jaar – ‘echt, ik beloof het’
– gitaar wil leren spelen.
‘Zeker in een stad hebben ouders en kind te maken met een overdonde-
rende veelheid aan keuzemogelijkheden. Ik heb van mijn zesde tot mijn
twaalfde op turnen gezeten, voor een meisje was er niet veel anders. En op
pianoles. Omdat mijn vader piano speelde. Die beperkte keuze maakte het
voor jou als kind makkelijk: of je doet niets en verveelt je na schooltijd, of
je doet wat aangeboden wordt, in mijn geval turnen en piano. Nu kun je
naar honderd clubs; in een klas kan elk kind een andere hobby hebben. Die
waaier aan mogelijkheden verleidt ouders van het een naar het ander te
hoppen. De autoriteit moet van de ouder komen: als een ouder niet kan kie-
zen uit de veelheid van mogelijkheden kan het kind dat al helemaal niet.
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Het lijkt me goed dat je je als ouder afvraagt of je bereid bent je kind te sti-
muleren, ook al vindt hij het zelf niet leuk ermee door te gaan.’ 

Hoe kan ik, als ouder, het kind zo stimuleren dat het plezier, het zelfver-
trouwen, uit het instrument komt, uit het potlood, uit de bal, en niet uit
mijzelf? 
‘Ik hoor de laatste tijd van studenten die bij ons zijn afgestudeerd en die
in een internationale setting komen te werken, dat ze te weinig Engels aan-
gereikt hebben gekregen. Zonde, hun loopbaan blokkeert doordat ze niet
genoeg Engels hebben gekregen.

Er is dus een verschil in de methode van bildung. Aan de ene kant krijg
je door oefening als kind zelf toegang tot boeken, muziek, sport, tekenen,
handvaardigheid, houtbewerking. Anderzijds gaat het om wat aangereikt
wordt door docenten en ouders. Van literatuur tot instrumenten, tot tech-
nieken, tot het maken van Italiaanse reizen, tot het leren van Engels, tot
het trainen in politiek denken en handelen.

Als bildung enige kans wil maken, dan zal het depolitiserende effect
ervan onderkend en bestreden moeten worden. Dat kan door het politieke
denken en handelen van jongs af aan te integreren in de persoonlijke vor-
ming. Daardoor wordt het hedendaagse Nederlandse jongeren, in tegen-
stelling tot de Duitse jongeren uit de achttiende eeuw, mogelijk gemaakt
“nee” te zeggen tegen ontwikkelingen in de bestaande samenleving.’
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‘Als techniekdocent “pruts” ik wat in de marge in de hoop bij een aantal jongekinderen een zaadje te planten voor een eventuele toekomst in een technischberoep. Tevens hoop ik diezelfde kinderen te laten ervaren hoe leuk het is ommet je handen en je hersens te werken, om iets te creëren, en dat dit een nuttigen voldaan gevoel geeft. Hiermee boks ik, en alle andere (bevlogen) leerkrach-ten en docenten, op tegen de maatschappelijke sneltrein die “economischegroei en welvaart” heet. Er wordt kinderen bijna geen tijd meer gegund om hunintrinsieke talenten te ontdekken, als er minder economische druk zou liggen opopvoeden en onderwijs komt er tijd vrij om onze kinderen de vreugde in kennisen ontwikkeling bij te brengen.’

Jolien Duin, vakdocent Techniek en Creatieve vakken, medeorganisator Pet Zaan-stad
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Verwondering is het
begin van wijsheid
Interview met bestuurssecretaris Carlita Koningstein 

Halverwege de jaren negentig begon René Gude te lobbyen voor de intro-
ductie van het vak filosofie in het voortgezet onderwijs. Filosofie heeft er
toen een vaste plek gekregen. Het idee van Gude was dat leerlingen in
Nederland goed les krijgen in afzonderlijke vakken, maar dat de nadruk
bij ons ligt op de positie op de arbeidsmarkt.

Carlita Koningstein is vijftien jaar leraar geweest en sinds kort bestuurs-
secretaris bij Agora. Zij verdiept zich haar hele leven al in filosofie en we-
tenschap, en heeft, zoals ze zelf zegt, ‘een liefde voor wijsheid ontwikkeld;
ik wil altijd alles weten, wil me blijven ontwikkelen’.

Koningstein studeerde rechten, werkte op een ministerie, deed er ter-
loops een opleiding HBO communicatiemanagement bij, en haalde ook
een master innoveren. ‘De wil tot weten is de drijfveer van mijn bestaan.’

Dat leidt tot boekenwijsheid, lijkt me.
‘Dat hoop ik niet. Ik probeer de klassieken te lezen, van Hermes Trisme-
gistus tot William Shakespeare. Maar de kennis uit de boeken oprakelen,
dát kan ik niet. Ik denk dat de kennis die je tot je neemt bezinkt en de er-
varing van het dagelijks leven verandert.

Naast mijn werk ben ik ook vrijwilliger in een hospice. Ik werk daar niet
alleen om stervenden de laatste fase van hun leven goed door te laten
komen, maar ook omdat ik er zelf veel van leer. Hoe is het, om in dat sta-
dium van je leven aan te komen? Ook van deze stervende mensen leer ik
veel.’
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Hoe is die wil tot weten bij jou ontstaan?
“Ik las onlangs het boek Het raadsel Spinoza, van de Amerikaanse psychiater
Irvin D. Yalom. Op een heel mooie manier beschrijft hij de drang tot weten
bij Spinoza, die Grieks en Latijn leerde en de klassieken wilde lezen, en
daardoor begon te twijfelen aan zijn geloof, wat er uiteindelijk toe leidde
dat hij verbannen werd uit de Amsterdamse joodse gemeenschap.

Ik ben afkomstig uit een tamelijk vrijzinnig katholiek nest. Op jonge
leeftijd begon ik te twijfelen aan het geloof. Niet omdat ik ervan overtuigd
was dat er na dit leven niets is, integendeel, maar wel omdat ik van jongs
af aan mijn verstand wilde gebruiken en logisch wilde leren nadenken.
Over alles, dus ook over het geloof. ‘Dit is zo, omdat het in de bijbel staat’
– zoiets gaat er bij mij niet in.

Ik denk dat de wil tot weten bij mij van nature aanwezig is. Die kinder-
lijke nieuwsgierigheid is gestimuleerd door mijn ouders en de verschil-
lende leraren op school, en is een soort levensbehoefte voor mij geworden.
Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit niet meer zou willen leren of weten,
dat is net zoiets als stoppen met ademhalen.’

Ik stel vooral vragen.

Gude heeft ervoor gepleit dat filosofie een vaste plek kreeg in het voort-
gezet onderwijs. Stichting Agora geeft filosofie ook een plaats in het ba-
sisonderwijs. Hoe zou je dat kunnen doen? Op donderdagmiddag van
13.00 tot 13.30 Plato lezen?
‘Nee. Dan ga je voorbij aan de essentie van de filosofie. Volgens mij is dat
ook niet wat Gude bedoelt. De term filosofie komt uit Athene, waar de de-
mocratie vandaan komt. Tegelijkertijd met het ontstaan van de democratie
werd het onderwijs toegankelijker voor gewone burgers, die moesten wor-
den opgevoed in de politieke deugden. 

Ik denk dat filosofie bedoeld is voor burgerschapsvorming. Het is be-
langrijk dat leerlingen kritisch worden. Belangrijk daarvoor is ze nieuws-
gierig te maken. En daarbij heb je als leraar wel een rol. 

Ik nam als leraar bijvoorbeeld wekelijks een stukje mee uit de krant
over dagelijkse wetenschap. Zo ging een tekst een keer over een egeltje dat
langs de kant van de weg gevonden was. Zijn snoet zat onder de gele der-
rie. Iemand zag de egel liggen en belde de dierenambulance. De zieken-
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broeders zagen meteen wat er was gebeurd: op het asfalt was een fles ad-
vocaat kapot gevallen en daar had de egel van gesnoept. Wat is er aan de
hand? We kregen een gesprek over alcohol, over de gevaren van alcohol.
Waarom drinken kinderen geen alcohol, en ouderen wel? Zit er ook alco-
hol in fruit? Een leerling had ook wel eens een merel rotte bessen zien
eten.

Zoals Gude zegt dat leerlingen op de middelbare school meer moet wor-
den bijgebracht dan modulaire kennis, zo vind ik dat kinderen op de ba-
sisschool meer moet worden bijgebracht dan rekenen en taal.

Ik ging graag met kinderen naar musea of bracht de buitenwereld de
school in via internet. Niet om ze kennis op te dringen. Ik stel vooral vra-
gen. Laatst vroeg ik: wat denk je dat er meer is, vragen of antwoorden? Dan
zie je ze denken. Volgens mij begint filosofie ook met het stellen van kriti-
sche vragen.

Als je alleen je lesjes afdraait, ben je vooral bezig met Ausbildung; bij
Agora proberen wij de bildung van kinderen te stimuleren.”

Hoe vat jij bildung op? 
Wij zouden kinderen moeten opleiden tot burgers, en niet alleen klaarsto-
men voor een beroep. Een burger is iemand die eigenschappen heeft, over
competenties beschikt om de stad of de samenleving waarin hij of zij leeft
te verbeteren, in de toekomst vorm te geven.

Dat hebben we in het onderwijs altijd al geprobeerd. Ik denk alleen dat
we ons de laatste decennia te sterk hebben gericht op instrumentele com-
petenties, op functionaliteit en beroepsperspectieven, passend binnen de
huidige economisch gestuurde samenleving. Het wordt tijd voor een aan-
passing en herstel van het evenwicht, met meer ruimte voor bildung.

Bildung, zo staat ook in het boek … En denken! van Gerard van Stralen
en René Gude, is een breed begrip waarbij de volgende essenties altijd
terugkomen: het is een proces van innerlijke ontwikkeling, op basis van
een brede beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenhe-
den en uitingen. Het moet leiden tot een houding die je in staat stelt te
komen tot nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht ten opzichte van de
wereld om je heen, zelfkennis, zelfexpressie en zelfbeschikking, moreel en
kritisch oordelen, en verantwoordelijkheid voor je eigen leven en voor de
samenleving.’
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Hoe was dat vroeger op jouw basisschool?
‘Van dé basisschool was geen sprake, ik heb op acht verschillende scholen
gezeten. Mijn moeder komt uit Chili, mijn vader uit Nederland. Hij zat op
de grote vaart. Ik heb in Zeeland op school gezeten maar ook in Colombia.
Daar zat ik op een Duitse school, waar we al op heel jonge leeftijd geschie-
denis en muziekonderwijs kregen. 

Vooral geschiedenis heeft mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd. Ik her-
inner me nog de verhalen over Columbus, hoe hij Amerika ontdekte. Of
verhalen over de Inca’s, hoe met behulp van geknoopte touwen boodschap-
pen werden doorgegeven. Mijn ouders probeerden mijn nieuwsgierigheid
ook te stimuleren door veel te reizen en steden te bezoeken. Als kind heb
ik de Incastad Machu Picchu bezocht.’ 

In Nederland wordt geschiedenis vaak pas in de bovenbouw van de ba-
sisschool gegeven.
‘Dat is jammer. Maar er is de laatste jaren ook wel erg veel op het bordje
van de leraren gekomen. We geven zelf bewegings- en muziekonderwijs,
beeldende vorming en lessen mediawijsheid, er is aandacht voor gezonde
voeding, pesten, techniek.

Ik gaf gym, maar ik denk dat een gymdocent dat beter kan. Wij hadden
lange tijd een collega die geschiedenis had gestudeerd. Hij kon verhalen
vertellen, dan kwam de geschiedenis ook echt tot leven, veel meer dan
wanneer ik het uit een boekje zou geven.

Scholen zouden meer gebruik kunnen maken van de specifieke talen-
ten van hun leraren. Dan kunnen ze de verwondering bij kinderen stimu-
leren. En verwondering is het begin van filosofie, van de drang tot weten,
en de liefde voor wijsheid.’
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Ik ben nu aan 
het werk met
windenergie, dat is
het makkelijkst
Interview met leraar Sabine Jansma

‘Schrik niet van de bende in de klas, met de bovenbouwgroep bouwen we
een duurzame auto.’ Dit mailde Sabrine Jansma, specialist begaafdheid en
leraar aan de Bovenschoolse Kangoeroegroep op locatie Octant. Stichting
Agora biedt haar hoogbegaafde leerlingen in de Kangoeroegroepen en in
de eigen klas onderwijs op maat. De specialisten ondersteunen de basis-
scholen van de stichting met het realiseren van goed aanbod op de school.

Bij binnenkomst op de school bleek het allerminst een bende, tien kinde-
ren waren alleen of met een ander geconcentreerd aan het werk. Een en-
kele auto werd in de gang getest.

‘We moeten een auto maken van duurzame spulletjes, van kosteloos
materiaal,’ zegt Mike. ‘Bijvoorbeeld lege blikjes, doppen, schoenendozen,
bakjes. De auto moet vanzelf vooruitkomen, je mag hem geen zetje geven.
Je moet windenergie gebruiken, zonne-energie of waterkracht.’

Mike ontdekte al vroeg dat hij makkelijk leert. ‘In groep vier kende ik
bijna alle tafels uit mijn hoofd en kon ik onder elkaar rekenen. Ik vraag
ook alles aan mijn vader en ik onthoud de meeste van zijn antwoorden.
Soms zeggen de volwassenen: “Dat hoef jij toch nog niet te weten?” Jawel,
ik wil het wel weten.’

Willemijn denkt zelfs dat mensen haar soms een beetje irritant vinden
omdat ze zoveel vragen stelt. ‘Als mijn ouders met elkaar over iemand pra-
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ten, wil ik altijd weten over wie het gaat, hoe oud hij is, waar hij woont,
wat hij doet.’

Ook Willemijn onthoudt meestal de antwoorden. ‘Ik vraag ook veel aan
de juf, ook dingen die niet over school gaan. Ik wil alles weten.’

Diaz ontdekte op een heel andere manier dat hij slim is. ‘Ik was met
een paar vrienden aan het spelen toen ik plotseling een baksteen tegen
mijn hoofd kreeg. Dat was niet fijn, ik lag een paar minuten bewusteloos.
Toen ik bijkwam, had ik veel hoofdpijn. Daarna kon ik op school heel goed
kinderen helpen, sommen begrijpen.’ 

Diaz vindt het fijn dat hij makkelijk leert. ‘Omdat ik later schrijver en uit-
vinder wil worden, wil ik alles weten. Om uitvinder te worden, moet je
handig zijn. Vroeger was ik niet handig, nu gaat dat beter. Ik schrijf ook
verhalen. Die verzin ik zelf, meestal gaan ze over ridders en draken. Mijn
laatste verhaal heet De vervloekte achtbaan. Die achtbaan is door Dracula ver-
vloekt omdat hij er jaren geleden door mensen in is opgesloten.’

Voor de duurzame auto werkt Diaz samen met Ies. ‘Hij heeft echt heel
goede ideeën, ik ben beter in het uitwerken van zijn ideeën. Ik luister goed
naar wat hij vertelt en kan dan, soms, nog iets toevoegen. Ook zeg ik wel
eens: “Stop even met praten, want je ratelt door.”’ 

Willemijn werkt ook samen. ‘Mees en ik hebben al drie keer geprobeerd
de auto te laten rijden, maar hij doet het niet. Wij hadden eerst een ballon
gebruikt, die hadden we lek geprikt. Zo hoopten we dat de auto vooruit
zou komen. Dat gebeurde niet. Daarna hebben we een windmolentje ge-
bruikt. Lukte weer niet. We gaan nu een heel grote windmolen maken,
misschien lukt het dan.’

Diaz, Mike en Willemijn vinden het alle drie prettig dat ze makkelijk
leren. Mike: ‘Als ik iets hoor, onthoud ik het makkelijk, zo word ik steeds
slimmer. Willemijn: ‘Tijdens een studie ga je zo ook sneller vooruit.’ Diaz:
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Soms zeggen de volwassenen:
‘Dat hoef jij toch nog niet te
weten?’ Jawel, ik wil het wel
weten.’
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‘Ik wil veel diploma’s halen. Als ik dan niet geschikt blijk te zijn voor uit-
vinder of schrijver kan ik onmiddellijk naar iets anders overstappen. Dan
kan ik bakker worden. Of kok. Of ober, daar ben ik ook best goed in.’ 

Leraar Sabrine Jansma werkt graag projectmatig. ‘Zo’n duurzame auto kun
je ook met een reguliere klas bouwen, maar met een plusgroep werk ik
toch anders. Bij een reguliere klas geef ik meer tips, deze kinderen stuur
ik minder. De kinderen denken aanvankelijk “makkelijk zo’n auto die uit
zichzelf rijdt”, maar dat blijkt dan tegen te vallen. Voor deze kinderen, die
in de klas alles komt aanwaaien, is dat een belangrijke ervaring.’
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Toen Jansma ooit het onderwijs in ging, besloot ze dat ze alle kinderen
uitdagingen wilde bieden. Zelf kreeg ze vroeger een blaadje met extra som-
men, en daarna nog een blaadje met extra sommen. ‘Door de Kangoeroe-
groep gaan kinderen met meer plezier naar school.’

‘Deze kinderen hebben de behoefte om te leren, om te weten. Dat zie je
ook bij dit project. Ze dagen elkaar uit. Als de auto het niet doet kijken ze
naar de oplossingen die andere kinderen gevonden hebben. Het gaat mij
meer om het proces dan om het resultaat.’

Volgens Jansma is het belangrijk dat je begaafde kinderen blijft uitda-
gen. ‘Anders ontdekken ze in 5 VWO ineens dat ze geen ingewikkeld werk-
stuk kunnen maken of zelfstandig aan een project kunnen werken. Omdat
ze dat nooit geleerd hebben. Als gevolg daarvan kunnen ze onzeker wor-
den en bijvoorbeeld op de universiteit gaan afhaken.’

‘Ik stel echt eisen aan de kinderen. Vorige week hebben ze een bouwte-
kening gemaakt van de auto. Die moest op schaal en netjes getekend wor-
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den. Ik heb het ze laten overdoen tot de tekening goed was. Dat vergt door-
zettingsvermogen.’ 

‘Ik maak ze ook verantwoordelijk voor hun werk. Het gaat me niet al-
leen om die auto, maar vooral om wat ze tijdens het bouwen eraan geleerd
hebben. Ze leren bijvoorbeeld plannen: wanneer moet wat af zijn. En
samenwerken: een slim kind kan een leider zijn die in de reguliere klas
nauwelijks tegenspraak krijgt. Hier stuiten ze op kinderen die allemaal
slim zijn en goede ideeën hebben. Dat is even wennen.’ 

‘Op het sociaal-emotionele vlak leren ze ook veel. Dat komt doordat
sommige kinderen in de reguliere klas niet altijd geaccepteerd worden of
grapjes maken die door de anderen niet begrepen worden, maar door de
kinderen in de Kangoeroegroep wel. Zo komen ze beter in hun vel te zit-
ten.’

Als ik de school verlaat en er weer enkele auto’s bijna vanzelf door de
gang rijden, zie ik veel meer dan bij binnenkomst. Ik zie kinderen die zich
trainen in doorzettingsvermogen, die nauwkeurigheid ontwikkelen, die
leren plannen en samenwerken, die leren verwoorden wat hun ideeën zijn
en tot slot leren om te analyseren wat er goed ging en wat een volgende
keer nóg beter kan. Ik zie hier kinderen leren leren.’
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Nawoord

Steek de agora over
Met een paar jaar rollen er gebouwen uit printers. Mogen kinderen wel-
licht achter het stuur zitten, omdat de auto’s toch zelf rijden. Kinderen
groeien op in een wereld die snel, sneller, snelst verandert. Om antwoor-
den te kunnen blijven geven op steeds complexere vragen, klinkt vaak de
maatschappelijke roep om mensen die kunnen vernieuwen. Die mensen
komen er alleen als we kinderen goed onderwijzen.

Goed en toekomstgericht onderwijs is een recht van ieder kind. Maar
wat is toekomstgericht onderwijs? Onze scholen bieden meer dan de over-
dracht van kennis en vaardigheden. Persoonsvorming, in combinatie met
kwalificatie en socialisatie, zijn volgens ons elementen voor goed onder-
wijs aan alle kinderen.

De stichting Agora is de agora, wat in het Grieks marktplaats betekent.
Van oudsher kwam op de agora iedereen samen, kinderen én volwassenen.
Zo zien wij de agora nog steeds. Op onze Agora wordt geleerd en geleefd,
hebben leerlingen het recht en de mogelijkheid om zich te kunnen ont-
plooien, antwoorden te leren geven op die complexe vragen. Solidariteit
en rechtvaardigheid zijn daarbij belangrijke waarden. Dit vraagt om een
bewuste verbreding en verdieping van ons onderwijs. Die hopen wij, met
de kinderen en hun ouders/verzorgers, samen tot stand te brengen, zodat
leerlingen kritisch, zelfsturend en oplossingsgericht kunnen anticiperen
op de ontwikkelingen die zich aandienen. Ons uitgangspunt daarbij is dat
de menselijke verscheidenheid een verrijking is voor de samenleving en
voor ons mens-zijn.

De verbreding en verdieping willen wij realiseren door bewust en aan-
toonbaar te werken aan bildung in het onderwijs. Bildung is inmiddels
binnen het onderwijs een veelbesproken onderwerp. Bildung beoogt de to-
tale persoonlijkheid te ontwikkelen. Dat is een proces van eigen innerlijke
ontwikkeling, op basis van een brede oriëntatie op samenleving en cul-
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tuur. Hierbij zijn nieuwsgierigheid, betrokkenheid, empathie, discipline
en het vermogen tot kritisch oordelen belangrijke voorwaarden om kennis,
inzicht en zelfstandigheid te verwerven, zodat de persoon zijn ontwikke-
ling kan sturen.

Bildung in ons onderwijs draagt dus bij tot de ontwikkeling van een
sterke identiteit. Dat is essentieel: in een tijd waarin prestaties bij rekenen
en taal, hoe belangrijk ook, de enige leerdoelen van de school lijken te zijn
geworden, dreigen aspecten van de ontwikkeling in de verdrukking te
komen. Dankzij bildung kan een (jong) mens stevig in de maatschappij
komen te staan en wendbaar worden in een omgeving die aan constante
verandering onderhevig is. 

Bildung is geen vrijblijvende aangelegenheid. Een gebildete leraar is een
voorwaarde voor de bildung van leerlingen. Deze leraar is niet alleen tech-
nisch en instrumenteel toegerust om leerlingen pedagogisch en didactisch
te begeleiden, maar maakt ook zelf bewuste normatieve keuzes bij het op-
voeden en onderwijzen.

De brede ontwikkeling van kinderen in onderwijs en opvang stond in
oktober 2014 centraal tijdens het congres van Agora ‘Leren aan de Zaan 6’
en is onderdeel van ons meerjarenbeleid. Inmiddels zijn er binnen Agora
veel activiteiten te vinden die bijdragen tot bildung van personeel en leer-
lingen. Spraakmakende bildungactiviteiten binnen de trainings-en levenss-
feren worden verder ontwikkeld. Het ‘agorabildungsmodel’ ondersteunt
de implementatie van bildung en is een instrument om de samenhang tus-
sen de trainings- en levenssferen zichtbaar te maken: ‘We steken de agora
over en stappen de sferen binnen.’ 

Bildung zal de komende jaren de verbinding zichtbaar maken tussen
Breed, Passend en Opbrengstgericht.

In ons onderwijs gaan we met onze partners de brede opdracht van bil-
dung weer herontdekken en gestalte geven. Ook dan zullen kinderen, wel-
licht nog beter, goed leren lezen, schrijven en rekenen én rusten we onze
leerlingen toe voor het leven in een samenleving die er nog niet is. Precies
dat wat een goede school moet doen. Want het is onze opdracht leerlingen
voor te bereiden op de toekomst in een wereld die wij nog niet kennen.

Anneke Bax en Marja Bruinsma – projectleiding bildung: de Zaanse Agora 
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