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Geen ouder zal zeggen dat opvoeden ge-
makkelijk is. En toch doen we het helemaal 
niet slecht, getuige het feit dat Nederlandse 
kinderen tot de gelukkigste van de wereld 
behoren.  Ook ons onderwijs is van behoorlijk 
hoog niveau. Mondiaal gezien staan we op de 
negende plaats, aldus het laatste OESO-
onderzoek. 
Maar wat is dat: goed onderwijs? Mag je kinde-
ren pas iets leren als ze er zelf om vragen, zoals 
ze doen op Newschool.nu? Of moet je hen, of 
ze nu willen of niet, gewoon geschiedenisfeit-
jes laten stampen en gedichten uit het hoofd 
laten leren, zoals Boris van der Ham bepleit? 
En wat is goed opvoeden? Kinderen volledige 
vrijheid - en daarmee verantwoordelijkheid 
- geven? Of ze strak aan de teugels houden? 
De waarheid ligt in het midden, zegt filosofe 
Hannah Arendt. Ze vindt dit een vals dilemma 
en maakt van de ‘of’ een ‘en’.
Thomas, een van de Denktank-kinderen die 
geïnterviewd werden over hun ouders en de 
manier waarop ze worden opgevoed, ziet eerlijk 
gezegd ook niet het probleem. Hij zegt het 
zo: “Ze zijn soepel als het kan, streng als het 
moet.”

José Rozenbroek
Hoofdredacteur Human 



1. Percentage jongeren dat zich minder op zijn gemak voelt 
sinds het toenemend aantal aanslagen in onze buurlanden.

3. Veertien procent van de jongeren voelt zich op school niet vrij om 
te discussiëren over de oorzaken en aanpak van terrorisme.

5. Vier op de tien jongeren vinden dat er op school extra les moet 
worden gegeven over terrorisme, maar een 
even grote groep vindt dat niet nodig. 

2. Zes op de tien jongeren vinden dat er op zijn middelbare school niet 
goed wordt uitgelegd waarom en door wie terroristische aanslagen 
worden gepleegd.

4. Bij een kwart van de jongeren is terrorisme op de middelbare school 
helemaal niet behandeld in de les.

6. Een groot deel van de jongeren praat vooral met hun vrienden en 
familie over terroristische aanslagen en groeperingen.
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Wanneer zes van de tien jongeren aangeven 
dat op hun middelbare school niet goed wordt 
uitgelegd waarom en door wie terroristische 
aanslagen worden gepleegd, dan weet je dat er 
werk aan de winkel is voor scholen, het ministe-
rie van OCW en de samenleving. 
Nu is dit geen onbekend nieuws, aangezien de 
Onderwijsinspectie in 2015 al constateerde dat 
scholen nog te weinig bezig zijn met ‘burger-
schapsonderwijs’. In februari 2016 verscheen 
ook nog in opdracht van het ministerie het 
rapport 2 Werelden, 2 Werkelijkheden waarin 
journalist Margalith Kleijwegt na een rondgang 
op een vijftiental hbo’s, mbo’s en vmbo’s con-
stateerde dat er op middelbare scholen nog een 
wereld te winnen is op het gebied van dialoog, 
discussie en wederzijds begrip.
Wanneer deze waarden onder druk staan, 
gaat omroep HUMAN op onderzoek uit. Handig 
genoeg zijn de lijntjes met het jongerenpanel 

van actualiteitenrubriek EenVandaag - het 
JijVandaag-panel - zeer kort, sinds begin dit 
jaar het jongerenproject van omroep HUMAN 
op NPO 3FM is opgestart. 
Het JijVandaag-panel bestaat uit 5300 jonge-
ren tussen 12 en 24 jaar. Zij geven wekelijks 
hun mening over de actualiteit. Vlogger Tim 
brengt de uitslagen, roept nieuwe vragen op 
en gaat in gesprek met panelleden in zijn 
tweewekelijkse video’s op het YouTube-kanaal 
TimVandaag. 
De onderzoeken van het JijVandaag-panel zijn 
representatief als er gekeken wordt naar ge-
slacht, leeftijd, opleidingsniveau en spreiding 
over het land.  
Praten over Terrorisme? heette het onderzoek 
van omroep HUMAN, waarin we een aantal 
vragen formuleerden die uiteindelijk zijn be-
antwoord door 1167 jongeren van het JijVan-
daag-panel. Zo wilden we weten of jongeren 
zich op dit moment veilig voelen in Nederland 
en of ze het komende jaar een aanslag in Ne-
derland verwachten. Paradoxaal genoeg voelt 
89 procent zich redelijk tot zeer veilig, terwijl 
50 procent een aanslag in Nederland verwacht. 
Zouden ze ervan uitgaan dat een aanslag 
iemand anders treft dan henzelf? 
We wilden ook weten hoe en op welke manier 
op school wordt gepraat als een terroristische 
aanslag heeft plaatsgevonden. Maar liefst 
59 procent van de ondervraagde middelbare 
scholieren was het oneens met de stelling: 
‘Bij mij op school wordt goed uitgelegd wat de 
achtergrond van een aanslag is (dus door wie/
welke groep hij is gepleegd is en waarom). ’
Vier van de tien jongeren vinden dan ook dat 
op school extra les moet worden gegeven over 
terrorisme. <

         Meer weten over het onderzoek van 
omroep HUMAN? 
Kijk op 1vjongerenpanel.eenvandaag.nl

Praten over 
terrorisme

HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?

Waar komt terrorisme vandaan? Hoe 
moeten we met die dreiging omgaan? 
Het zijn vragen die jongeren bezighouden, 
maar op school wordt er nauwelijks over 
gepraat. Dit en nog veel meer blijkt uit 
onderzoek van het jongerenpanel van 
EenVandaag in opdracht van omroep 
HUMAN. Struin mee door de cijfers.

Tekst 
ROBERTO LOBOSCO
Infographics 
CHANTAL VAN WESSEL
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‘Schrijven 
is mijn 
manier de 
bullshit te 
ontstijgen’

‘Flikker een eind op zeg.’ Bang voor de 
mening van anderen is hij niet, nooit last 
van gehad. Met die branie als brandstof 
publiceerde Mano Bouzamour (25) op 
zijn 22ste een succesvolle debuutroman: 
De Belofte van Pisa. Zijn ouders waren 
geschokt, het boek beledigde Allah. 
‘Van mijn ouders moest ik mijn mening altijd 
voor me houden. Misschien ben ik daarom 
wel gaan schrijven.’

Tekst
ARJAN VISSER
Fotografie 
LINDA STULIC

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT
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 Bouzamour is een vervelend ventje. Dat 

zou je tenminste kunnen denken als een inter-
viewverzoek na veel gedoe wordt ingewilligd 
met de restrictie dat het hooguit een uurtje 
mag duren want: ‘Ik heb vakantie.’ 

Als alle do’s and don’ts zijn doorgenomen 
- ‘Ik stoor me mateloos aan de lakse voorbe-
reiding van sommige journalisten’ - verschijnt 
hij eindelijk op de afgesproken plaats.
Ga snel zitten, we hebben nog maar drie kwartier.

“Ja, nee, sorry, sorry, dat was lomp van mij, 
maar ik word gestoord van al die verzoekjes.”
Dus je had liever niet meegedaan?

“Nee, voor HUMAN magazine maak ik 
graag een uitzondering. Eigenlijk ben ik voor-
al kwaad op mezelf omdat ik niet schrijf. Ik 
moet aan mijn boek werken. En er speelden 
nog wat andere dingen: een vriend helpen met 
een verhuizing, een verbouwing, veel lezingen 
en... nou ja, I’m sorry.” 
Ik las ergens dat je plezier hebben in het leven het 
allerbelangrijkst vindt.

“Dat klopt. Al dat serieuze gedoe: wat 
moet je ermee? Als je ergens niet blij van 
wordt, moet je het gewoon niet doen.”
En hoe zit het dan met de dingen die je niet leuk 
vindt, maar toch moet doen?

“Die moet je als eerste wegwerken. Ik be-
gin ook altijd met de korsten van de pizza en 
bewaar het middelste, lekkerste deel voor het 
laatst.”
Dan ben je waarschijnlijk ook opgevoed met de 
opdracht altijd je bord leeg te eten.

“Exact. Mijn ouders zijn in de jaren 70 
vanuit Marokko naar Amsterdam gekomen. 
We zijn allemaal - mijn drie broers, drie zus-
ters en ik - in de Lutmastraat geboren. We 
aten met z’n allen van één groot bord. Zonder 
bestek, met onze handen. Iedere maaltijd was 
een slagveld. Mijn grote broers hadden iedere 
keer weer het beste stukje vlees te pakken. De 
restjes werden door mijn ouders opgegeten. 
Volgens mijn vader brengt het ongeluk als je 
iets laat liggen. En mijn mama houdt ervan 
om veel te eten. Ze is erg dik, zoals veel Ma-
rokkaanse vrouwen in Amsterdam.”
Is jouw verlangen naar alleen maar plezier een 
reactie op een ongelukkige tijd?

“Nee hoor, ik heb een toffe jeugd gehad. 
Het was gezellig, met z’n allen in dat kleine 
huis in de Pijp. Ik sliep met mijn broers op 
één kamer, er kwamen altijd vriendjes, vrien-
dinnetjes en familieleden over de vloer. En we 
keken heel veel films samen. Stoere films, oor-
logsdrama’s, dat gedoe. Ik ben zo’n beetje door 
Hollywood opgevoed. Mijn ouders  - ouder-
wets, zeer gelovig en analfabeet - vonden het 
fijn als we binnen bleven en films keken, want 
buiten loerde het gevaar. Een wereld vol on-
gelovigen die erop uit waren om je de hel in te 
slepen. Voor mij waren die lange filmnachten 
niet alleen een escape, het was ook een manier 
om te leren hoe ik de dingen in het echte leven 
moest aanpakken: de omgang met meisjes, ta-
felmanieren, hoe je een conversatie voert.”
Heb je wel eens het gevoel in een f ilm te leven?

“Ja man! Of nee, wacht, laat ik het zo zeg-
gen: ik verlangde naar zo’n soort leven waarin 
alles wat je wenst ook daadwerkelijk op je pad 

M
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in dieren, in mensen, in…”
…Liefde, in seks.

“Precies!”
In de - wat mij betreft - mooiste scène van jouw 
boek denkt de hoofdpersoon tijdens een vrijpartij 
met twee meisjes aan knielende, biddende mannen 
in een moskee.

“Ik vind het nog altijd jammer dat veel 
moslims daar zo boos om werden. Ik heb die 
scène - nee, het hele boek - in zo’n liefdevolle 
sfeer geschreven! Het is nooit mijn bedoeling 
geweest om mensen te beledigen. Maar ken-
nelijk heb ik de kracht van woorden onder-
schat... Ik zag mooie dingen, terwijl domme 
mensen er alleen maar lelijkheid in konden 
zien. Voor een deel begrijp ik hun woede 
wel; ik heb me ook onbegrepen en miskend 
gevoeld. Ben ik nou een Nederlander of een 
Marokkaan? Op een dag heb ik bewust ge-
kozen: ik ben hier geboren, dus ik ben in de 
eerste plaats een Amsterdammer en ik heb, 
door te schrijven, een manier gevonden om 
alle bullshit te ontstijgen. Dat is, denk ik, pre-
cies wat de boze moslims mij kwalijk nemen. 
Ze willen niet dat je de boel ontstijgt. Je mag 
van alles vinden, maar je moet er niet over 
schrijven.” 
Je wil niemand beledigen, maar tegelijkertijd heeft 
die reuring over het boek de verkoop wel bevorderd. 

“Maar ik schrijf toch geen boeken voor 
de reuring? Dit is volgens mij het pad van de 
schrijver: zodra je verguisd én bejubeld wordt, 
weet je dat je goed bezig bent.”
Heb je wel eens een ander gebruikt om er zelf beter 
van te worden?

“Wat zeg je nou man? Gatver. Nee! Hoe 
kom je daar bij? Maak ik die indruk?”
Op pagina 243 van De Belofte van Pisa zegt de 
hoofdpersoon: ‘Op aarde zijn we allemaal in bruik-
leen van elkaar.’

“Hij heeft een vriendin, maar ook een 
minnares, hij ziet dus meerdere meisjes te-
gelijkertijd en komt zo op de gedachte dat we 

‘Mijn ouders  
- gelovig en 
analfabeet - 
vonden het fijn 
als we binnen
bleven, want 
buiten loerde 
het gevaar’

allemaal in bruikleen zijn van elkaar. Dat is 
geestig, toch? Het gaat niet over misbruiken of 
parasiteren, maar over een continue uitwisse-
ling van gedachtes en ideeën die je, op bepaal-
de momenten in je leven, met één of meerdere 
mensen kunt hebben. Iedere keer weer. Als 
ik zeg dat plezier voorop staat in mijn leven, 
bedoel ik dus niet dat ik alles voor mezelf wil 
houden. Ik geef je een voorbeeld. Op mijn ne-
gentiende werkte ik op het zolderkamertje in 
de Pijp vol overtuiging aan mijn droomdebuut 
en nu woon ik in de voormalige balzaal van 
een herenhuis aan een van de mooiste grach-
ten in de binnenstad. Dat is een persoonlijke 
overwinning, maar ik deel hem met iedereen 
van wie ik houd. Al mijn vrienden zijn er wel-
kom, we bestellen sushi en drinken sake, tot 
stervens toe. Begrijp je?”
Ja, dat begrijp ik, maar ik zou je toch iets willen 
vragen over de prijs die je hebt moeten betalen. 
Daarover mocht ik niks vragen, zei je.

“Heb ik dat echt gezegd? Sorry. Zo streng 
bedoelde ik het niet. Laat ik het nuanceren: ik 
wil het er niet al te uitgebreid over hebben.”

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

komt. Toen ik op mijn negentiende van het 
lyceum kwam, besloot ik te gaan schrijven. 
Mijn klasgenoten gingen studeren of  reizen 
in het Verre Oosten of zo, maar ik zou een 
roman publiceren, sterker nog, een bestseller, 
een boek dat vertaald én verfilmd zou wor-
den. Dat is allemaal gebeurd.”
Waar ligt de kern van dit verlangen?

“Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat 
ik tijdens het onderzoek naar mijn roman be-
ter naar mezelf en naar mijn leven heb leren 
kijken. Hoe meer ik las, hoe verder ik afraak-
te van ideeën die ik in mijn jeugd had mee-
gekregen. Zo was ik altijd een brave moslim 
geweest. Ik geloofde in Allah en ik eerde een 
heel legertje van Zijn profeten, ik ging met 
mijn vader naar de moskee, deed mee aan 
ramadan, maar had mezelf nooit afgevraagd 
waarom ik al die dingen deed. Ineens drong 
het tot mij door dat het niet mijn eigen keuze 
was geweest om moslim te zijn.”
Stelde je jezelf niet de vraag of God bestond?

“Jawel. En ik vroeg het ook aan mijn ou-
ders. ‘Als God bestaat, wie heeft Hém dan ge-
maakt?’ Het antwoord was: ‘Dit soort vragen 
mag je niet stellen, jongen.’ ‘Waarom niet?’ 
‘Daarom niet.’ Misschien dat in die tijd de 
eerste barstjes in mijn geloofsovertuiging zijn 
ontstaan. Toen ik naar het Hervormd Lyceum 
ging en bij mijn witte vriendjes en vriendin-
netjes over de vloer kwam, maakte ik kennis 
met hun lieve ouders die mij voor een volgend 
raadsel stelden: hoe kunnen deze wijn-drin-
kende, varkensvlees-etende mensen zo aardig 
zijn? En waarom moesten zulke lieverds in de 
hel belanden?”
Ben je naar een andere invulling van het begrip God 
gaan zoeken?

“In zekere zin heeft mijn vader daar het 
antwoord op gegeven. Als ik hem op straat 
tegenkwam en vroeg of er iemand thuis was, 
antwoordde hij: ‘Allah is thuis. Allah is er al-
tijd. Overal.’ Dus, Allah bestaat ook in bomen, 

 Biografie

- 1991 Geboren in Amsterdam.
- 2003 Gaat naar het Hervormd  
 Lyceum.
- 2010 Wint als verhalenverteller het  
 Rozentuinfestival.
- 2012 Werkt als sushiverkoper bij  
 Hello Sushi.
- 2013 Publiceert De Belofte van Pisa.
- 2014 Wordt columnist bij Het Parool,  
 schrijft voor ELLE en Cosmopolitan.
- 2015 De Belofte van Pisa zal worden  
 verfilmd door de makers van A’dam- 
 E.V.A..
- 2016 De Belofte van Pisa als  
 hoorspel uitgezonden bij NTR.
- 2017 Verschijning van de tweede  
 roman: Witte Donderdag.
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Het is toch niet alleen maar gelul? Er staan ook 
mooie dingen in de Koran.

“Tuurlijk, je kunt in alles de schoonheid 
zien. Het eerste woord in de Koran is Iqra, 
lees: onderricht jezelf... ik moet nu ineens 
denken aan die keer dat mijn vader een nieu-
we wasmachine had gekocht. Hij zat ontzet-
tend met dat ding te kloten. Terwijl hij wezen-
loos naar de gebruiksaanwijzing staarde, zei ik 
tegen hem: ‘Papa, wat is het eerste woord in de 
Koran?’ ‘Iqra.’ ‘Juist! Als je nou godverdomme 
eindelijk de taal eens leert, lukt het je de vol-
gende keer waarschijnlijk ook om zo’n wasma-
chine aan de praat krijgen!’  Daar moesten we 
vervolgens allebei erg hard om lachen... Maar 
hoe kom ik hier nou op? Ik praat te veel hè?”
Nee hoor, maar je weet wel dat we hier al meer dan 
twee uur zitten?

“Jezus! Ik moet echt weer gaan schrijven 
nu!” 

Hij haalt een hand door zijn kuif en komt 
met tegenzin overeind. Handen schudden, 
even huggen, lachen en dan naar buiten. ‘Was 
erg leuk!’ roept hij nog. <

Je hebt sinds het verschijnen van je roman geen 
contact meer met je ouders.

“Nee. Ze hebben via via vernomen dat het 
boek blasfemisch zou zijn. In de ogen van de 
Marokkaanse gemeenschap heb ik een dood-
zonde begaan - ik heb een fucking boek ge-
schreven! Dat is alles. Het had trouwens ook 
godslasterlijk mogen zijn; ik vind dat je alles 
mag zeggen. Niet dat ik iets over geitenneu-
ken wil roepen of zo - als je wilt provoceren 
moet je dat wel stijlvol doen. Mijn ouders heb-
ben altijd benadrukt dat ik me gedeisd moest 
houden. ‘Hou je mening voor je!’ Misschien 
ben ik daarom wel schrijver en columnist ge-
worden... Ik vind het verdrietig dat ik mijn 
vader en moeder niet meer zie, maar ik weet 
tegelijkertijd dat we onverminderd veel van 
elkaar houden. Ik wil gewoon met dat hypo-
criete wereldje niks meer te maken hebben.”
In de literatuur kan de kennis van hypocrisie nog 
goed van pas komen.

“Dat is waar. Rechttoe-rechtaan is saai. 
Wat dat betreft gaat het er in een boek vaak 
net zo aan toe als in een doorsnee Marok-
kaans gezin.” 
Heb je nog meer bruikbare dingen aan je jeugd 
overgehouden?

“De straatcultuur. De branie. Je maakt mij 
niks. Die mentaliteit bezit ik nog steeds. Ik 
vond op mijn negentiende dat ik een verhaal 
te vertellen had en een jaar later had ik mijn 
boek geschreven. Ik heb vrienden, ouder dan 
ik, die doodsbang zijn om te publiceren. Bang 
voor de mening van anderen. Daar heb ik 
nooit last van gehad. Flikker een eind op zeg. 
Het waren niet alleen de verhalen op straat 
waar ik naar luisterde, ook de poëtische lyrics 
van Tupac, Ice Cube en Jay-Z heb ik in me 
opgenomen en gaven mij ontzettend veel zelf-
vertrouwen. Ik printte die teksten uit, nieuws-
gierig naar wat die rappers te zeggen hadden. 

‘De lieve ouders
van mijn witte 
vriendjes stelden 
me voor een 
raadsel: hoe 
kunnen deze 
wijn-drinkende, 
varkensvlees-
etende mensen 
zo aardig zijn?’

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

Ik kan goed teksten onthouden. Op de Ko-
ranschool heb ik hele lappen uit mijn hoofd 
geleerd, maar daar vertellen ze je niet wat het 
betekent. ‘Maakt niet uit,’ zeiden ze, ‘door die 
teksten uit te spreken, reinig je de ziel.’  Doe 
gewoon wat er gezegd wordt. Zelf nadenken 
is niet nodig. Bismillahi rahmani rahim. Al-
hamdu lillahi rabbi al-’alamien. Arahmani 
rahim. Maliki yawmi-din. Iyaka na’buddu wa 
iyaka nasta’in. Ihdina-sirata al-mustaqim. Si-
rata-ladina an’amta ‘alayhim ghayril ma’dubi 
‘alayhim wa ladalin.”
Wat zei je nou?

“Dat is het eerste vers, iets waarin je Al-
lah vraagt je te leiden naar het rechte pad en 
dat soort gelul. Zal ik het je leren? Misschien 
wel handig als je ooit door IS gevangen wordt 
genomen.”

MANO LANGS DE HUMANISTISCHE 
MEETLAT

Liefdevol kritisch 
Mano is een kritisch denker met een duidelij-
ke mening. Zijn Marokkaanse ouders wilden 
hem ‘t liefst veilig houden en daar hoort voor 
hen kritisch denken niet bij. “Mijn ouders 
hebben altijd benadrukt dat ik me gedeisd 
moet houden”, zegt hij. Misschien is hij juist 
daarom schrijver geworden en ook nog van 
een blasfemisch boek! Mano is duidelijk: hij 
moet zijn eigen weg gaan en niet die van 
zijn gemeenschap en zijn ouders. Maar hij is 
even duidelijk in zijn enorme liefde voor hen. 
Met liefde afstand nemen: mooi.
Eerlijk
Hop, meteen met de deur in huis vallen. Hij 
houdt niet van interviews, en als het dan 
toch moet, zo kort mogelijk. Geen gezeik, 
geen hypocrisie. Je weet wat je aan hem 
hebt, dat geeft gedoe, maar het is oprecht.
Zelfreflectie
“Eigenlijk ben ik vooral kwaad op mezelf, 
omdat ik niet schrijf,” zegt Mano. Mano wil 
duidelijkheid over zijn binnenwereld, zoals 
een goede schrijver betaamt. Onvriendelijk 
omdat je eigenlijk boos bent op jezelf en dat 
ook nog kunnen verwoorden, getuigt van 
zelfreflectie. 
Ontstijgen en creëren
De bullshit ontstijgen. De beknelling van 
‘hoe het hoort’. De lelijkheid. Mano ziet de 
schoonheid en als die er niet is, creëert hij 
die zelf. Hij maakt van zichzelf geen slacht-
offer, maar maakt wat hij zoekt.
Bonuspunten
De hug op het eind natuurlijk!

  Het kan ook andersom. Martine ont-
worstelde zich aan haar geloof, terwijl haar 
dochter zich tot moslima bekeert. Bekijk 
het Duivelse Dilemma ‘Geloven’: human.nl/
geloven
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om te beginnen.” Arendt zoekt het typisch 
menselijke niet in onze sterfelijkheid, zoals 
veel denkers vóór haar, maar in onze ‘nataliteit’, 
onze ‘geboortelijkheid’ (nascere is Latijn voor 
geboren worden). Daarbij is niet zozeer van 
belang dat mensen aan het begin van hun le-
ven worden geboren, maar dat zij – zolang ze 
leven – in staat zijn een nieuw begin te maken. 
Dankzij dit vermogen hoeft de tijd geen zinlo-
ze stroom aan gebeurtenissen te zijn. Want wat 
is een begin? Een begin is een zinrijk ogenblik, 
waarin nieuwe mogelijkheden zich openen en 
ook het verleden in een nieuw licht komt te 
staan. Mensen kunnen iets teweegbrengen wat 
er eerder nog niet was. 

De geboorte van ieder kind kondigt daar-
om een unieke, onvoorspelbare weg aan. Wat 
hebben (jonge) mensen volgens Arendt nodig 
om die weg ook te gaan? Moed, uiteraard. Maar 
dat is niet het enige. Zij moeten de kans krijgen 
zich in eigen woord en daad uit te spreken voor 
datgene wat ertoe doet in de wereld. Dat lukt 
niet wanneer je monddood wordt gemaakt, 
zoals Arendt maar al te goed wist. In 1933 ont-
vluchtte zij als Joodse nazi-Duitsland. Maar 
het lukt evenmin als we ons slechts druk ma-
ken om consumptie, economisch overleven of 
eigen succes, zoals zij in The human condition 
(1958) benadrukte. Volledig mens zijn lukt al-
leen als we van elkaar mogen verschillen, maar 
ons verbonden voelen in de zorg voor de we-
reld die we met elkaar delen. Dan pas openen 
zich  nieuwe, betekenisvolle wegen. 

Amor mundi
De zorg om onze gedeelde wereld – die 

Arendt amor mundi noemt – staat aan de ba-
sis van alle ware opvoeding en onderwijs. Die 
richten zich niet slechts op de wensen van het 
kind, noch op die van de economie, maar ope-
nen voor het kind werelden waarin eigen woor-
den en daden tellen. 

Voor worstelende opvoeders en onderwij-
zers is het misschien een troostrijke gedachte 
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dat hun taak volgens Arendt altijd een kwestie 
van balanceren is. Onderwijs beschermt ideali-
ter “het nieuwe tegen het oude, het oude tegen 
het nieuwe, de wereld tegen het kind, het kind 
tegen de wereld.” Anders gezegd: wanneer we 
de oude wereld met al zijn waarden en leer-
stof volkomen dichttimmeren en door de strot 
van nieuwkomers duwen, dan miskennen we 
de belofte van het nieuwe. Maar weigeren we 
kinderen in de oude wereld in te wijden, dan 
ontdekken zij nooit hun eigen mogelijkheden 
die te veranderen. Volgens Arendt moeten we 
daarom het oude én nieuwe koesteren en zo de 
wereld duurzaam vernieuwen. 

Wachten op het onverwachte
Zonder toewijding en, jawel, gezag gaat 

dat niet. Arendt ziet gezag niet als autoritaire 
machtsuitoefening, maar als geweldloze zeg-
gingskracht. Iemand die met gezag spreekt laat 
vanuit een diepe betrokkenheid zien wat ertoe 
doet. Toewijding en gezag zijn nodig een nieu-
we generatie in de bestaande wereld kennis te 
laten maken met het beste wat daarin is overge-
leverd. Gebeurt dat niet, dan zullen jonge men-
sen sneller vereenzamen, radicaliseren of lijden 
aan beklemmende normen binnen de eigen 
groep. In welke wereld wijden wij de nieuwe 
generatie in? Hoe geven wij jonge mensen de 
kans om daarbij hun eigen, onvoorspelbare weg 
te gaan? Wie met die vragen worstelt, kan al op 
Arendts applaus rekenen. Zij vreesde dat de 
ruimte voor zulke vragen was uitgehold door 
de twintigste-eeuwse obsessie voor consump-
tie, efficiëntie en economische productiviteit. 

Toch was zij ook rasoptimist. “Het onver-
wachte kan van de mens worden verwacht”, 
luidt een van haar gevleugelde uitspraken. Iede-
re nieuwe generatie, ieder nieuw kind dat wordt 
geboren, belichaamt daarom onze hoop. <

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET...

Een
pessimistische 
rasoptimist

In welke wereld wijden wij de nieuwe 
generatie in? Hoe geven wij jonge 
mensen de kans om daarbij hun eigen, 
onvoorspelbare weg te gaan? Volgens 
filosofe HANNAH ARENDT (1906-1975)
beschermt onderwijs idealiter ‘het 
nieuwe tegen het oude, het oude tegen 
het nieuwe, de wereld tegen het kind, het 
kind tegen de wereld.’ En ja, daarbij is 
uitoefening van gezag toegestaan, zelfs 
noodzakelijk.

Tekst
BAS NABERS

Kinderen verdienen alle ruimte om hun ei-
gen weg te vinden. Die gedachte is uitgevonden 
door Rousseau, ingeburgerd onder babyboo-
mers en omarmd door menig brugklasser.

Anderen zien niet de vrijheid van het kind 
als hoogste goed, maar de waarden en culturele 
prestaties die de generaties binden. Tja, verwel-
komen we onbevangen het nieuwe of bescher-
men we toch liever het oude? Gunnen we kin-
deren hun vrijheid of brengen we ze eerst een 
gevoel voor verantwoordelijkheid bij? Wie zich 
wel eens het hoofd breekt over deze dilemma’s 
moet beslist bij de Duits-Amerikaanse Joodse 
filosofe Hannah Arendt te rade gaan. Volgens 
haar zijn dit valse dilemma’s. Zij maakt van het 
‘of ’ een ’en’.

“De mens, hoewel hij uiteraard moet ster-
ven, wordt niet geboren om te sterven, maar 

        Bekijk ook de aflevering van Durf te 
denken over Hannah Arendt: 
human.nl/hannaharendt
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JONGEREN OVER HUN OUDERS

Dik
tevreden

Sofie Buesink (16) 
Woont met haar zusjes 
Imme (14) en Wies (12) voor 
70 procent van de tijd bij 
haar moeder (leerkracht) 
en 30 procent bij haar 
vader (webmanager) in 
Baarn. Sofie zit in 6 
vwo van de Werkplaats 
Kindergemeenschap in 
Bilthoven. Ze vindt haar 
ouders best streng, maar dat 
is oké, vindt ze. “Kinderen 
hebben structuur nodig. 
Als ik te laat thuis kom, wat 
soms gebeurt, 
krijg ik emotionele straf; dan 
wordt mijn moeder boos.”
Geeft haar ouders een 8.

Chantel Hoeve (14)
Woont met haar broertje 
Chris (12) en zusje Moniek 
(7) bij haar moeder 
(werkzaam in de zorg). Om 
het weekend is ze bij haar 
vader (technicus). Chantel 
zit in 3 vwo. “Ik los de dingen 
graag zelf op. Als ik een 
slecht cijfer haal, ga ik zelf 
met de leraar praten hoe ik 
ervoor kan zorgen dat ik de 
volgende keer beter scoor. 
Maar ik ben dan ook vreselijk 
braaf als ik mezelf vergelijk 
met mijn broertje of sommige 
vriendinnen.” Geeft haar 
ouders een 8,5.
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                                   et is bijna onvoorstel-
baar hoe gelukkig jongeren in Nederland zijn: 
uit het onlangs uitgebracht rapport Welzijn van 
jongeren van het CBS blijkt dat 90 procent van 
de 12- tot 25-jarigen zichzelf gelukkig noemt; 
89 procent zegt tevreden te zijn met het leven 
dat ze leiden. In dit onderzoek werd gevraagd 
naar zaken als gezondheid, financiën, uiter-
lijk, de woning, de buurt, school, vrije tijd, de 
vriendenkring. Daarbij aansluitend vroegen 
we zeven Denktank-jongeren hoe tevreden ze 
zijn over hun ouders en de manier waarop ze 
worden opgevoed. Een paar kritische kantte-
keningen daargelaten, waren deze jongens en 
meisjes superblij met hun ouders en gaven hun 
gemiddeld een 8,5. 

Denktank is het programma van omroep 
HUMAN bij Zapp op NPO3, waarbij elke week 
een denktank van vier kinderen van 14 tot 16 
jaar oud met Stine Jensen als chauffeur op pad 
gaan door Nederland. Ze bezoeken plekken 
waar een glimp van de toekomst zichtbaar is. 
en nemen lifters mee die met hen hun wereld 
en ervaringen delen. De kinderen worden zo 
aan het denken gezet over de vraag: in wat voor 
wereld willen we leven? Filosofie in actie dus!
         
         Denktank gaat op 20 oktober in première 
tijdens Cinekid in Amsterdam. Vanaf zondag 
30 oktober is Denktank acht weken lang te 
zien om 11.30 uur bij Zapp op NPO 3. 

Het overgrote deel van de jongeren in 
Nederland is gelukkig en heel tevreden 
met hun leven, zo bleek onlangs uit een 
onderzoek van het CBS. 
Zijn ze ook content over hoe ze worden 
opgevoed en over hun ouders? We 
vroegen het Chantel, Sofie, Thomas,
Iris, Quintus, Meno en Rui, de Denktank-
jongeren van omroep HUMAN.

JONGEREN OVER HUN OUDERS

‘Zoals elke tiener 
vind ik mijn ouders 
soms best lastig, 
maar ze behoeden 
mij voor de grote 
boze buitenwereld’

Thomas Broekema (16)
Woont met zijn vader (administrateur), moeder 
(huisvrouw) en zusje Emma (14) in Culemborg.  
Hij heeft ook nog zus Ashley van 32.
Thomas zit in 4 vmbo-t van O.R.S. Lek en 
Linge. “Mijn ouders zijn soepel als het nodig 
is en streng als het moet. Ik ben wel blij dat ik 
niet mag roken en drinken, zoals sommige van 
mijn vrienden, want anders zou ik dat nu zeker 
doen.” 
Geeft zijn ouders een 7,5.

HTekst
JOSÉ ROZENBROEK
Fotografie 
ANNELOES PABBRUWEE
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‘We hebben af 
en toe wel ruzie, 
maar achteraf 
gezien hebben ze 
altijd gelijk. Ik kan 
ook nooit lang 
boos blijven’

‘Ik ben slordig, 
waardoor ik vaak 
belangrijke dingen 
kwijtraak. 
Ik krijg dan geen straf 
maar ze vragen me 
dan: ‘Hoe zou je het 
volgende keer 
aanpakken?’’

Quintus Dingeldein (15) 
Woont met zijn vader (kleding- en meubelont-
werper), zijn moeder (volgt een opleiding voor 
lerares Nederlands), zijn broertje Wolfgang 
(13) en zusje Luno (10) in Delft. Quintus zit in 4 
gymnasium van het Haags Montessori Lyceum. 
“Ze laten ons erg vrij. ’s Avonds mag ik gewoon 
over straat fietsen en als ik naar de roeivereni-
ging ga, krijg ik geen tijd mee. Maar ze zeggen 
ook wel eens nee hoor. Ze geven je eerst een 
advies, maar als je daar niks mee doet, grijpen 
ze in.” 
Geeft zijn ouders een 9,5.

Iris van der Woude (15) 
Woont met haar vader (online marketing 
manager), moeder (bankemployee) en zusje 
Sara (13) in Rotterdam. Iris zit in 4 havo van 
het Wolfert Dalton. “We reizen en wandelen 
veel met ons gezin, ik was zes maanden toen 
ze me al meenamen naar Cuba.  We hebben 
ook al ongeveer heel Azië gezien. Mijn oud-
ers willen dat we ons leren openstellen voor 
andere culturen. School vinden ze ook heel 
belangrijk: je moet het beste uit jezelf halen. 
En ze zeggen dat je goed moet nadenken over 
de keuzes die je maakt in het leven.”
Geeft haar ouders een 8,3.
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‘Vroeger vond ik 
mijn ouders te 
streng, maar nu 
zie ook wel dat ik 
toen een vervelend 
ventje was’

‘Mijn ouders 
voeden me soepel 
op. De wereld 
verandert, zeggen 
ze, en daar moeten 
we in meegaan’

Menno Dokter (15) 
Woont met zijn vader (technisch specialist), 
moeder (ambulant begeleider) en zus Maaike 
(18) in Opende (Groningen). Menno zit in 4 havo 
van het Drachtster Lyceum. 
Dat hij als achtjarig jochie wel eens apart werd 
gezet in een kamertje omdat hij dwars door 
Paul de Leeuw heen praatte, vond hij toen stom, 
maar daar heeft hij nu begrip voor. “Omdat mijn 
vader veel werkt, trek ik meer naar mijn moeder. 
En mijn zus is mijn grote voorbeeld. Het is bij 
ons thuis een beetje een vrouwenhuishouden. 
Daardoor ben ik vrij zacht van karakter.” 
Geeft zijn ouders een 9,5.

Manal Azizi (16) 
Woont met haar moeder (vrijwilligster in de 
buurt), vader (momenteel werkloos) en zusje 
Farah (11) in Amsterdam.  Manal zit in klas 6 
van Het 4e Gymnasium. “Mijn vader zegt altijd 
dat je gezondheid op nummer één staat. Maar 
school vinden ze ook belangrijk. Als ik een 
onvoldoende haal, vragen ze bezorgd of het 
wel lekker loopt. Gelukkig kan mijn vader me 
goed helpen met wis-, schei- en natuurkunde. 
Mijn ouders willen niet dat ik een gelimiteerde 
kijk op de wereld krijg, daarom mag ik met alle 
soorten mensen omgaan en niet alleen met 
moslims.” Geeft haar ouders een 8.



‘Alsof je 
zonder verleden 
van excessief 
drankgebruik, 
seks buiten 
het huwelijk 
en een 
buitenechtelijk 
kind niet 
tot het ware 
geloof kunt 
komen’

COLUMN

BORIS VAN DER HAM
is voorzitter van het 
Humanistisch Verbond
Fotografie
MARIO NAP

Dat ene sonnet 
van Shakespeare 
dat ik ooit uit mijn 
hoofd leerde, 
kwam jaren later 
goed van pas 
tijdens een 
versierpoging

fel pleidooi voor het leren van ‘onnuttig geach-
te’ zaken zoals literatuur, muziek en geschie-
denis. Hij noemde dat ‘je levensverzekering’. 
Welk liedje valt je in bij het kampvuur of prevel 
je later in het bejaardenhuis? Op welke kennis 
of gezamenlijke taal kan je samen terugvallen? 
We keken de docent destijds met wat glazige 
ogen aan, maar nu, twintig jaar later, kan ik hem 
alleen maar gelijk geven. Dat ene sonnet van 
Shakespeare dat ik ooit uit mijn hoofd leerde, 
kwam jaren later inderdaad goed van pas tij-
dens een cruciale versierpoging. Maar op gro-
tere schaal klopt het ook: enig besef van de 
geschiedenis, bijvoorbeeld, blijkt belangrijker 
dan ooit. Juist in deze snel veranderende we-
reld, waar je makkelijk in de veelheid van ge-
beurtenissen kunt verdwalen, geeft geoefende, 
vrij op te roepen kennis houvast. Bijna automa-
tisch, op gut feeling, helpt het je om zinnig en 
onzinnig van elkaar te onderscheiden. 
Melkflesjes, Pluk van de Petteflat, gedichten en 
geschiedenis stampen – het behoort allemaal 
tot je levensverzekering. <

Bijna vijf jaar geleden werd ik vader van een 
zoon. Eerst kon hij vrijwel niets, maar al binnen 
een jaar werd er gekropen, gegrepen en kon hij 
het melkflesje zelf vasthouden. Dat ging niet 
vanzelf. Al die eenvoudige handelingen werden 
eindeloos uitgeprobeerd, herhaald, soms tot 
grote frustratie van hemzelf. Maar stukje voor 
stukje werd de oefening een automatisme, en 
werden de vaardigheden in zijn ‘harde schijf’ 
gekerfd, om ze nooit meer te vergeten. 
Ook verhaaltjes moeten eindeloos worden her-
haald. Ik herinner me dat uit mijn eigen kinder-
tijd. Mijn vader heeft mij, op mijn uitdrukkelijk 
verzoek, wel acht keer het boek Pluk van de 
Petteflat voorgelezen. Bleef het dan steeds zo 
spannend? Nee, maar dat was juist het punt. 
Doordat ik het verhaal steeds beter kende, kon 
ik me verkneukelen om een bepaalde grap die 
aanstaande was, of een eng personage van 
wie ik wist dat het komen zou. Na de zoveelste 
voorleessessie begon ik zelf ‘Pluk’-verhaal-
tjes te verzinnen. De ingesleten kennis van het 
boek gaf me de ruimte om er zelf een draai aan 
te geven. 
Met dit in mijn achterhoofd kijk ik met eni-
ge argwaan naar de huidige discussies over 
de toekomst van het onderwijs. Zo leeft er bij 
sommige mensen de gedachte dat kinderen 
geen rijtjes meer uit het hoofd hoeven te leren, 
of geen geschiedenisfeiten hoeven te kennen. 
Het eindeloos herhalen van de lesstof zou tot 
routine en verveling leiden, en creativiteit in de 
weg staan. Leerlingen moeten vooral de vaar-
digheid bezitten om ‘feitjes’ en kennis op in-
ternet te vinden, heet dat dan. Al die informatie 
zelf opslaan zou nutteloos zijn. 
Bij dergelijke meningen denk ik altijd terug 
aan een goede raad die ik tijdens mijn studie-
tijd kreeg. Een docent adviseerde ons om elke 
week minstens één gedicht uit het hoofd te 
leren. Verveeld vroegen we naar het nut van 
zulk saai werk. Hij keek ons verontwaardigd 
aan: “Wat dat voor nut heeft?!” Er volgde een 
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Het nut van 
het leren van 
onnuttig 
geachte zaken 
als literatuur, 
muziek en 
geschiedenis

         Op vrijelezing.nl staat wekelijks een 
nieuw videoblog over geschiedenis, filosofie 
en humanisme van Boris van der Ham.
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DUIVELS DILEMMA

‘Hoe stop 
ik de oorlog 
tussen 
ouders?’  

JACQUELINE DUBOIS (59) 
is familierechter in Haarlem. 
Haar werkterrein: het ‘oorlogsgebied 
van het spaakgelopen huwelijk’.  
“Vaak komen ouders bij mij en zeggen: 
‘Beslist u maar, wij komen er niet uit.’ 
Natuurlijk kan ik dat doen, maar voor de 
kinderen is het vaak beter als ze er zélf 
uitkomen. Als ik voor hen beslis,
wordt een van beiden nog bozer, 
is mijn ervaring.”

Tekst 
MARGALITH KLEIJWEGT
Fotografie
LINELLE DEUNK
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‘Ik zeg soms tegen 
ouders: ‘U bent op 
voet van oorlog, 
maar ik wil niet 
horen waarom de 
ander niet deugt.’ 
Iemand moet het 
tegen hen zeggen, 
anders stopt de 
strijd nooit’ 

DUIVELS DILEMMA

Ze was jarenlang kantonrechter en straf-
rechter. De afgelopen jaren werkt ze in het fa-
milierecht. Die rol is haar op ‘t lijf geschreven, 
vindt zijzelf, ze houdt ervan om ‘de dorpsoud-
ste’ te zijn. “Net als bij burenruzies, zie je ook 
bij echtscheidingen dat je het geschil over een 
omgangsregeling wel kunt beslechten, maar 
dat het onderliggende conflict tussen de ouders 
blijft bestaan. En daar zijn de kinderen de dupe 
van. Dit dilemma ervaar ik vooral wanneer ou-
ders bij de rechter komen en zeggen: ‘Beslist u  
maar, wij komen er niet uit.’ Natuurlijk zou ik 
kunnen bepalen dat Jan en  Isabel iedere twee 
weken een weekend bij hun vader moeten zijn, 
maar het is voor de kinderen veel beter als ou-
ders er zélf uitkomen.”

 
Hoe krijg ik ze zover?
“Ik houd ouders voor dat de familierechter 

het belang van de kinderen voor alles laat gaan 
en dat dit voor hen ook zo zou moeten gelden. 
Als ik voor hen beslis, wordt een van beiden 
nog bozer, is mijn ervaring. Ouders die het 
zover laten komen dat ze op een dag voor de 
rechter staan, hebben de energie om eens flink 
te gaan strijden. Zo’n spaakgelopen huwelijk is 
vaak ‘oorlogsgebied’. Ik doe een dringend appel 
op ze, vraag of ze met elkaar willen gaan praten, 
in het belang van de kinderen. Als het hen toch 
niet lukt, beslis ik natuurlijk alsnog. 

Tachtig procent van de ouders komt er na 
een scheiding zelf uit, zonder rechter. Bij de 
groep waarbij dat niet lukt, zien we steeds meer 
vechtscheidingen.  Vaak zijn ze zo boos dat ze 
niet in staat zijn om te zeggen: ‘Laten we kijken 
wat het beste is voor Isabel of Jan.’ Mijn taak: 
hoe krijg ik ze zover?

Vanaf hun twaalfde jaar mag ik de kinderen 
horen. Zo’n ontmoeting geeft mij vaak meer in-
zicht. De meesten zijn open en vertellen hoe de 
situatie na de scheiding voor hen is. Kinderen 
kunnen veel last krijgen van een vechtschei-

ding. Ze gaan bedplassen, spijbelen, ze worden 
depressief, gaan anderen pesten, of worden 
gepest.  Gek genoeg hebben veel kinderen de 
breuk niet zien aankomen, ze proberen de na-
righeid weg te duwen, zodat die niet bestaat. 
Ouders schuiven hun kinderen soms als dozen 
sinaasappels heen en weer, dat geeft een gevoel 
van onveiligheid. Ze zien niet hoe hun kinde-
ren lijden. Die zitten bijna altijd in een loyali-
teitsconflict. Pas als ouders dat onder ogen zien 
en kunnen gaan praten, wordt het onderliggen-
de conflict aangepakt en boek je vooruitgang. 

Sommige ouders hebben de neiging elkaar 
zwart te maken. De een roept tegen de ander: 
‘Je drinkt, je mishandelt de kinderen.’ De ander 
voelt zich in het defensief gedrongen en gaat 
ook van alles roepen. Ik probeer op zo’n mo-
ment te de-escaleren en zeg: ‘U bent op voet 
van oorlog, maar ik wil niet horen waarom de 
ander niet deugt.’ Iemand moet dat tegen ze 
zeggen, anders stopt de strijd nooit.”  

De ik-cultuur 
“Waarom er steeds meer vechtscheidingen 

zijn? Er zijn meerdere oorzaken. Veel mensen 
zijn kennelijk onvoldoende in staat kritisch 
naar zichzelf te kijken. Het is de ik-cultuur die 
zich hier wreekt. Bovendien zijn we heel mon-
dig geworden. Nogmaals, de kern voor iedere 
ouder is dat je dat lijntje met die andere ouder 
in stand houdt, boven de hoofden van de kin-
deren. Die moeten het gevoel houden dat hun 
ouders samen voor ze blijven zorgen. 

Dit soort situaties speelt in alle lagen van de 
bevolking. Al zie je dat het conflict bij de rijke-
re mensen zich vaker op ‘t geld toespitst. Het is 
vreselijk voor de kinderen als pa er met de poen 
vandoor wil gaan. ‘Get a life’ denk ik in zulke 
gevallen, alsjeblieft, verdeel dat geld. Belast de 
kinderen daar niet mee. 

Alle ouders houden van hun kinderen, al 
zijn er situaties waarin ik me zorgen maak om 

de veiligheid van de kinderen, bijvoorbeeld bij 
een vermoeden van huiselijk geweld. Dan vraag 
ik advies over de omgang aan de Raad voor de 
Kinderbescherming. Zij doen onderzoek en 
spreken met alle betrokkenen. Op basis van dat 
advies bepaal ik wat er gaat gebeuren. Zoals bij 
de zaak waarbij een moeder niet wilde dat de 
vader de kinderen (drie, zeven en elf) zou zien. 

Hij liet moeder niet los, zei ze, achtervolgde 
haar met apps en mails en schold haar uit. De 
kinderen wilden niet meer naar hem toe. Tij-
dens de zitting beschuldigde moeder hem pu-
bliekelijk: ‘Hij is gevaarlijk, want hij drinkt en 
verwaarloost de kinderen.’

Onzin, vond vader. ‘Ik doe helemaal niets, 
zij belt mij steeds en valt me lastig. Bovendien 
heb ik een nieuwe vriendin en een nieuw huis, 
ze kunnen komen, het zijn ook míjn kinderen.’ 
Toen richtte hij zijn pijlen op zijn ex: ‘Zal ik 
eens wat over haar vertellen? Haar vriend zit in 
de gevangenis.’ Na advies van de Raad is beslo-
ten dat vader zijn kinderen een keer per week 
mocht zien, overdag, onder begeleiding.”

Preek
“Ik ben nogal direct tijdens dit soort zittin-

gen, ik preek soms, ik wil tot de ouders door-
dringen. We bieden de mogelijkheid van een 
mediator aan. ‘U moet aan het werk’, zeg ik 
dan. ‘Eerst voelt het alsof u met uw blote knieën 
door de brandnetels loopt, maar als dat lukt en 
de jeuk voorbij is, heeft  u veel bereikt voor uw 
kinderen.’ Laatst nog zag ik ouders die het was 
gelukt het oorlogspad te verlaten, ik had niet 
voor ze hoeven beslissen. Ze waren opgelucht, 
ze hadden samen een regeling voor de kinde-
ren afgesproken. De mediation had gewerkt.” <
       

  Is het een goed idee om voor de kinderen 
bij elkaar te blijven? Kijk wat voor oplossing 
er gevonden wordt in De Vloer Op:  human.nl/
tweedescheiding
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Achter in de tachtig is-ie geworden en 
gestorven in het harnas, tot de laatste snik 
fotograferend. Bill Cunningham is niet meer. 
In juni liep-ie voor het laatst op straat, 
kijkend naar wat vrouwen dragen. Je kon 
Bill tegenkomen op modeshows, maar daar 
fotografeerde hij niet. Beroemdheden, 
daar had hij ook weinig mee. Hij zocht 
naar improvisatie, vernuft en bravoure. 
Zijn favoriete jachtgebied was New York, 
hoek 5th Avenue en 57th Street. Daar 
fotografeerde hij vrouwen die de mode 
niet volgen, maar naar zich toetrekken. 
De kredietcrisis? Bill ziet vrouwen oude 
kleren uit de kast halen. De Obama’s in 
het Witte Huis? Bill ontdekt etnische 
modeverschijnselen. Wekelijks liet hij 
nieuwe vondsten zien in zijn blog en op 
zijn pagina’s in de New York Times. 

Met een 7 voor concept, een 4 voor 
originaliteit en een 8 voor esthetiek, ben 
je met gemiddeld een 6,3 door naar de 
volgende ronde. 
Als er per se een concept moet zijn, 
laat het dan de gouden tip zijn die Bill 
Cunningham kreeg: ‘Gebruik de camera als 
een aantekenboekje.’ Meer is niet nodig. 
Dan kan het kijken beginnen. 

Bill vond van zichzelf dat hij een amateur 
was, geen echte fotograaf. Dat is het lot van 
iedereen zonder opleiding. Te eigenwijs 
en te getalenteerd om zich te voegen naar 
het stramien van een opleiding en toch 
blijft het knagen. Wat hebben ze gemist? 
Kunnen we allemaal op het conto schrijven 
van de hersenspoeling die de mensheid 
heeft ondergaan sinds de uitvinding van 
het diploma. <

  Op de website van de New York Times 
vind je een paar karakteristieke blogs van 
Bill Cunningham over modeverschijnselen 
op straat. Een heel mooie is die over blote 
schouders die opduiken aan het begin van 
de zomer. Tik in ‘Bare’ en ‘Cunningham’ en 
je komt er vanzelf. 

De foto komt uit de documentaire ‘Bill 
Cunningham New York’ uit 2010 van 
Richard Press. Toen ik de laatste keer keek, 
had alleen de trailer al 39.068 likes. 
Anna Wintour, de hoofdredacteur van de 
Amerikaanse Vogue, zegt in deze film:“I’ve 
said many times: ’We all get dressed for 
Bill’.”

HANS AARSMAN heeft zo z’n eigen 
opvattingen over kunst, waarbij hij bij voorkeur 
buiten de gebaande paden treedt. 

KUNST KIJKEN MET AARSMAN

En dan 
kan het kijken
beginnen…

Een opleiding tot fotograaf heeft Bill 
nooit gehad. Toen hij nog piepjong was, 
vertrouwde hij de befaamde portretfotograaf 
David Montgomery toe dat hij fotograaf wilde 
worden. Bij een volgende ontmoeting drukte 
Montgomery hem een simpel cameraatje in 
de handen met de woorden: “Here, use it as 
a notebook.” Die zes woorden heeft hij ter 
harte genomen, zijn hele fotografenleven is 
hij er trouw aan gebleven. 
Ik weet niet hoe het in het buitenland is, 
maar op Nederlandse fotografieopleidingen 
is al jaren ‘Het Concept’ heilig:
“Ja maar, wat is je concept?”, krijgen 
studenten te horen.
“Voor je de camera pakt, moet je een 
concept hebben.”
“Zonder concept kunnen we dit werk niet 
beoordelen.”

Te eigenwijs 
en te 
getalenteerd 
om zich te 
voegen naar 
het stramien 
van een 
opleiding. En toch 
blijft het knagen
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                             et is een zonnige vrijdag 
eind juni en Peter Hartkamp, medeoprichter 
van Newschool.nu, haalt me op van station 
Amersfoort. We stappen in de auto en rijden 
naar Harderwijk, naar Newschool.nu. Onder-
weg vertelt de kalme vijftiger me over de ont-
staansgeschiedenis van de school. 

Hij praat over zijn oudste dochter. Zij werd 
letterlijk ziek van school: hoofdpijn, buikpijn, 
depressiviteit. De klachten verdwenen zodra 
het vakantie werd. Na een aantal jaren verschil-
lende onderwijsmethodes bestudeerd te heb-
ben, besloten Peter en zijn vrouw Christel hun 
eigen school op te zetten. En zo ontstond in 
2003 De Ruimte, een school volgens het prin-
cipe van de Democratische School. 

Maar het gezin Hartkamp verlangde meer 
kindgestuurd onderwijs en ze zetten in 2007 
De Kampanje op, een school die volgens de 
methode van de Sudbury Valley School werkt 
(zie pagina 39). Nadat de Onderwijsinspectie 
De Kampanje op een aantal punten een on-
voldoende gaf (zie pagina 41), moesten ze die 
school sluiten. In 2015 werd Newschool.nu ge-
boren, een school die ook volgens de Sudbury- 

methode werkt en wél aan de eisen van de On-
derwijsinspectie voldoet. De school herbergt 
dertien studenten - zo heten de leerlingen hier.  
Vijf meisjes en acht jongens: de oudste is ze-
ventien en de jongste is tien.  

In het open gedeelte van het gebouw maak 
ik kennis met Daan (16 jaar). Hij woont met 
zijn moeder in Harderwijk, is gediagnosticeerd 
met ADHD en zit sinds de oprichting op New-
school.nu. Daan ‘hangt’ graag met Sebastiaan 
(16) en Ties (15). 

De drie jongens zijn op YouTube op zoek 
naar ‘slechte muziek’.  Daan en ik gaan een paar 
meter verderop in het ‘creatieve gedeelte’ (voor 
tekenen en knutselen) zitten. Daan vertelt dat 
hij zowel op de basisschool als in het voortge-
zet onderwijs nooit de rust en veiligheid heeft 
gevonden die hij nodig had. Het waren dan wel 
scholen voor speciaal onderwijs, maar er was 
altijd gedoe, vechtpartijen en onbegrip. Totdat 
zijn moeder door deze wijk fietste en de nieu-
we school zag. Ze verdiepte zich erin, en zo 
kwam Daan hier terecht.

Daan moet naar het zogenaamd Juridisch 
Comité, of zoals ze hier de Engelse afkorting 
gebruiken JC (lees: Djee Sie). Een medestu-
dente heeft een week geleden last gehad van 
Daan bij het trampolinespringen. Officiële 
klacht: doelbewust storen tijdens een activiteit, 
regelnummer 1300.02. Aan het eind van het JC 
verklaart Daan zich tegenover staflid Pim ‘on-
schuldig’. De zaak zal volgende week verder be-
handeld worden, maar dan als een ‘rechtszaak’, 
wat een ernstiger karakter heeft dan het JC.

De zoektocht naar ‘slechte muziek’ brengt -   

H
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De dertien studenten -  noem ze geen leerling, dat klinkt te ‘ongelijkwaardig’ - 
op Newschool.nu zijn zelf verantwoordelijk voor hoe, wat en wanneer ze willen leren. 
Het is kindgestuurd onderwijs in optima forma. ‘Een kind leert door te ervaren; 
dingen doen en op je bek gaan.’
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‘De leerlingen 
krijgen hier af en 
toe een workshop 
van een bevoegde 
docent die dan 
iets over zijn of 
haar vak vertelt’
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de jongens bij de Neder-Marokkaanse rapper 
Boef. Omringd door jonge vrouwen zingt Boef 
over geld, als ik het goed verstaan heb. Na een 
halfuurtje luisteren, meezingen én commen-
taar leveren (‘Het is zo dom!’) willen de jon-
gens naar de supermarkt om lunch te kopen. 
Ze hebben allemaal een certificaat voor de 
supermarkt. Voor een aantal handelingen op 
school moeten de studenten een certificaat ha-
len bij een ‘certificateur’  die in een ‘gezelschap’ 
zit. Het is ook nodig als je op de trampoline 
wilt springen of een mes gebruikt in de keuken.

Onderweg naar de supermarkt schreeu-
wen de jongens door elkaar heen over van 
alles en nog wat: van het salaris van Bill Gates 
(Daan: ‘Hij verdient 800 dollar per minuut. Per 
minuut!’) tot de passerende scooters (ik denk 
dat ze oude Vespa’s ‘cool’ vinden) en natuurlijk 
de slechte teksten van Boef. 

Binnen aan de grote tafel eten de jongens 
hun boterhammen met kaas, ham en jam.  Als 
ze klaar zijn ruimen ze hun troep op en wassen 
keurig de borden en bestek af. Een paar andere 
studenten zitten achter hun laptop en tablets 
spelletjes te spelen, zoals Magic, een kaartspel. 

We gaan naar buiten en de jongens gaan 
trampolinespringen. Daan blijkt een ware tur-
ner te zijn. Na enige tijd komt Daans ‘aanklaag-
ster’ van eerder op de dag vragen of zij ook op 
de trampoline mag. Door de harde muziek van 
de jongens (speed metal van DragonForce) 
kan ik het gesprek niet volgen, maar ik zie aan 
hun lichaamshouding dat dit geen prettig ge-
sprek is. Na een paar minuten gaan de jongens 
op een paar plastic stoelen in de schaduw zitten 
en het meisje gaat samen met een ander meisje 
de trampoline op. Ook zittend gaat het stoeien 
onverminderd door: de jongens duwen elkaar 
geregeld van de stoel af en gooien - voorzichtig, 
dat wél - met takjes naar elkaar. Als de meis-
jes klaar zijn met trampolinespringen, gaan ze 
binnen tekenen.

KIES ZELF JE LEERERVARINGEN

Sudbury-onderwijs is een vorm van bij-
zonder onderwijs dat is vernoemd naar de 
Sudbury Valley School die in 1968 werd 
opgericht in het Amerikaanse Farmingham 
en veel raakvlakken heeft met de Democra-
tische School. Zowel bij de Democratische 
School als bij Sudbury-school hebben de 
kinderen grote mate van eigen verant-
woordelijkheid, maar bij Sudbury gaan ze 
nog verder: studenten en staf hebben 
gelijke inspraak in de volledige organisa-
tie. De Sudbury-scholen worden gerund 
door een wekelijkse schoolvergadering 
(school-meeting) waar de leerlingen en 
staf als gelijken aan deelnemen. Zelfs het 
inhuren of het ontslaan van de staf wordt 
door de school-meeting besloten. 
Het uitgangspunt van Sudbury-onderwijs 
is dat de meest waardevolle leerervaringen 
altijd die ervaringen zijn die door de persoon 
zelf gekozen worden. 
Op dit moment zijn er wereldwijd ruim 50 
scholen die volgens het Sudbury-model 
werken en waar kinderen tussen 4 en 19 jaar 
welkom zijn.  
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‘Ik heb vandaag 
trampoline 
gesprongen, 
muziek geluisterd, 
met u en de 
andere jongens 
gesocialiseerd’
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we ook de docenten betalen. Maar de verant-
woordelijkheid om te leren ligt bij de studen-
ten. Niemand heeft je ook geleerd of verplicht 
om te leren lopen of te praten, toch? Je kan niet 
niet leren.” Maar stel dat je als kind elke dag al-
leen maar spelletjes speelt. Dan is er toch een 
goede kans dat je niet leert schrijven en lezen? 

Peter:  “Ook om spelletjes te spelen of met 
andere kinderen om te kunnen gaan, moet je 
kunnen lezen en schrijven. En als een student 
meer over bepaalde onderwerpen wil weten of 
staatsexamen wil doen, dan regelen we dat.”

Het is bijna 4 uur en alle studenten zijn met 
hun opruim- en schoonmaaktaken bezig. De 
één maakt het aanrecht schoon, de ander ruimt 
de tafels op. Daan veegt de vloer in de gemeen-
schappelijk ruimte. Ik vraag hem wat hij van-
daag heeft gedaan. “Niets!”, zegt hij.

Maar dan serieus: “Als u me op de ande-
re scholen dezelfde vraag had gesteld, had ik 
waarschijnlijk hetzelfde antwoord gegeven, be-
halve als ik een toets had gehad of had gevoch-
ten. Het lijkt alsof ik vandaag niets heb gedaan, 
maar ik heb vandaag het JC gehad, trampoline 
gesprongen, veel muziek geluisterd en met u en 
de andere jongens gesocialiseerd.”

Ik ben verbaasd over zijn rijke vocabu-
laire, maar het blijft voor mij moeilijk om de 
genoemde activiteiten als schooltaken te kwa-
lificeren. Hoe ziet Daan zijn toekomst? 

Daan: “Elke dag trampolinespringen is uit-
eindelijk niet leuk. Daarom ben ik nu erg ge-
motiveerd om volgend jaar VMBO-examen te 
doen, want ik wil later sales-vertegenwoordiger 
worden en daarvoor heb je diploma’s nodig.”

“En ga je dan ook uit jezelf om bijvoor-
beeld een wiskundedocent vragen?”, vraag ik.

Daan: “Geen kind vraagt uit zichzelf om 
wiskunde! Er zijn meer wegen die naar Rome 
leiden en ik kies voor de makkelijkste weg naar 
Rome, het VMBO. De rijkste mensen op aarde 
hebben ook geen hoge diploma’s gehaald. En 
als ik op die weg wiskunde nodig heb, dan doe 

ik het. Maar ik hoef hier niet twee uur achter 
elkaar wiskunde te leren, want dat kan ik niet. 
Als ik een halfuurtje bezig ben en daarna zin 
heb om iets anders te doen, dan mag het ge-
woon.”

Bij het afscheid nemen spreek ik met hem 
af om hem thuis op te zoeken. Ik ben benieuwd 
hoe zijn moeder dit alles beziet. 

Aan de keukentafel in de driekamerwo-
ning vertelt Lisenka (40, medewerker perso-
neelszaken) dat zij helemaal achter de visie 
van Newschool.nu staat: “Een kind leert voor-
al door te ervaren. Dingen doen. Op je bek 
gaan. Maar dat mag niet meer tegenwoordig, 
want iedereen is bang dat onze kinderen fa-
len. Schooldirecteuren, pedagogisch werkers, 
maatschappelijk werkers: iedereen wees altijd 
met beschuldigende vinger naar Daan, het was 
altijd Daans schuld. Vroeger was het al in de 
ochtend niet leuk thuis omdat Daan niet naar 
school wilde. Dat is nu veranderd. En hij heeft 
geleerd om zijn emoties te kanaliseren.”  Daan 
valt zijn moeder bij: “Afgelopen schooljaar heb 
ik maar één kleine vechtpartij gehad en dat was 
helemaal in het begin van het schooljaar.”

Lisenka: “Iets meer vrijheid voor de kinde-
ren en hun de ruimte geven om aan te romme-
len zou helemaal geen slecht idee zijn. Gun ze 
de tijd. Alsof ik op mijn zestiende wist wat ik 
van mijn leven ging maken!” Ik moet denken 
aan wat Peter me eerder op de dag vertelde: 
“Sudbury is geschikt voor ieder kind, maar 
misschien niet voor iedere ouder.”

Een paar weken later neem ik contact met 
Daan op om te vragen hoe het met zijn ‘rechts-
zaak’ is afgelopen. Hij heeft het niet tot een 
rechtszaak laten komen en heeft toch ‘schuldig’ 
gepleit. Zijn sanctie: twee dagen geen gebruik 
van de eettafel. <

  Maurice de Hond richtte een ‘Steve Jobs 
School’ op. Zie de 2Doc: Een school voor mijn 
dochter: human.nl/eenschoolvoormijndochter 

WAT ZEGT DE INSPECTIE?

Jan-Willem Swane, persvoorlichter van 
Inspectie van het Onderwijs:
“De Onderwijsinspectie beoordeelt bij 
iedere beginnende particuliere school of er 
sprake is van onderwijs. Maar de vorm om 
dat onderwijs te geven is vrij. Zo kan het in 
het geval van Newschool.nu lijken alsof een 
kind de hele dag aan het spelen is, maar kan 
er, als je verder kijkt, wel degelijk sprake zijn 
van onderwijs.”
Als de school aan de criteria voor particulier 
onderwijs voldoet, dan volgt er eens per 
twee jaar kwaliteitstoezicht. Dat is voor de 
‘niet-bekostigde’ scholen die geen subsidie 
krijgen. De eisen voor de niet-bekostigde 
scholen zijn minder specifiek omschreven 
dan voor regulier onderwijs. Dat heeft te 
maken met de vrijheid van onderwijs.  
De inspectie let bij erkende particuliere 
scholen in het voortgezet onderwijs op het 
volgende.
1. Is het niveau goed en bereidt de leerstof 
de leerlingen voor op het vervolgonderwijs? 
2. Krijgen de leerlingen genoeg tijd om zich 
de stof  eigen te maken? 
3. Is de leeromgeving veilig en motiverend?
4. Staat de didactiek in dienst van het leren 
van leerlingen? 
5. Wordt de ontwikkeling van leerlingen 
gevolgd? 
6. Krijgen leerlingen met specifieke behoef-
ten passende begeleiding? 
7. Is er kwaliteitsbeleid op school?

De Kampanje werd gesloten omdat die 
school op alle punten, behalve 3 en 4, 
onvoldoende scoorde. Newschool.nu heeft 
juist op alle punten voldoende gescoord, 
behalve  op ‘het verwachte niveau’, maar dat 
kwam omdat de school net begonnen was 
en de resultaten nog niet konden worden 
vastgesteld.

Peter komt naast me in de schaduw zitten 
en geeft me een kopje koffie. 

“Wat is het grootste misverstand over 
Newschool.nu?”, vraag ik hem.

Peter: “Buitenstaanders verwarren de 
vrijheid hier met vrijblijvendheid. Ik durf te 
zeggen dat onze school één van de strengste 
scholen is, maar het kader is altijd de verant-
woordelijkheid van de kinderen voor hun ei-
gen welzijn. Je hebt hier aanwezigheidsplicht 
en je moet de regels én de sancties van het JC 
respecteren. Wij noemen ze hier geen ‘leerling’ 
want dat heeft te veel de bijklank van ‘onder-
geschiktheid’ en ‘ongelijkwaardigheid’. We 
hebben geen klassen zoals je op school gewend 
bent, maar de studenten krijgen hier af en toe 
een workshop van een bevoegde docent die 
dan iets over zijn of haar vak vertelt. Daarnaast 
horen de studenten ook van hun vrienden die 
op gewone scholen zitten over ‘schoolse’ vak-
ken. Het enige verschil is dat ze hier zelf om 
onderwijs moeten vragen, terwijl bij andere 
scholen wordt opgelegd wat ze wanneer moe-
ten leren. We werken nu met een poule van be-
voegde docenten die op vrijwillige basis wer-
ken, want we hebben niet genoeg geld om ze te 
betalen. Als we 30 studenten hebben, kunnen 



Rond mijn twintigste jaar raakte ik bevriend 
met een Fransman. Hij was naar Nederland 
gevlucht nadat hij in zijn vaderland dienst had 
geweigerd. De studentenkamer die hij voor een 
maand in onderhuur kreeg, richtte hij in alsof 
het voor de eeuwigheid was. Hij sauste de mu-
ren wit en bracht een groot, kleurrijk figuur op 
het raam aan. ‘Leef altijd alsof het je laatste dag 
is’, hield hij mij voor. Als ik met hem op stap was, 
gaf ik hem gelijk. Maar terug op mijn eigen ka-
mer hing ik vlijtig boven de boeken in de hoop 
dat ik in de toekomst iets zou worden.

‘Alsof je 
zonder verleden 
van excessief 
drankgebruik, 
seks buiten 
het huwelijk 
en een 
buitenechtelijk 
kind niet 
tot het ware 
geloof kunt 
komen’

COLUMN

43  42  

Het gevaar 
van 
Bildungs-
hoogmoed
 

In Duitsland zag ik Vor der Morgenröte, een film 
van Maria Schrader over de laatste levensjaren 
van de uit Oostenrijk gevluchte Joodse schrijver 
Stefan Zweig (1881-1942). 
Een indringend moment is als Zweig in Buenos 
Aires in 1936 door journalisten wordt gevraagd 
zich uit te spreken over Hitler-Duitsland. Zweig 
antwoordt dat hij geen politicus is, maar schrij-
ver. Een Joods-Amerikaanse journalist dringt 
aan: waarom gebruikt hij zijn positie als invloed-
rijke Duitstalige schrijver niet om het Hitlerregi-
me te veroordelen?

Waarom zouden 
nauwelijks 
opgeleide mensen 
accepteren dat 
welvaart en een 
interessant, lang 
leven niet voor hen 
is weggelegd?

Zweig is een exponent van de negentien-
de-eeuwse, humanistische Bildung. Hij bezocht, 
zoals kinderen van gegoede familie betaamde, 
het gymnasium, de enige school die toegang tot 
de universiteit gaf. Het onderwijs was sterk op 
taal en cultuur gericht. Dat paste bij het culturele 
klimaat van Wenen. In de koffiehuizen en kran-
ten werd meer over kunst en cultuur gesproken 
dan over politiek, schrijft Zweig in zijn in 1941 
geschreven autobiografie Die Welt von Gestern 
(De wereld van gisteren).
In deze terugblik schroomt Zweig niet om de 
Duitse Bildung ook te bekritiseren. De  ‘Bildungs-
hoogmoed’ zou veel intellectuelen hebben 
verleid om in Hitler een ongevaarlijke ‘bierhal-
len-agitator’ te zien. ‘Overschatting en verering 
van de Bildung’, zoals Zweig dat noemt, gepaard 
met minachting voor de politieke situatie kun-
nen gevaarlijke consequenties hebben, zo laten 
film en autobiografie zien. Juist de hoge cultuur 
werd daar slachtoffer van, want de door miljoe-
nen Duitsers gelezen boeken van Zweig werden 
door de nationaalsocialisten verbrand. 
In de Nederlandse onderwijswereld maakt het 
woord bildung sinds enkele jaren weer furore. 
De kleine b en rechte schrijfwijze kunnen niet 
verhullen dat de inspiratie hiertoe nog steeds 
wordt gezocht in het negentiende-eeuwse Bil-
dungsideaal. 
Kan deze gerichtheid op de academische en 
hoog-culturele vorming opnieuw tot onder-
schatting van politieke gevaren leiden?
Een indrukwekkend antwoord op die vraag trof 
ik in het recent verschenen boek Wer über-
lebt? Bildung enscheidet über die Zukunft der 
Menschheit van de Duitse en Oostenrijkse de-
mografen Reiner Klingholz en Wolfgang Lutz. 
Zij waarschuwen dat de hoge staat van Bildung 
in westerse landen ons kunnen doen vergeten 
dat Unbildung – het niet krijgen van onderwijs 
– steeds meer mensen in zijn greep krijgt. Daar 
zitten grote risico’s voor iedereen aan. 
In landen met een laag opleidingsniveau is het 

aantal kinderen uitzonderlijk hoog, met als ge-
volg armoede, conflicten en een lage levensver-
wachting. De kloof tussen het beter en slechter 
gekwalificeerde deel van de wereldbevolking 
wordt groter: rijke landen investeren verder in 
hun eigen ontwikkeling, terwijl arme landen 
door het gebrek aan onderwijs verder in het slop 
raken. Klingholz en Lutz spreken van een ‘bot-
sing der onderwijsculturen’. Achter crises gaat 
wereldwijd een schrijnend gebrek aan investe-
ringen in onderwijs schuil.
Waarom zouden wij ons daar druk om maken? 
Moeten arme landen niet zelf tot ontwikkeling 
komen?
Wie dat vindt onderschat de gevaren die de 
hele mensheid bedreigen. Arme Afrikaanse en 
Aziatische landen staan de komende decennia 
voor een enorme bevolkingsaanwas. In landen 
als Nigeria of Pakistan zal de bevolking met 
honderden miljoenen toenemen. Voedsel, ener-
gie, drinkwater en medische zorg is er niet voor 
zoveel mensen. Nu al kampen deze landen om 
die reden met etnische en religieuze conflicten, 
falende regeringen en terreurgroepen die het 
analfabetisme in stand houden.
Een kleine elite van hoogopgeleiden kan wel-
licht naar rijke landen uitwijken, maar veel ande-
ren zullen sterven. De kans is groot dat de frus-
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tratie daarover de politieke instabiliteit in deze 
landen vergroot en tot meer vluchtelingen en 
terreuraanslagen leidt.
Ontwikkelde landen kunnen zich hiertegen we-
ren door alle aanwezige vernuft te gebruiken om 
de grenzen hermetisch af te sluiten. Wat niet 
weet wat niet deert. Maar het gevaar daarvan 
is, zo leren we van Zweig, dat we de kracht van 
nauwelijks opgeleide mensen dan onderschat-
ten. Waarom zouden zij accepteren dat welvaart 
en een interessant, lang leven niet voor hen is 
weggelegd? Want hoe weinig ze ook leren, dat 
er een rijke westerse wereld bestaat weten ze 
wel degelijk.
Daarom moet er nu wereldwijd worden geïnves-
teerd in onderwijs-voor-iedereen. Het aan de 
landen zelf overlaten werkt niet. Klingholz en 
Lutz pleiten voor een globale alliantie: regerin-
gen, internationale organisaties, ondernemers 
en filantropen werken samen om een wereld-
wijde onderwijsrevolutie tot stand te brengen. 
Vooral basis- en middelbaar onderwijs aan 
meisjes is belangrijk, omdat dit zwangerschap-
pen op jonge leeftijd voorkomt, vrouwen de kans 
op werk biedt en hen leert zich te weren tegen 
de druk uit de omgeving om veel kinderen te 
krijgen. Deze investering in onderwijs-voor-ie-
dereen leidt na een aantal jaar tot een gunsti-
gere economie, gezondheid en gemiddelde 
levensverwachting. Uiteenlopende landen als 
Finland, Japan, China, Ethiopië en Singapore, die 
dit proces al eerder doormaakten, laten dat zien.
Europese en internationale organisaties van 
humanisten zouden daarin een voortrekkersrol 
kunnen spelen. Door onderwijs-voor-iedereen 
wereldwijd op de agenda te zetten en publiek, 
bedrijfsleven en politieke leiders te doordrin-
gen van het belang ervan, kan deze brede vorm 
van Bildung een politieke factor van belang 
worden. <

 Lees meer over Stefan Zweig in 
humanistischecanon.nl
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Van prettige gesprekken 
tot felle debatten, 
van edgy exposities 
tot spraakmakende 
documentaires en van 
sprankelende festivals tot 
verdiepende cursussen. 
Wat je (eigenlijk) niet mag 
missen.

DE VLOER OP JR. 
IN DE KLAS
“Legaal gluren bij de buren en er 
ook nog iets van opsteken voor je 
eigen leven”, dat is De Vloer Op Jr. 
volgens regisseur Floor Maas. Hier-
in improviseren kinderen in korte 
scènes op verschillende onder-
werpen.  Scènes uit het programma 
worden gebruikt in zowel basison-
derwijs als voortgezet onderwijs  
bij vakken als Levensbeschouwing, 
Filosofie, Maatschappijleer, Neder-
lands en Drama.  In samenwerking 
met NTR Schooltv heeft omroep 
HUMAN scènes bewerkt en prikke-
lende vragen toegevoegd waarover 
de leerlingen kunnen filosoferen. 
Bij elke scène hoort een lesbrief 
bestaande uit een docentenhand-
leiding en een leerlingwerkblad.
Meer informatie, scènes en lesbrie-
ven: human.nl/devloeropjrindeklas
Op tv is De Vloer Op Jr.  nog tot en 
met zondag 23 oktober te zien, 
rond 12 uur bij ZAPP op NPO 3
De Vloer Op:  nog tot en met 29 
oktober, rond 22.35 uur op NPO 2

VOED IK MIJN KIND WEL 
GOED OP?
Filosoof Frank Meester over de tv-uitzending 
Dus ik ben... een goede opvoeder: “Stine Jensen 
vraagt zich daarin af of ze een goede moeder is. 
Dat vraag ik me ook nog steeds af, een goede 
vader, in mijn geval. Mijn kinderen zijn al een 
stuk ouder dan haar zesjarige dochter Vicky, 
namelijk 19 en 21. Ze wonen nog steeds thuis. 
Ben ik zo’n goede vader dat ze het huis niet uit 
willen? Of doe ik juist iets niet goed? 
Als ik naar Stine kijk, zie ik dat ze moeite heeft 
om streng te zijn, om niet direct toe te geven aan 
de wensen van Vicky. Ik was net zo: te makkelijk, 
te toegevend. Ik had veel strenger moeten zijn, 
meer de nadruk moeten leggen op gehoorzaam-
heid. Geen wonder dat mijn kinderen nog thuis 
wonen: het is hier veel te leuk. 
Ik pak het beroemdste boek over de opvoeding 
er nog maar eens bij, Emile, of Over de opvoeding 
van Jean Jacques Rousseau, en lees dat Stine en 
ik zelfs nog te stréng zijn. 
Rousseau: ‘Laat hem zelfs niet op de gedachte 
komen dat u zou menen ook maar het minste ge-
zag over hem te hebben. […] U verwijt hem niets, 
u straft hem niet, u eist niets van hem.’ 
Een hele opluchting.”
human.nl/dusikbeneengoedeopvoeder

OP ZOEK NAAR NIEUWE INZICHTEN 
Elke laatste maandag van de maand tracht presentator 
Stephan Sanders de door de dagelijkse nieuws- en 
opinielawine overvolle hersens van de luisteraar een beetje 
schoner te spoelen. Samen met drie gasten uit de Brainwash 
Academie gaat hij op zoek naar achtergronden en context 
bij het nieuws. Ze vertellen verhalen, doen veldonderzoek 
en proberen ideeën uit, om zo tot een nieuw perspectief te 
komen voor dat wat vanzelfsprekend lijkt. Vaste gasten zijn 
filmjournalist Gawie Keyser en schrijfster Niña Weijers. 
human.nl/brainwashzomerradio

BREAK ON THROUGH TO THE OTHER SIDE
Afgelopen zomer interviewde Brainwash-presentator Floortje Smit tussen 0.00 en 02.00 uur denkers 
aan de hand van hun favoriete songs. Een van haar gasten, filosoof Karim Benammar, vertelde dat het 
de muziek van The Doors was - Break on Through to The Other Side - die hem op dertienjarige leeftijd 
in contact bracht met filosofie. “Ik denk dat je rond je dertiende al veel filosofische vragen hebt. Je 
realiseert je dat je sterfelijk bent, en vraagt je af wat je met je leven wil gaan doen. Je stelt jezelf hele 
fundamentele vragen. Filosofie en muziek hielpen me daarbij. Door The Doors ging ik me afvragen of 
er nog meer was in het leven, of ik door kon breken naar een andere werkelijkheid.”  
human.nl/brainwashzomerradio

X-Lab (omroep HUMAN) volgde 
acht jongeren die in 2016 eindexa-
men deden. Zeven van hen slaag-
den. Marleen, het meisje met de 
ziekte van Lyme, helaas niet. En zo 
kwam een einde aan het turbulente 
examenjaar van deze acht helden. 
Hun persoonlijke, intrigerende en 
soms hartverscheurende verhalen 
kun je  beluisteren als podcasts op: 
3fm.nl/eindexamen/podcast en 
gratis downloaden in Download for 
the Road in de app van NPO 3FM 
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ORDE IN HET OPVOED-
DOOLHOF
Er zijn vast dagen dat je verlangt 
naar de tijd dat er slechts één op-
voedbijbel was, die van Dr. Spock. 
Nu die er niet meer is, dringt de 
vraag zich op: wanneer doe je het 
goed als ouder? Stine Jensen en 
Frank Meester proberen als filoso-
fen en ervaringsdeskundigen orde 
op zaken te stellen in het opvoed-
doolhof.  In hun theaterlezing De 
opvoeders, waarmee ze door het 
land toeren, nemen ze tijdens hun 
filosofische zoektocht ideeën van 
oude en nieuwe denkers mee, van 
Rousseau en Kant tot Verhaeghe en 
De Jong.
Zin om er even helemaal uit te zijn? 
Weg van de handenbindertjes, van 
de oeverloos, eindeloos en wezen-
loos schermturende pubers? Kom 
en denk mee over hoe het moet of 
zou moeten.  
In Amsterdam, Amersfoort, Haarlem, 
Zwolle en Groningen.
Meer informatie en tickets op 
humanistischverbond.nl/de-op-
voeders

OP ZOEK NAAR EEN IDEAAL VAN 
MODERNE BILDUNG 
Veel ouders laveren in de opvoeding tussen 
‘vrijlaten’ en ‘hypercontrole’. Het onderwijs 
worstelt op zijn beurt met de vraag welke kennis 
en vaardigheden een schoolverlater echt nodig 
heeft. En overheid en maatschappij willen de 
burger van de toekomst vormen. Maar hoe? 
“Wat opvoeders nodig hebben,” aldus humanis-
tisch filosoof Joep Dohmen, die aan dit thema 
de Socrateslezing zal wijden, “is een ideaal van 
moderne Bildung.”
Hoe leren jongeren hoe ze hun persoonlijk leven 
en maatschappelijke rol vorm kunnen geven? 
Daarvoor gaat hij te rade bij de rijke vormingstra-
ditie waarbij vaardigheden, persoonsvorming en 
burgerschap samenvallen. 
Maandag 14 november in de Koninklijke Schouw-
burg te Den Haag. Zie socrateslezing.nl

 

WAAR, GOED EN SCHOON
Durf te denken! Deze Verlichtings-oproep van Kant was 
lang uitgangspunt voor opvoeden en onderwijs, maar is nu 
ondergesneeuwd door het rendementsdenken. In dit boek 
gaan dertien filosofen terug naar het hoe, wat en waartoe 
van het onderwijs. Ze zoeken ‘het ware, goede en schone’ in 
onderwijs en hoe dat kan voorbereiden op een onbekende 
toekomst. De conclusie: zelf nadenken krijgt in het huidige 
onderwijs steeds minder ruimte.
Samenstelling: Klarus & De Beer, met bijdragen van onder meer 
Gert Biesta, Kees Boele, Maarten Doorman, Joep Dohmen, Erno 
Eskens en  Miriam van Reijen.
boomfilosofie.nl/product/1289/Waar-goed-en-schoon-
onderwijs

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JE KIND
Slaan of praten, veel of weinig vrijheid, voorbeeldgedrag. Filosofen en pedagogen als Kant, Dewey, 
Montessori en Freire zagen een direct verband tussen sociaal-politieke misstanden en opvoed-
methoden uit hun tijd. Betere opvoeding zou de ‘toestand in de wereld’ verbeteren. Dat idee is uit. 
Opvoeding is nu een individueel project geworden. Onterecht, vindt Micha de Winter, auteur van 
Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Thuis en op school moeten we kinderen leren burgers 
te worden die, met behoud van eigen identiteit, vreedzaam samen kunnen leven in een pluriforme 
democratie, 
verbeterdewereld.swpbook.com, 160 pagina’s, € 19.90

SCHULD 
De eerste 5000 jaar 
Bij de voorbereidingen van hun 
documentairereeks Schuldig lieten 
Ester Gould en Sarah Sylbing zich 
inspireren door het veelgeprezen 
boek van David Graeber. Hij betoogt 
daarin dat ‘schuld’ al bestond ver 
voordat geld en munten werden 
uitgevonden en dat de mens al 
5000 jaar gebruikmaakt van uitge-
breide kredietsystemen. Sterker 
nog: schuld en de kwijtschelding 
hebben ons morele besef gevormd. 
Schuldig (6 afleveringen) wordt 
uitgezonden op maandag tussen 
14 november en 19 december op 
NPO 1.
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DE WERELD OP Z’N KOP 
Ware liefde is een illusie, bezit wordt waarde-
loos en rusteloosheid is een zegen. Voor het 
derde jaar op rij laten tegendraadse denkers in 
Amsterdam hun licht schijnen op de grote maat-
schappelijke en persoonlijke vraagstukken van 
vandaag en morgen. Met hun kijk op de wereld 
zetten ze jouw wereld op z’n kop en dagen je uit 
om je eigen antwoorden te vinden.  
Zaterdag 15 oktober. Zie brainwashfestival.nl 
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Doe gewoon
wat er gezegd 
wordt. 
Zelf nadenken 
is niet nodig.

Of wel? 
Laat je inspireren, ga naar 
humanistischopvoeden.nu


