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Een wereld aan cultuur 

Evert Bisschop Boele, e.h.bisschop.boele@pl.hanze.nl 

 

Lezing 23 mei 2019 Groninger Onderwijsdag GROND: ‘Buiten de vakken kleuren; 

Cultuureducatie in verbinding met andere leerdomeinen’. 

 

Cultuureducatie: het moet goed en gedegen. Met kwaliteit. In doorlopende leerlijnen. Effectief. 

En liefst ook nog efficiënt. Maar kunnen we de soms ondraaglijke zwaarte van ons denken en 

praten over cultuureducatie ook omzetten in een wat draaglijker lichtheid? Kunnen we niet 

aansluiten bij de alledaagse vluchtigheid van ons culturele bestaan, en daar de inspiratie 

vandaan halen om ook in de klas op een lichtvoetige, vanzelfsprekende manier cultuur door de 

dag heen te weven? Evert Bisschop Boele, lector Kunsteducatie aan de Hanzehogeschool 

Groningen, doet zijn best om een aantal lichtzinnige inzichten voor het voetlicht te krijgen. 

 

Ik wil graag beginnen met een liedje: 

 

 “There's a few too many years on this hotel 

She used to be a beauty you can tell 

The lights down in the lobby they don't shine 

They just flicker while the elevator whines 

And the couple in the corner of the bar 

Have travelled light and clearly travelled far 

She's got nothing left to learn about his heart 

They're sitting there a thousand miles apart 

 

Baby, let's not ever get that way 

I'll say whatever words I need to say 

I'll throw rocks at your window from the street 

And we'll call ourselves the flagship of the fleet 

 

There's a lady shining shoes up by the door 

Cowboy boots for seven dollars more 

And I remember how you loved to see them shine 

So I run upstairs and get a pair of mine 

And there's a painting on the wall beside the bed 

The watercolour sky at Hilton Head 

Then I see you in that summer when we met 

And that boy you left in tears in his Corvette 

 

Baby, let's not ever get that way 

I'll drive you to the ocean every day 

We'll stay up in the presidential suite 

And call ourselves the flagship of the fleet 

 

You gotta try and keep yourself naive 
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In spite of all the evidence believed 

And volunteer to lose touch with the world 

And focus on one solitary girl 

 

Baby, let's not live to see it fade 

I'll cancel all the plans I've ever made 

I'll drive and you can ride in the back seat 

And we'll call ourselves the flagship of the fleet” 

[Flagship – Jason Isbell] 

 

U hoorde Jason Isbell. Het liedje heet ‘Flagship’.1 Ik kende Jason Isbell oppervlakkig van naam, 

tot een jaar of wat geleden. Toen was hij een van de headliners op het Take Root festival in de 

Oosterpoort. Ik stond in het publiek, en ik luisterde. Het beviel me weinig. Zoals gebruikelijk was 

het geluid in de Grote Zaal weer veel te hard en waren de bassen te luid. Je kon door het lawaai 

heen nauwelijks de muziek nog horen. Maar om de een of andere ondoorgrondelijke reden ben ik 

thuis toch gaan luisteren naar zijn CDs, en die vertellen een heel ander verhaal. 

 

Het beviel me eerst weinig. Daarna vond ik het mooi. In een notendop is dat mijn luisterervaring 

met dit liedje. Dat is een particuliere ervaring. Jullie ervaring is anders. Bijvoorbeeld: “Ik hoorde 

het voor het eerst op een GROND-dag maar het deed me niet zoveel. Ik heb het later nog eens 

thuis geprobeerd via Spotify, maar geef mij maar Duncan.” 

 

Ik zou jullie een lang verhaal kunnen vertellen over hoe dit liedje voor mij betekenisvol is 

geworden. Een element in dat verhaal zou bijvoorbeeld zijn hoe ik als jongetje klassiek vioolles 

kreeg. Hoe dat neerkwam op jarenlang mechanisch noten zagen. Hoe het nooit muziek werd. Hoe 

ik er weinig bij voelde. En hoe ik me ook niet kan herinneren dat mijn muziekleraren daar heel 

veel moeite voor deden. Notenlezen, dat leerde ik wel snel. Handig, omdat je, als je goed kan 

notenlezen, op de les prima kunt verbloemen dat je slecht gestudeerd hebt door de week. 

 

Een noodzakelijk element in mijn verhaal zou mijn gitaarleraar zijn. Zo rond mijn 12e stapte ik 

over naar klassiek gitaar. Ik kreeg een gitaarleraar die vond dat je natuurlijk best de Bourrée van 

Bach kon leren spelen, maar dat House of the Rising Sun en Angie misschien ook leuk waren 

voor jongens van 12. Cruciaal was de ontmoeting met een Friestalig meisje dat vond dat we 

liedjes van de Friese folkgroep Irolt moesten spelen. Zo verzeilde ik in de folk-revival, en toen 

werd viool kunnen spelen plotseling toch een voordeel. En werden liedjes met gitaarbegeleiding 

voor mij de standaard. 

 

                                                           
1 Van de CD Something More Than Free (Southeastern Records, 2015). 
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Een ander element in het verhaal zou mijn gecompliceerde verhouding tot Amerikaanse muziek 

zijn. Het verhaal over hoe ik via de late Johnny Cash en de vroege Johnny Cash uiteindelijk 

waardering op ging brengen voor de 

mainstream Johnny Cash. Hoe ik een 

weerzin tegen de steelguitar uiteindelijk 

omzette in eerst begrip, later zelfs affiniteit. 

Hoe ik bleek toch vooral te houden van het 

bespelen van snaarinstrumenten. Mijn 

blijvende voorliefde voor liedjes. Fan zijn 

van de Beatles. Mijn langzaam groeiende 

waardering voor Bob Dylan’s teksten. Mijn 

complexe relatie tot een eenzijdig klassieke 

opleiding tot muziekdocent. Mijn liefde voor 

de zee, voor Schiermonnikoog, ‘The 

watercolour sky at Hilton Head’, ‘I’ll drive you to the ocean every day’… 

 

Ach, het zou een eindeloos verhaal worden. Aftakkingen, nieuwe verhalen, een valse start, een 

tarzanbocht. Het verhaal zou, in het ideale geval, precies zo lang worden als mijn leven zelf – een 

replica van 54 jaar socialisatie in muziek, met muziek, door muziek. En zo hangt er voor ieder 

van jullie een ongeschreven boek in de lucht. En hoewel al die boeken veel overeenkomstige 

ingrediënten hebben, verschillen ze allemaal van elkaar. Een mooi bibliotheekje bij elkaar.  

 

+++++ 

 

Laten we een ander boek uit die kast pakken. Het boek met het 

verhaal van Grietje uit Boelenslaan. Ik sla het boek ergens in het 

midden open. Ik lees: “De wekkerradio springt vroeg aan voor 

Grietje uit Boelenslaan. Ze blijft even liggen om te luisteren naar 

een muziekje dat ze niet kent maar dat haar wel bevalt. Dan begint 

de dag met een eerste sigaret en een douche, waarbij ze een half 

zelfverzonnen liedje neuriet. Ze ontbijt terwijl ze luistert naar het nieuws afgewisseld door niet al 

te veel aandacht vragende popmuziek. Ze stapt in de auto, zet haar favoriete auto-cd op – 

Elephunk van de Black Eyed Peas – en rijdt naar haar werk. Op haar werk praat ze met een 

collega bij de koffieautomaat even over The Voice of Holland van afgelopen vrijdag, tijdens de 

lunch bespreekt ze de laatste roddels over de borsten van Miley Cyrus, aan het eind van de 

middag doet ze haar boodschappen in de supermarkt begeleid door kooplustopwekkende muziek, 

’s avonds kijkt ze naar een feel-good film met Hugh Grant en Julia Roberts met een 
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buitengewoon syncretische soundtrack, ze slaapt in met de wekkerradio in slumber mode en 

droomt over een affaire met Louis Tomlinson van One Direction.”2 

 

Deze Grietje is verzonnen. Maar haar 

muzikale leven is een samenstelsel van wat 

ik om mij heen hoor en zie. Een 

samenstelsel van concrete levens-met-

muziek. Zoals bijvoorbeeld de conciërge 

van de Jenaplan basisschool in Maastricht 

waar ik als 19-jarige als stage muziekles 

gaf. Laten we zijn boek even openslaan. 

Hij vertelde me over het belang van 

muziek in zijn leven. Om precies te zijn: 

van Hawaii-muziek. Deze muziek was 

voor de conciërge enorm belangrijk. Hij 

vertelde me dat soms de wereld hem een beetje te veel werd. Dan werd hij moe, of boos, of beide. 

“Het enige wat ik dan hoef te doen”, zei hij tegen me, “is mijn speakers op de grond zetten, met 

mijn hoofd tussen de speakers gaan liggen en keihard Hawaii-muziek afspelen. Na een poosje 

ben ik weer helemaal kalm en gelukkig”. Zelf had ik toen niets met die muziek. Ik vond het te 

sentimenteel, en ouderwets, en de steelgitaar vond ik een ronduit verschrikkelijk instrument. 

Sommige dingen moeten blijkbaar rijpen. Maar ik was onder de indruk van het verhaal van de 

conciërge. 

 

Grietje uit Boelenslaan is dus een samenstelsel van levens zoals dat van die conciërge. Of van 

mijn buurman. In zijn boek kun je lezen hoe hij regelmatig met een paar vrienden naar Engeland 

afreist om Status Quo live te horen spelen. Of laten we het boek openen van een mede-lid van 

mijn shantykoor, ernstig ziek en inmiddels uitbehandeld, die mij in de pauze van een repetitie 

verzekert dat hij bij de repetities blijft komen tot het bittere einde. Of het boek van die man die ik 

interviewde toen ik mijn proefschrift schreef. Hij had niets met muziek. Sinds zijn laatste 

verhuizing was de muziekinstallatie en de CD-collectie op een doos op zolder beland. Maar in de 

auto op weg van de ene klant naar de andere – hij repareerde computers aan huis – draaide hij 

altijd keihard één specifieke hardrock-verzamel CD. 

 

Al die boeken, al die levens zijn verschillend. Met één overeenkomst: muziek is, in al die levens, 

op een heel specifieke manier, betekenisvol. En dat geldt voor de andere kunsten, op hun eigen 

manier, natuurlijk net zo goed: beeldende kunst, dans, theater, film, literatuur, poëzie – elk leven 

is een boek. Wat de betekenis is van al die muziek, die beeldende kunst, dans, drama, film, 

                                                           
2 Uit Evert Bisschop Boele, Over het belang van een inclusief muzikaal wereldbeeld. In Thomas de Baets & Adri de 

Vugt (Red.), Muziekpedagogiek in beweging. Verdieping of verbreding? Heverlee: Euprint, 2016.  
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boeken; hoe die tot stand gekomen is; hoe die in het dagelijkse leven verzilverd wordt - daarin 

verschillen we ontzettend van elkaar. Maar dat kunst betekenisvol is, daarin komen we overeen. 

Mensen zijn door kunst zichzelf, ze laten zich aan anderen zien en plaatsen zich in de wereld, ze 

proberen hun leven prettiger te maken. Kunst bevestigt, verbindt en reguleert.3 Gert Biesta zou 

misschien zeggen: kunst biedt ons de mogelijkheid om te subjectiveren4. Om in de wereld te 

staan. Maar hoe we dat doen, dat is voor iedereen anders. En voor ieder van ons is dat soms heel 

pregnant, maar heel vaak heel gewoon. Op de achtergrond. Tussen neus en lippen door. 

Ongemerkt bijna. Ieder van ons ademt, op zijn eigen manier, kunst – de hele dag door. 

 

+++++ 

 

Dit is tot nog toe misschien een wat teleurstellend praatje. Niet helemaal wat u verwacht in een 

praatje over kunsteducatie door iemand die ‘lector kunsteducatie’ is. Het gaat niet over de 

schoonheid van kunst en cultuur, en de taak van het onderwijs om elk kind daarmee in aanraking 

te brengen. Het gaat niet over het belang van creativiteit en andere 21e eeuwse vaardigheden, en 

hoe we dat door cultuureducatie kunnen bevorderen. Het gaat niet over de mantra dat muziek 

goed voor de hersenen is en dat je daarom muziekles moet krijgen zodat je beter gaat rekenen en 

ook nog eens veel empathischer wordt. Het gaat ook niet over de opvatting dat kunst en cultuur er 

zijn om de verbeelding te stimuleren, om ons een andere wereld voor te stellen, om de bestaande 

wereld op een andere manier te leren bekijken, om de wereld te verbeteren. En het gaat niet over 

curriculum.nu, over het leergebied kunst en cultuur, over integratie met andere leergebieden.  

 

Of eigenlijk: het gaat er wel over, in die zin dat de basis voor al die schoonheid, creativiteit, 

hersengymnastiek, empathie, verbeeldingskracht en integratie in de kunsteducatie simpelweg ligt 

in het feit dat er kunst bestaat. Dat mensen kunst een plek geven in hun leven, en hun leven een 

plek in de wereld krijgt door kunst. Dat in het leven van alledag, van mij, van u, van uw 

leerlingen, kunst op allerlei manieren de kop op steekt. Het liedje onder de douche. Het met liefde 

en aandacht gemaakte gedichtje met Sinterklaas. De weloverwogen kleurstelling van de 

slaapkamer van je kind, met die ene poster er in. De basis van kunst is dat mensen in het dagelijks 

leven voortdurend bezig zijn zichzelf te laten zien, zich aan anderen te laten zien en in de wereld 

te plaatsen, en proberen hun leven prettiger te maken. Bevestiging, verbinding, regulering. In 

duizend vormen, op honderdduizend verschillende manieren, voor binnenkort acht miljard 

mensen. 

 

En dat de hele tijd maar door, verspreid over de dag. Zonder dat we het weten ademen we kunst. 

Ieder van ons op zijn eigen manier. Ieder een boek. 

 

                                                           
3 Evert Bisschop Boele, Musicking in Groningen. Towards a grounded theory of the uses and functions of music a a 
late-modern western society. Delft: Eburon, 2014.  
4 Gert Biesta, Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom Lemma, 2012. 
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Wonderbaarlijk. 

 

++++ 

 

We ademen kunst, de hele dag door. We doen dat in een enorme diversiteit: ik op mijn manier, en 

ieder van jullie op zijn of haar manier. En wat dat doet: het plaatst ons in de wereld. Het 

subjectiveert.  

 

Als dat zo is, wat moet onderwijs dan daaraan nog toevoegen? 

 

Om daar iets over te zeggen is het van belang eerst iets te zeggen over de basis van die 

subjectivering. Waarom doen we dat allemaal op zo’n verschillende manier? Waar komt die 

diversiteit vandaan? Die diversiteit bestaat omdat wij doen wat wij geleerd hebben te doen, in 

onze specifieke context. Leren doen we in interactie met onze omgeving, en met de mensen in die 

omgeving. Die omgeving is voor ieder van ons verschillend. En dus verschillen we. Ik groeide op 

in een ander gezin dan jullie. Ik ging – waarschijnlijk – naar een andere school. Ik had andere 

vrienden. En vanaf het moment dat ik ter wereld kwam – of misschien daarvoor al – deed ik 

ervaring op. Ik keek van anderen – in dit geval letterlijk - de kunst af, en deed daar vervolgens het 

mijne mee. Ik deed er dat mee wat voor mij, in mijn context, relevant bleek te zijn. 

 

Kort gezegd: ik leerde de hele tijd. Mijn hele biografie bestaat uit leren. Leren is biografisch, 

zoals de pedagoog Peter Alheit zegt5. Geen proces van ‘input’ maar van ‘intake’. Een actieve 

verwerking van het nieuwe door het een plaats te geven te midden van het al bekende, het oude. 

Waardoor je een beetje verandert. En dan weer iets nieuws. En door al dat geleer bouwde ik 

mijzelf en mijn wereld op. Mijn eigen cultuur – mijn ‘idiocultuur’, zoals ik dat graag noem6. 

Iedereen heeft zijn eigen idiocultuur; biografisch verworven, afhankelijk van je context, je 

achtergrond, je capaciteiten, je karakter. U weet wel: al die verschillende boeken in de 

boekenkast. Eentje van mij. 110 van u. En een verschillend boek voor elk van uw leerlingen. 

 

In al die idioculturen speelt kunst een rol, is kunst betekenisvol. We kunnen blijkbaar niet zonder. 

Maar wat we ermee doen, dat hangt af van wat wij geleerd hebben in onze context en van onze 

context. Het verschilt van mens tot mens. Voor de een is kunst belangrijker dan voor de ander. 

De een gaat voor het levenslied, de ander voor de art-house film. Zo hebben we dat geleerd, in 

ons dagelijks leven. Het automatisme van het liedje onder de douche. De steun van het 

                                                           
5 Peter Alheit, ‘Biographizität’ als Schlüsselkompetenz der Moderne. In S. Kirchhof & W. Schulz (Red.), Biographisch 
Lernen und Lehren. Flensburg: Flensburg University Press, 2008. 
6 Evert Bisschop Boele. Towards idiocultural music education. An alternative vision for Dutch music education in 

the 21st century. In Nana Eger & Antje Klinge (Red.), Künstlerinnen und Künstler im Dazwischen. Forschungsansätze 
zur Vermittlung in der Kulturellen Bildung. Bochum: Projektverlag, 2015. 
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slaapmuziekje. De lol van de karaoke. De intense ervaring van het theater. En nog zo veel meer. 

Maar altijd betekenisvol. 

 

++++++ 

 

Opnieuw: wat onderwijzen we dan op school over kunst? Ik bouw wel graag voort op Gert 

Biesta’s en Peter Alheit’s ideeën. Biesta volgend biedt kunst ons de mogelijkheid om onszelf tot 

de wereld te verhouden, in de wereld te staan. Alheit doet ons beseffen dat school toevoegt aan de 

biografie van kinderen. Wat school kan doen is leerlingen meer bieden dan hun directe context. 

School kan kinderen helpen uit te vinden wat voor hen een betekenisvolle plek van kunst in hun 

leven kan zijn. School kan nieuwe deuren openen, nieuwe paden begaanbaar maken. School kan 

kinderen die van huis uit niet met het levenslied in aanraking komen laten zien wat dat levenslied 

aan potentiële betekenis biedt. School opent nieuwe mogelijkheden, geeft alternatieven, laat zien 

dat wat anders is niet noodzakelijkerwijze gek is – maar gewoon anders; op een andere manier 

betekenisvol voor anderen, en dus toch weer vergelijkbaar met wat betekenisvol voor onszelf is. 

En daarmee potentieel ook betekenisvol voor onszelf. 

 

Ik vat dat graag samen in drie woorden. School kan, om te beginnen, erkennen dat iedere 

leerling al bij binnenkomst een kunstzinnig kind is. Kinderen komen niet blanco onze scholen 

binnen. Ze hebben al een jarenlang proces van socialisatie achter de rug – door hun gezin, door 

de buurt, door de media. Een prachtig beginkapitaal. Het begin van de humuslaag is er al. School 

kan vervolgens kinderen leren anderen te ontmoeten in hun anders-heid: ieder kind is er een; wat 

het ene kind leuk vindt vindt een ander kind misschien niet leuk, maar dat mag. In een super-

diverse wereld als de onze is dat van groot belang – het besef bij iedereen dat het kind dat viool 

speelt evenveel recht van bestaan heeft als het kind dat Jan Smit luistert. Het een is niet beter dan 

het andere. Wel anders. 

 

En tenslotte: school biedt kinderen opties zich te ontwikkelen. Opties die zij niet van huis uit 

meekrijgen, of vanuit de media-bubbel waarin ze verkeren. School helpt het kind dat Jan Smit 

luistert om te verkennen wat vioolspelen zou kunnen betekenen in zijn leven. En school helpt het 

kind dat viool speelt te verkennen wat Jan Smit luisteren zou kunnen betekenen. School biedt 

kinderen opties tot kunstzinnige ontwikkeling, tot kunstzinnig in de wereld staan – zonder voor te 

schrijven waarin dan ontwikkeld moet worden. We hoeven immers niet allemaal Duncan te 

worden. 

 

Dat veronderstelt oog voor de ‘idioculturaliteit’ van leerlingen. Zicht op wanneer leerlingen blijk 

geven van interesse, van ontwikkeling, van ‘talent’. Zodat we daar op in kunnen spelen. Het is 

niet voor niets dat we hier in Groningen in de Onderzoeksgroep Kunsteducatie aansluiting zoeken 

bij de Talentenkrachtsystematiek zoals die ontwikkeld is voor het wetenschap- en techniek-

onderwijs. Omdat juist die talentenkracht-aanpak ons zo focust op de individuele leerling, en op 

de leerkracht-leerling-interactie. En omdat de Talentenkracht-aanpak er van uit gaat dat talent 
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vooral het individuele vermogen van die ene leerling is om te groeien, en dat een 

kerncompetentie van de docent het vermogen is om dat vermogen, die ‘sprankelmomenten’ in de 

leerlingen te verzilveren. 

 

++++++ 

 

School erkent kinderen als wie ze kunstzinnig al zijn, school leert kinderen dat anderen anders 

zijn maar niet minder, en school helpt kinderen zich verder te ontwikkelen, ook in richtingen die 

het kind zelf helemaal nog niet kende. Een open proces. Een diversiteit aan verschijningsvormen. 

 

Jaja: school. Maar school: wie is dat dan? De leerkracht dus? En kan 

die dat dan? 

 

Nee, die kan dat niet. Niemand kan dat, want niemand kan alles. 

Kunsteducatie is niet in eigendom van een leerkracht of van iemand 

anders. Niet van de groepsleerkracht. Maar ook niet van de 

vakleerkracht. En ook niet van de kunstenaar in de klas, of de educatieve dienst van de 

schouwburg of het museum. 

 

Het is dan ook een misvatting dat u een rolmodel voor de kinderen moet zijn, in de klassieke zin. 

De vraag aan de leerling is immers niet: kun jij mij worden? De vraag aan de leerling is: ga je 

mee op ontdekkingstocht? Wie weet waar we uitkomen. Wie weet waar jij uitkomt. En wie weet 

waar ik uitkom. 

 

Het is fictie te denken dat de leerkracht een specialist in alle cultuur is. Of zelfs maar in alle 

muziek. De leraar is gewoon een mens. Met een eigen idiocultuur – een kunst-persoonlijkheid, 

het gevolg van zijn of haar particuliere biografie. De een heeft meer van dit, de ander meer van 

dat. En precies daarin mag de leraar dan weer wel een rolmodel zijn. In laten zien dat ook hij of 

zij een kunstzinnige persoonlijkheid is. Maar dat die persoonlijkheid niet de maat is waarlangs de 

leerling de maat genomen wordt. 

 

In plaats van kunsteducatie als uw persoonlijke verantwoordelijkheid te voelen, lijkt het me beter 

meer systemisch te denken. U bent onderdeel van een grote groep mensen om het kind heen. De 

ouders. De buren. Duncan op de TV. De vakleerkracht. Het Centrum voor Kunstzinnige 

Vorming. De Rijdende Popschool. De educatief medewerker van het NNO. De plaatselijke 

fanfare. En wat school kan doen is zorgen dat al die mensen hun eigen bijdrage aan de 

ontwikkeling van dat kind kunnen leveren. In lijn met de bijdrage die de school er aan kan 

leveren, zodat ieders bijdrage zo sterk mogelijk wordt. Het is precies dat wat, in de kern, een 

regeling als Cultuureducatie met Kwaliteit beoogt – althans dat hoop ik. Dat er een systeem met 

krachtige systeemkwaliteit tot stand komt rond iedere leerling. En niet: dat wij bepalen wanneer 
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de kunstzinnige ontwikkeling van een kind voldoende ‘kwaliteit’ heeft. Of dat wij de 

groepsleerkracht de maat nemen. 

 

 
Kunsteducatie als systeem - voorbeeld muziek 

 

+++++++++++ 

 

Dat maakt mij ook een beetje recalcitrant ten opzichte van de grote kunsteducatieve verhalen. 

Schoonheid, creativiteit, verbeelding. We maken het groot. En voor je het weet is het iets waar je 

verstand van moet hebben voor je er iets mee mag doen. De kunst verdwijnt in een project of een 

wekelijkse les van 40 minuten. Gegeven door een vakspecialist of een vakleerkracht die er voor 

door geleerd heeft. Afgewisseld met een ‘echte’ kunstenaar die de klas in komt. En als we pech 

hebben komt dat de groepsleerkracht wel goed uit. Kunst is afgedekt, hij kan zich richten op taal, 

rekenen en het komende verkeersexamen. En bovendien: de groepsleerkracht is toch niet 

muzikaal, kan toch niet dansen, weet niet van toneel, kan toch niet tekenen? Dat kunnen anderen 

toch veel beter? En wie het het beste kan, die heeft het toch voor het zeggen? 

 

En als we de kunsten gespecialiseerd en 

geïsoleerd hebben, dan gaan we ons 

vervolgens zorgen maken over hoe we die 

kunsten weer kunnen verbinden aan andere 

specialismen. Kunst en taal. Kunst en 

rekenen. Kunst en technologie. Als we niet 

oppassen wordt het ingewikkeld in het 

kwadraat. En dat wordt dan ook de 

boodschap die we aan de leerlingen 

meegeven. Kunst verdient een aparte plek, 

een apart moment. Kunst is 

specialistenwerk. Wie het het beste kan 
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heeft het voor het zeggen – en wie het niet zo goed kan vergaapt zich aan wie het wel goed kan. 

We zetten in op professionalisering, en the winner takes it all in de Lang Leve de Muziek-show. 

 

Als we het doen moeten we het goed doen. Zodat we de besten worden. En als we, na 44 jaar, het 

songfestival winnen, zijn de mastodonten van de kunsteducatie er als de kippen bij om het succes 

te claimen en om te zetten in klinkende munt. Het gaat me er niet om of die claim terecht is of 

niet – al weten we het antwoord wel – en ook niet of er een ondeugend knipoogje bij staat. Het 

gaat om het verschijnsel dat boekdelen spreekt. Kunsteducatie gaat over goed, beter, best. Over 

talent. Over winnen. Over meer. Meer schoonheid. Meer creativiteit. Meer verbeeldingskracht. 

Beter rekenen. Meer empathie. Meer Songfestivals in Nederland. En inmiddels zijn we op een 

punt aangekomen dat ik de eerste klachten van scholen lees over dit opgedrongen geluk. We 

moeten rekenen en taal; en burgerschap, en verkeersles, en mediawijsheid. En cultuureducatie. 

En tegenwoordig – ten onrechte - vooral muziek. Moet van Maxima, en van Joop. Tegenspraak is 

ongewenst en ongepast. 

 

  
 

Ik overdrijf natuurlijk enorm. Daar sta ik om bekend. Maar toch. Waarom vergeten we met zijn 

allen dat kunst gewoon hetzelfde is als ademen? Dat we, ieder op onze eigen manier (en dat geldt 

ook voor onze leerlingen), al lang een leven vol kunst leiden? Dat we zelf de specialisten zijn als 

het om onze eigen levens gaat? En dat het misschien verstandig is dat ook in ons onderwijs te 

laten zien? Dat kunst niet van ‘iemand anders’ is die het ons komt uitleggen, maar dat het van 

onszelf is, de hele dag? Dat het liedje zingen op de fiets onderweg naar gym, de tekening maken 

bij het opstel, het dansje verzinnen voor de weekopening de basis vormen voor alles wat we 

verder willen met kunst? Zeker: schoonheid, creativiteit, verbeeldingskracht. We kunnen er voor 
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kiezen. Maar als we de kunst eerst uit de schooldag verwijderen, hebben we vervolgens weinig 

over om op voort te bouwen. Zonder humuslaag groeien plantjes een stuk minder. 

 

+++++ 

 

Het was daarom ook een beetje raar om dit verhaal te beginnen met een liedje dat ik mooi vind. 

Een liedje over een oud krakkemikkig hotel, met in de hoek een stel met een minstens zo 

krakkemikkige relatie. En een ik-persoon die bezweert: “Baby, let’s not ever get that way”. Laten 

we elke dag naar de oceaan rijden als jij dat wil. Laten we de duurste hotelkamer nemen. Laten 

we naïef blijven. Laten we alle plannen afblazen. Laten we blijven doen alsof we het 

vlaggenschip van de vloot zijn. “Let’s not live to see it fade.” 

 

Ik zou nu even tijd kunnen nemen om uit te leggen hoe je met dit liedje in een klas aan het werk 

zou kunnen gaan: zingen, spelen, luisteren… Mogelijkheden te over. Maar het zijn mijn 

mogelijkheden, mogelijkheden die “iemand als ik” ziet. En wat moeten jullie daarmee? Jullie zijn 

mij niet. Jullie hebben niet mijn biografie, mijn achtergrond, mijn loopbaan, mijn gezin van 

herkomst, mijn context. Jullie hebben je eigen biografie en je eigen context, en daarin verschillen 

we minstens zo veel van elkaar als dat we er zaken in delen.  

 

Alle deuren die ik open zou doen - muzikale analyse, tekstuele analyse, muziekhistorische 

analyse gericht op het oeuvre van de zanger, samen zingen - zouden plausibel zijn. Mainstream 

cultuureducatie. Ja, dat moeten we doen. En wie dat niet kan gaat een professionaliseringstraject 

in, of doet zijn werk over aan de vakleerkracht muziek die het wel kan. Maar besef wat je 

daarmee doet. Je stelt iemand als ik centraal – iemand met een conservatoriumopleiding, iemand 

met een jarenlange ervaring in een zeer specifieke omgang met muziek: instrumenten spelen, 

analytisch luisteren, stilzitten in concertzalen. 

 

Is het terecht als ik mij presenteer als jullie rolmodel? Mag ik van jullie verwachten mij te 

worden? Mogen wij onze leerlingen cultuureducatie geven vanuit het idee dat zij zo veel 

mogelijk op de kunst- en cultuurprofessional moeten gaan lijken? Het is wel wat we doen, 

continu, in ons beleid, in het lesmateriaal dat we ontwikkelen, in de scholingen die we volgen of 

– van onze kant – die we geven. Maar is het terecht? 

 

Wij zijn sterk in ik-verhalen, wij, de professionals in cultuureducatie: in het vertellen hoe 

belangrijk kunst is. Maar ik denk dat we in de kunsteducatie geen behoefte hebben aan ik-

verhalen. We hebben behoefte aan jij-vragen. Dus vat het liedje aan het begin niet op als een 

boodschap, maar als een vraag. Het liedje vraagt jou: wat kan ik voor jou betekenen? En het is 

aan ieder van ons om daar een antwoord op te vinden, om dat te ontdekken. En als het niets blijkt 

te zijn, dan is dat jammer voor het liedje. 

 

+++++ 



12 
 

 

Zo kom ik vanzelf aan het eind van mijn verhaal. Scholen helpen kinderen te ontdekken wat de 

rol van kunst in hun leven kan zijn. Ze organiseren een systeem om het kind heen waarin dat kind 

wordt erkend als de kunstzinnige persoon die hij is; waarin het kind wordt geleerd dat hijzelf en 

anderen anders zijn – maar niet minder; en waarin het kind wordt uitgedaagd om op zoek te gaan 

naar de richting waarin hij zich wil en kan ontwikkelen. 

 

Ieder van ons vervult daarin een rol. Niet als rolmodel voor alle leerlingen, maar als voorbeeld 

van hoe het ook kan. Als de kunstzinnige idiocultuur die ieder van ons is. Als mensen die ieder 

op hun eigen manier op een betekenisvolle manier met kunst omgaan in de werkelijkheid van alle 

dag. We ademen kunst, immers. 

 

Dat vraagt een paar stappen. Erken jezelf. Niemand is ‘niet muzikaal’. Iedereen is wel anders 

muzikaal. Laat het alledaagse toe als belangrijk. Kunst is geen specialistisch hokje. Kunst doen 

we bij het rekenen, bij taal, bij gym, in de pauze – en ook, soms, bij kunst. Denk niet dat het 

alleen ‘goed’ mag. In kunst mag alles. En vals zingen is altijd nog beter dan niet zingen. 

 

Het thema van vandaag is ‘buiten de vakken kleuren’. Er staat een prachtig aanbod klaar van 

allerlei workshops die u kunnen inspireren. Ik moedig u graag aan die workshops in te gaan om 

geïnspireerd te worden. Dus niet om te leren hoe het zou moeten. Maar om ervan mee te nemen 

wat u kunt gebruiken in uw praktijk. Zodat u uw bijdrage aan de kunstzinnige ontwikkeling van 

de leerling kunt leveren. Zodat wij de leerling leren kunstzinnig in de wereld te staan. 

 

Een wereld van cultuur. 

 

 

 


