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Samenvatting 

Niet alles wat we wensen is altijd wenselijk. Niet alles wat we verlangen kan worden ingelost. Dat 

vraagt afstemming met dat wat er mogelijk en wenselijk is. In dit onderzoek beantwoord ik de vraag 

hoe kennis over rituelen een bijdrage kan leveren aan het versterken van wederkerigheid in het 

onderwijs. 

Dit onderzoek ben ik gestart met het idee dat er overlap is tussen onderwijs en rituelen oftewel: 

‘onderwijsrituelen’. En dat daarmee onderwijspraktijken zichtbaar en voelbaar kunnen worden 

waarmee wederkerigheid tussen het kind en de wereld kan worden versterkt. Om deze gedachte 

vorm te kunnen geven heb ik literatuuronderzoek gedaan, interviews met experts afgenomen, 

praktijkonderzoek en artistiek onderzoek gedaan. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het schenken van aandacht, het nemen van tijd en het doen van 

moeite bij kunnen dragen aan het gevoel van wederkerigheid. Aandacht, tijd en moeite kunnen 

besteed worden aan mensen, objecten, handelingen, momenten, locatie, symbolen en verhalen. Het 

werk van de leerkracht kan tijdens een onderwijsritueel gekarakteriseerd worden door twee rollen: 

de koster en de sjamaan. De rol van de koster staat voor de fysieke zorg en aandacht voor de wereld 

en de rol van de sjamaan staat voor de inspiratie en de begeestering die het kind uitnodigt om in 

dialoog te gaan met de wereld. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een theoretische en praktische verkenning van het idee van het 

onderwijsritueel. Het concept wordt zichtbaar gemaakt door middel van een lens die inzicht geeft in 

onderwijs waarbij wederkerigheid wordt versterkt. Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken of en 

hoe deze lens in een bredere onderwijscontext behulpzaam kan zijn. 
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‘Space is not empty. It’s full. It is the ground for 

the existence of everything, including ourselves.’ 

David Bohm 
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Inleiding 

Op het voorblad van dit onderzoeksessay staat een citaat van Joseph Beuys waarin hij (vrij vertaald) 

pleit voor verwonderaars in het onderwijs, of in ieder geval op plekken waar veel rationeel gesproken 

wordt. Hoe kunnen we een verwonderaar zijn? Hoe kunnen we ons (weer) laten betoveren door de 

wereld? 

In dit onderzoeksessay neem ik je mee op mijn zoektocht langs pedagogiek, filosofie en rituelen om 

antwoorden te vinden op die vragen. 

 

Wederkerigheid en holisme  

Professor David Bohm keek omhoog naar het heelal en zei: ‘We zijn geneigd om naar de sterren te 

kijken en de ruimte daartussen als leegte te ervaren. Maar er is ook een andere manier. We zouden 

de ruimte ook kunnen zien als een zee van mogelijkheden, oneindig vol in plaats van oneindig leeg. 

De sterren zouden dan kleine onderbrekingen zijn van die uitgestrekte zee.’ (Bohm, 1980, p. 242).  

 

In de uitgestrekte zee van David Bohm hangt alles met elkaar samen dankzij een alles verbindende 

energie vol potentie. Het is een volle leegte, een tussentijd waar ruimte vrij komt voor 

wederkerigheid. Wederkerigheid, in de zin van ontvangen en schenken, lijkt in onze wereld met de 

focus op het tastbare en waarin de onmiddellijke bevrediging van onze behoeftes het grootste goed 

lijkt soms ver weg. 

In een podcast van Nynke Laverman en Lex Bohlmeijer schetst ecologisch filosoof Matthijs Schouten 

een korte geschiedenis: Sinds de oude Grieken is in het Westerse filosofische paradigma de focus 

komen te liggen op het ondeelbare element. De werkelijkheid is in de loop der eeuwen uiteen 

gevallen in vakgebieden, fragmenten, specialismen en eindeloze kettingen van leveranciers. Bij elke 

empirische waarneming verschenen de feiten en verdween de ziel. Het object werd van het subject 

gescheiden. Dat heeft ons veel uitvindingen, materialistische voorspoed en inzichten gebracht. Maar 

heeft ook zijn schaduwkanten. We ervaren nu hoe het mondiale ecosysteem piept en kraakt omdat 

we de grote samenhang van alles uit het oog zijn verloren. 

In het Oosterse filosofische paradigma en bij inheemse volkeren is tot op heden nog een ander geluid 

te horen. Daar hebben de stenen een ziel, de wind fluistert verhalen en de mens is onlosmakelijk met 

het geheel van het universum, het verleden en de toekomst verbonden. Object en subject zijn in 

wederkerigheid met elkaar verbonden (Laverman & Bohlmeijer, 2020).  
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In de praktijk van het onderwijzen zouden we de wederkerigheid kunnen benoemen als de relatie 

van het kind met de wereld (de ander en het andere). Socioloog Hartmut Rosa (2016) noemt het 

resonantie. Gert Biesta (2017) noemt het de dialoog tussen dat wat het kind wenst en wat wenselijk 

is.  

Deze visie op opvoeding en onderwijs past in de wens voor de brede vorming van het kind vanuit 

kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (Onderwijsraad, 2016). In Nederland doet het NIVOZ 

onderzoek naar Whole Child Development (W.C.D.). Deze holistische  benadering staat voor een 

onderwijs dat de fysieke, sociale, emotionele, cognitieve, creatieve, spirituele en ethische 

ontwikkeling van ieder kind adresseert (Nivoz, 2020). Het is een vorm van onderwijs dat gezien kan 

worden als een reactie op de fragmentatie en analytische benadering in het Westers 

wetenschappelijk en filosofisch paradigma. W.C.D. streeft naar synthese en de onderlinge 

samenhang tussen de dingen. Het kind is een complex verbonden persoon (Van Olst, 2021). 

Kinderen als sterren in een eindeloze zee vol potentie. 

 

Dat er op dit moment vanuit de sociologie, pedagogiek en filosofie aandacht is voor wederkerigheid 

lijkt dan ook een reactie op het Westerse filosofisch en wetenschappelijk paradigma dat er een 

scheiding is tussen ziel en materie, tussen subject en object.  

Ook in het denken over cognitie lijkt een tegengeluid hoorbaar te worden, ons bewustzijn wordt 

daarin gezien als een instrument dat volledig is afgestemd op de wederkerigheid tussen de binnen- 

en de buitenwereld (4E cognition group, 2022).  

 

Via de kunst naar rituelen 

Fotograaf Rahgu Rai beschrijft in de documentaire ‘An Unframed Portrait’ een moment tijdens een 

fotoshoot waarop hij zo verbonden is met de energie van de omgeving dat hij een grote sensor 

wordt, er is ‘darshan’ (Rai, 2017).  

Wanneer gelovigen tempels met godsbeelden of een goeroe bezoeken kan er ‘darshan’ optreden. 

Het is het moment van synchroniciteit waarbij de gelovige de god ziet en tegelijkertijd gezien wordt 

door de god of goeroe. De grens tussen de gelovige en de god of goeroe vervaagt, er treedt een 

transcendente ervaring op.  

In filosofische zin kan ‘darshan’ gezien worden als een heelheidservaring. Ook bij andere 

levensbeschouwingen kunnen we het streven naar wederkerigheid herkennen. Bijvoorbeeld in het 

Yin Yang-teken (mannelijke en het vrouwelijke) en de Igdrasil (de levensboom). En in het begrip 

‘Ubuntu’ (ik ben omdat wij zijn) uit Zuid-Afrika schuilt het besef van een diepe verbondenheid tussen 
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individu en de ander en het andere.  

 

Dat breng me op de vraag of we in de kennis over rituelen antwoorden kunnen vinden voor 

onderwijspraktijken die de wederkerigheid tussen het kind en de wereld kunnen versterken. Wat 

gebeurt er als we onderwijs en rituelen als twee transparante kleuren over elkaar heen leggen? Wat 

verschijnt er dan? Hoe resoneren die twee gebieden met elkaar en hoe kan de oude kennis die zit 

verborgen in het ritueel bijdragen aan hedendaagse onderwijsvragen? 

 

Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we wederkerigheid met behulp van rituelen in het onderwijs zichtbaar maken en 

versterken? 

 

Deelvragen: 

Waarom is het zichtbaar maken van de wederkerigheid in het onderwijs belangrijk? 

Wat is de relatie tussen rituelen en wederkerigheid? 

Hoe zou ik een ‘onderwijsritueel’ kunnen definiëren? 

Welke lessen kan ik trekken uit de reflecties op (conceptuele) onderwijsrituelen? 

Wat kan ik leren van het vormgeven en uitvoeren van een onderwijsritueel? 

Hoe wordt wederkerigheid zichtbaar bij kinderen tijdens een onderwijsritueel? 
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‘Denken ist plastik.’ 

Joseph Beuys 
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Onderzoeksmethodologie 

Doel en aanleiding van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om onderwijspraktijk voor pedagogische principes als wederkerigheid, 

dialoog en resonantie te versterken vanuit de kennis over rituelen. De aanleiding om dit onderzoek 

te starten vanuit de combinatie van onderwijs en rituelen is dat in beide kennisgebieden de relatie 

van het individu tot de wereld (de ander en het andere) een belangrijke plaats in neemt. 

 

Grondgedachte 

De ontwikkeling, het beeldhouwen, van het begrip ‘onderwijsrituelen’ met de intentie om 

wederkerigheid in het onderwijs te versterken vraagt enerzijds te komen tot een praktijktheorie die 

inzicht geeft in de processen en acties die plaats kunnen vinden en anderzijds is het van belang om 

de geleefde ervaring van die processen en inzichten te onderzoeken. Om die reden heb ik gekozen 

voor een combinatie van de kwalitatieve methodologie van de Grounded Theory (Strauss & Corbin, 

1990) en fenomenologisch onderzoek.  

Met de methodologie volgens de Grounded Theory heb ik vanuit de analyse van theoretische 

bronnen, interviews, observaties, praktijkervaringen en artistieke verwerking een praktijktheorie 

ontwikkeld (het onderwijsritueel). Met dien verstande dat het iteratieve analyse-proces vooraf niet 

gestructureerd was maar ik met een open en exploratieve houding in verschillende fases en analyses 

theorie en praktijk met elkaar heb verbonden om tot praktijktheorie te komen. 

Het fenomenologisch karakter van dit onderzoek ligt in het feit dat ik als onderzoeker interpretaties 

maak van de literatuur, interviews, de geleefde ervaring van mijzelf en die van de participanten. 

Vanuit die individuele ervaringen en de literatuur heb ik geprobeerd wederkerigheid als geleefde 

ervaring te onderzoeken en zichtbaar te maken (Van Manen, 1990).  

 
 

Over fenomenologie 

Fenomenologie speelt in dit onderzoek zowel een rol in de onderzoeksmethode als in de inhoudelijke 

benadering van pedagogiek en rituelen. Daarom deze korte toelichting. 
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Fenomenologie bestudeerd de geleefde ervaring (van Manen, 1990). Daarbij zijn er drie elementen 

die belangrijk zijn. Allereerst dat wij mensen waarnemende wezen zijn, een subject dat de wereld 

waarneemt met al zijn zintuigen. Het tweede element zijn de zogenaamde fenomenen, dat is alles 

wat zichzelf aan ons waarnemende subjecten geeft of toont. En het derde element is het proces van 

de interactie tussen ons als waarnemend subject en de fenomenen die zichzelf aan ons geven. 

Fenomenologie gaat met name over deze interactie (Wallenfang, 2019a). 

Als we onze zintuigen naar buiten richten en de wereld waarnemen (met alle onzuiverheden en 

concepten) dan noemen we dat intentionaliteit. We zien een lamp en we begrijpen dat het een lamp 

is omdat we daar in ons geheugen een symbool, een concept van hebben opgebouwd. We nemen 

iets waar en in onze gedachten denken we daar over na, we kunnen concepten plaatsen en ordenen. 

In omgekeerde richting komt er vanuit de wereld ook van alles op ons af, dat wat fenomenen geven, 

die richting noemen we intuïtie. Er komt vanuit de wereld een voortdurende stroom intuïtie dat in 

ons bewustzijn komt. 

Bij verzadigde fenomenen (saturated phenomenon) is er een overdaad aan intuïtie waarmee de 

intentionaliteit van ons bewustzijn wordt overspoeld. We kunnen dan een ervaring niet meer in zijn 

geheel begrijpen, ordenen, conceptualiseren en kwantificeren. We worden als het ware een beetje 

overvallen en verrast. We verwonderen ons over wat we in onze ervaring van de wereld tegen 

komen (Marion, 2002). 

 

Onderzoeksmethodes 

Om te komen tot een eerste aanzet tot een gefundeerde theorie (grounded theory) over de 

onderwijspraktijk heb ik op de volgende manieren data verzameld: 

Met literatuuronderzoek heb ik theoretische fundamenten gezocht voor de onderwijstheorie. In 

interviews met experts heb ik mijn bevindingen voorgelegd, getoetst en heb ik nieuwe theoretische 

bronnen verkregen  (zie bijlage 1. en 2.). In lesobservaties heb ik gezien hoe de zich vormende 

onderwijstheorie in de praktijk werkzaam kan zijn (zie bijlage 3. t/m 5.). Met praktijkonderzoek in de 

vorm van het ontwerpen en geven van lessen heb ik de onderwijstheorie verder kunnen aanscherpen 

(zie bijlage 6.). Met artistieke verwerking heb ik me als kunstenaar verbonden met het onderwerp 

om ook vanuit persoonlijke artisticiteit tot inzichten te komen (zie bijlage 7. t/m 9.).  

 



12 
 

Data-analyse 

Omdat in dit onderzoek twee verschillende kennisgebieden (onderwijs en rituelen) met elkaar 

worden verbonden vraagt het van mij als onderzoeker om zover mogelijk tot in ‘het wezenlijke’ van 

de materie door te dringen en te zoeken naar gezamenlijke taal en betekenis. De analyse en 

verwerking van de data is een intuïtief proces waarbij ik mezelf als onderzoeksinstrument inzet. Het 

verwerkingsproces van de kennis en ervaringen kenmerkt zich door het zoeken naar patronen en 

oplossingen in combinatie met creatieve en toevallige ingevingen. Deze methode is gebaseerd op de 

‘Professionele intuïtie’ van Edwald de Boer. Een proces van incubatie (broeden), beschouwen en 

vastlopen, impasse (loslaten), illuminatie (ingeving) en verificatie (De Boer, 2014). In het hoofdstuk 

met de bevindingen zal ik het resultaat van deze analyse (de lens in de vorm van een model) 

toelichten. 

 

Context  

Het onderzoek speelt zich af in het werkgebied van mij als onderzoeker, kunstdocent en 

onderwijsondersteuner op verschillende scholen in Nederland. Maar in het bijzonder op twee 

basisscholen in Zwolle: Vrijeschool Zwolle en Openbare Basisschool De Marshof. Op beide scholen 

werk ik een dag in de week ter ondersteuning en versterking van het onderwijs door middel van 

kunst, pedagogische verdieping en didactisch handelen. 

Mijn ervaring als kunstdocent op diverse scholen en het verschil tussen het holistisch onderwijs van 

de Vrijeschool en het traditionele onderwijs op de Marshof vormen samen de context van dit 

onderzoek. 

 

Participanten 

Aan dit onderzoek hebben verschillende mensen op diverse manieren meegewerkt: 

Geïnterviewden: Craig Wiggins (priester van de Christen gemeenschap in Nederland en de Verenigde 

Staten), Prof. Dr. Evert Bisschop Boele (leading lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving), 

Joop Berding (schrijver, pedagoog), Gesineke Veerman (didacticus en methode-ontwikkelaar), Frans 

Jozef van Nispen tot Sevenaer (Yogadocent, wereldreiziger en Studenten decaan aan de UVA). 

Enquête: Leerkrachten van Vrijeschool Zwolle (11 respondenten) en openbare basisschool de 

Marshof (0 respondenten) 
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23 kinderen in kleuterklas (Vrijeschool, lesobservatie) 

17 kinderen groep 3, 6-7 jaar (Marshof, uitvoeren conceptueel onderwijsritueel) 

20 kinderen groep 6, 9-10 jaar (Marshof, Black-out poetry) 

17 kinderen groep 7, 10-11 jaar (Marshof, Black-out poetry) 

18 kinderen groep 8, 11-12 jaar (Marshof, Black-out poetry) 

23 kinderen klas 4, 9-10 jaar (groep 6, Vrijeschool, Maskers maken) 

 

Experts en leerkrachten die betrokken zijn bij dit onderzoek hebben hun toestemming gegeven voor 

vermelding in dit verslag. De kinderen in de lessen die ik heb geobserveerd kon ik niet vertellen dat 

de data belangrijk bleken voor dit onderzoek omdat dat pas later bleek. Bovendien wordt geen 

enkele naam van deze kinderen in het onderzoek genoemd of getoond. De kinderen die bij het 

Masker-project betrokken waren wisten dat de lessen en filmopnames ook voor dit onderzoek 

belangrijk konden zijn. In dit onderzoek wordt geen enkele naam, afbeelding of filmbeelden zonder 

nadrukkelijke toestemming van zowel het kind als de ouders getoond. 
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‘The subject receives itself from what is received.’ 

Jean Luc Marion 
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Bevindingen 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de opbrengsten van het onderzoek. Ik ben op zoek geweest naar 

manieren om wederkerigheid in het onderwijs te versterken en zichtbaar te maken. Omdat in zowel 

de pedagogiek als bij rituelen wordt gesproken over processen die te verbinden zijn met 

wederkerigheid heb ik het begrip ‘onderwijsrituelen’ gebruikt om tot een synthese te komen. Met 

behulp van literatuurstudie,  interviews, observaties, ontworpen en gegeven lessen en artistieke 

verwerkingen ben ik tot een conceptueel model gekomen waarmee ik kernbegrippen uit de theorie 

en praktijk rondom wederkerigheid met elkaar verbind. Het model in de vorm van een lens kent 

verschillende ringen die ik stap voor stap zal beschrijven. 

 

Figuur 1. Artistieke visualisatie van wederkerigheid, onderdeel van de 
jaarkalender (zie bijlage 7.). 
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Wederkerigheid in pedagogiek 

Hoewel er verschillende meningen zijn over de taak en bedoeling van het Nederlandse onderwijs 

sluit ik me met dit onderzoek aan bij het idee van de ‘critical pedagogy’. Dat is het idee dat onderwijs 

een sleutelrol speelt in een democratische samenleving en de persoonsvorming van het kind 

(Geroux, 2011).  

In zijn boek ‘World-centred education’ bouwt Biesta aan zijn pedagogische theorie waarin hij veel 

aandacht heeft voor ‘het in de wereld komen’ van het kind. Gert Biesta beschrijft de wederkerigheid 

als een dialoog van het ‘ik’ met de wereld. Vrij geïnterpreteerd onderscheidt hij daarin twee 

bewegingen in het pedagogische proces: een beweging van ruimte maken voor de wereld en een 

beweging van de wereld die zich geeft. Hij haalt daarbij het werk aan van de filosofen Emanuel 

Levinas en Jean-Luc Marion (Biesta, 2022).  

 

Ruimte maken en ontvangen 

De Frans-Joodse filosoof Emanuel Levinas werkt met het klassieke begrip kenosis de ruimtegevende 

mogelijkheid van het subject uit. Het is een beweging waarbij het Zelf, ook wel het Ik of het subject 

genoemd, zich terugtrekt en ruimte maakt voor de ander of het andere. ‘Een beweging van het 

Zelfde naar het Andere dat nooit tot het Zelfde terugkeert’ (Van Riessen, 2019, p 170).  

 

Satureren en geven 

Naast de beweging van het subject om ruimte te maken, zich van zichzelf te bevrijden, aldus Levinas, 

ziet Biesta in het werk van de Franse filosoof Jean-Luc Marion hoe de wereld zich kan geven. Marion 

geeft ons met ‘givenness’ inzicht in de manier waarop fenomenen zich aan ons geven voordat we ze 

kunnen waarnemen. En hoe meer en beter wij zonder oordeel kunnen waarnemen hoe meer een 

fenomeen zich kan geven. Soms is een fenomeen zo ‘gesatureerd’ dat het ons als een verrassing 

overkomt. Er treedt dan een moment op van verwondering waarin we door iets of iemand worden 

aangeraakt maar nog niet hebben kunnen beslissen wat we ervan moeten vinden of wat we erbij 

moeten voelen. Ook Marion ziet hierin wederkerigheid: ‘The subject receives itself from what is 

received’ (Marion, 2017, p. 86). 
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Wederkerigheid 

De twee bewegingen van het ruimte maken van het subject en het zich geven van de wereld zijn in 

een continue beweging met elkaar verbonden als eb en vloed. En hier komen we terug bij de dialoog 

van Biesta en de resonantie van Rosa. 

De ontvangende beweging en de gevende beweging staan als twee polen tegenover elkaar maar zijn 

ook onmiskenbaar met elkaar verbonden in het grotere geheel: 

 

 

Figuur 2. In een onderwijsritueel geeft de wereld zich en maakt de mens ruimte. 
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Wederkerigheid in rituelen 

Verwonderd worden (ontvangen) 

In de pedagogiek wordt veel geschreven over het proces van het ‘in de wereld komen van het kind’. 

In een interview met Craig Wiggins (priester van de Christengemeenschap) vertelt hij mij hoe rituelen 

kunnen worden gezien als handelingen die ons helpen om vanuit een gezamenlijk verhaal om te gaan 

met zaken die vanuit de buitenwereld op ons afkomen. Of het nu het verstrijken van de jaren is, de 

oogst in de herfst, het nieuwe leven in de lente, het nuttigen van een maaltijd, het komen en gaan 

van de ander in de vorm van de gemeenschap, de partner, het kind. Veel religies en 

levensbeschouwingen voorzien met rituelen in momenten waarop er in groepen of individueel 

gezocht kan worden naar de verbinding van het ‘IK’ met de wereldziel. Rituelen vormen daarmee 

momenten waarop de dialoog en de resonantie wordt geoefend, gevierd, geduid, gemarkeerd. 

Herman de Dijn (2018, p. 49) zegt hier over dat het ritueel als onderbreking, als ‘framing’ kan helpen 

om de wereld (opnieuw) als een wonder of als mysterie te kunnen beleven. 

Het rituele herstellen of versterken van de resonantie en de afstemming van de binnen- en 

buitenwereld is verbonden met verwondering. Cornelis Verhoeven (2021, p. 22) zegt hierover: ‘In de 

verwondering ervaren wij ons zelf op grond van een ontmoeting met de werkelijkheid’.  

Verwondering ziet hij als het moment voordat we hebben besloten wat we met deze ontmoeting 

met de wereld aan moeten, hoe we het zouden moeten begrijpen, wat we erbij zouden moeten 

voelen. Jean-Luc Marion spreekt over een verrassing, verbazing (Wallenfang, 2019b). Het wonder als 

een verrassende en onderbrekende gebeurtenis. In de woorden van Marion: een moment van een 

ervaring waarop er meer intuïtie van een fenomeen uitgaat dan wij op dat ene moment kunnen 

bevatten en begrijpen. Een moment in de resonantie waarop we niet kunnen afdwingen of 

beheersen, maar alleen maar in vertrouwen kunnen luisteren en reageren (Rosa, 2016).  
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De wereld verwonderen (geven) 

Er zijn fenomenen in de wereld waarover we ons sneller kunnen 

verwonderen dan andere. Marion noemt dat ‘gesatureerde fenomenen’. 

Over welke fenomenen dat zijn wordt verschillend gedacht maar de 

natuur, kunst, religie en sociale interactie zouden zich het beste lenen om 

je aan te verwonderen, om intuïtie uit te ontvangen of om mee te 

resoneren. 

 

Tijdens een bezoek aan de Braunschweig Dom St. Blasii (Duitsland) werd 

ik overvallen door de schoonheid van de ruimte. Zelfs atheïsten gaan 

spontaan even in god geloven bij het zien van zoveel schoonheid. En 

terwijl ik daar zo rondliep en me verwonderde over de ruimte hoorde ik 

een harde knal gevolgd door een tergend piepend geluid dat daarna lang 

nagalmde door de hoge gewelven. Enigszins geërgerd zocht ik naar de 

oorzaak van deze verstoring van mijn transcendente moment. Het bleek de koster die met stoelen en 

geluidsapparatuur aan het slepen was. Hij liep naar het altaar en stak er de kaarsen aan. Vervolgens 

slofte hij op zijn gemakje door de kerk, raapte een snoeppapiertje op en verdween door een deur 

waarvan ik eerst niet gezien had dat die er was. 

De dagelijkse zorg van de koster staat in relatie tot de bouw van de kerk waaraan vele 

ambachtsmensen hebben gewerkt. Eeuwenlang is er aandacht, tijd en moeite besteed aan deze plek 

zodat bezoekers zoals ik er op een dag een moment van verwondering kunnen ervaren. 

 

Ik dacht terug aan het gesprek met priester Craig Wiggins die vertelde over het verzorgen van de 

ruimte, de aandacht voor de gebaren en de zorgvuldigheid bij het kiezen van de woorden in de 

dienst.  

Er zijn fenomenen in de wereld die ons kunnen verwonderen zonder invloed van de mens, 

fenomenen die van zichzelf gesatureerd zijn. Maar mijn ervaring in de kerk in Braunschweig maakte 

me duidelijk dat ook mensen in staat zijn om de wereld te verwonderen, te verzadigen en te 

satureren opdat anderen zich eraan kunnen verwonderen. Niet alleen de koster in de kerk, maar ook 

kunstenaars, priesters (geestelijken), leerkrachten en de betrokken ander kunnen blijkbaar iets aan 

de wereld toevoegen waardoor hij verwonderd wordt. 

Figuur 3. Braunschweig Dom St. Blasii 
(eigen foto). 
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Figuur 4. In een onderwijsritueel kunnen we de wereld verwonderen en ons aan de wereld verwonderen. 

 

Wat kunnen we actief doen om verwondering een plaats te geven in de onderwijspraktijk? Wat 

kunnen we als leerkracht en onderwijsmaker doen om de wereld waarmee we het kind in aanraking 

willen brengen te verwonderen? Ook hierin biedt de synthese tussen onderwijs en rituelen mogelijke 

antwoorden. 

 

Tot de kern 

We kunnen ons verwonderen aan de wereld als we ruimte maken, ons openstellen en goed 

waarnemen. We kunnen ons ook verwonderen als de wereld zo vervuld en gesatureerd is dat het ons 

ongevraagd overkomt als een verrassing. We kunnen als mens de wereld verwonderen met onze 

verbeeldingskracht en creativiteit. Maar ook door liefdevol en betekenisvol te zijn voor de ander. 

Om tot de kern te komen van wat er nodig is om als de koster en sjamaan, het kind en de leerkracht 

zichzelf of de wereld te verwonderen, richt ik mijn blik nog eenmaal op pedagoog Gert Biesta. Aan de 

hand van zijn drie pedagogische gebaren onderbreken, vertragen en ondersteunen reflecteer ik op 

mijn ervaringen als kunstdocent in de klas en de interviews die ik heb afgenomen (Biesta, 2022). 
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Aandacht schenken 

Het eerste gebaar is die van de onderbreking. Het gebaar waarbij de leerkracht het kind aanspreekt 

en wijst op iets dat interessant of zinvol voor het kind zou kunnen zijn. De leerkracht vraagt het kind 

om aandachtig te zijn, zich open te stellen voor het nieuwe.  

We kunnen in de verwondering zoals Verhoeven (2021) het beschrijft het onderbrekende karakter 

herkennen. Er is iets dat onze aandacht trekt en we hebben nog niet de tijd gehad om er iets van de 

vinden of het te begrijpen, er is een verrassing, een niet weten, onze aandacht is gewekt.  

De Dijn noemt rituelen onomwonden ‘aandachtsmachines’ (De Dijn, 2018 p. 93). En je hoeft je maar 

een (religieus) ritueel voor te stellen en de aandacht en concentratie is haast tastbaar.  

Als het kind aandachtig is, staat het open voor de verwondering, voor het nieuwe. Het kind is 

welwillend en is bereid om ruimte te maken voor de ander of het andere.  

 

Tijd besteden 

Het tweede gebaar is de vertraging waarbij het kind de tijd krijgt om zich tot iets te verhouden.  

In rituelen herkennen we de vertraging en het nemen van tijd in de pelgrimstochten, de 

contemplatie en de meditatie. Maar ook in de overweging van de dominee waarin soms bij een enkel 

woord of zin wordt stilgestaan. 

Met vertraging komt tijd vrij. Tijd om te groeien, tijd om te verbinden, tijd om waar te nemen, tijd om 

even met dat wat de leerkracht uit de wereld toont te zijn. Tijd om te ervaren of dat wat het kind in 

zichzelf als wilsimpuls voelt opkomen ook wenselijk is in relatie met de ander of het andere.  

In gesprek met pedagoog en schrijver Joop Berding wordt het belang van tijd en geduld bevestigd. Hij 

schreef er een boek over: Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Daarin schrijft hij: ‘het 

[geduldig zijn] is het geëngageerde wachten dat ruimte schept en zich nieuwsgierig en open stelt ten 

opzichte van wat mogelijk is en van wat zich mogelijk zal manifesteren.’ (Berding, 2019, p. 12) 

 

Moeite doen 

Aan het laatste gebaar, het ondersteunen, ligt weerstand, inspanning en moeite ten grondslag. Door 

te  ondersteunen nodigt de leerkracht het kind uit om offers te brengen en om uiteindelijk tot 

zelfstandigheid te komen.  
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Veel rituelen moedigen ons aan en ondersteunen ons bij het overgaan van drempels. Ze geven vorm 

aan veranderingen die we in onze biografie doormaken of helpen ons te verhouden tot 

veranderingen die ons overkomen. 

In het herhalende karakter van rituelen wordt moeite, doorzetten en uithouden tot kunst verheven. 

Elke dag hetzelfde gebed, dezelfde mediatie of dezelfde yoga-houding dagen ons uit om moeite te 

doen en tegelijkertijd biedt de herhaling en het routinematige karakter ondersteuning bij de 

uitoefening. 

Mijn ervaring als docent is dat de trots van een leerling op een werk zo groot is als de weerstand die 

is overwonnen. Volgens Philippe Meirieu is het zelfs onze plicht om weerstand te bieden (Meirieu, 

2019). 

 

Onderbreken, vertragen en ondersteunen zijn de gebaren van de pedagoog die het kind helpen om 

zich te verbinden met de wereld.  

Als de bevlogen leerkracht, het betrokken kind, de devote koster en de begeesterde sjamaan zichzelf 

of de wereld verwondert dan doen zij dat door aandacht te besteden, tijd te nemen en moeite te 

doen. Er is een tijd voor en een tijd na de aandacht, de tijd en de moeite, er heeft zich een 

ontwikkeling voorgedaan. 
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Figuur 5. In een onderwijsritueel kunnen we (ons of de wereld) verwonderen door aandacht te schenken, tijd te nemen en 
moeite te doen. 

 

Waar kunnen we aandacht, tijd en moeite aan besteden? 

Wanneer we met een empirische blik naar rituelen kijken dan zijn er volgens Ronald L. Grimes zeven 

actoren te onderscheiden: mensen, objecten, handelingen, momenten, locaties, symbolen en 

verhalen (Grimes, 2013). 

Rituelen betreft mensen, soms individueel maar meestal in groepen. Vaak zijn er leiders en volgers. 

De mensen ontlenen door deel te nemen aan rituelen status en verbinding binnen de groep. 

Bij rituelen horen objecten, zoals het kruis, een kaars, voedsel, kleding, gebouwen en beelden. 

Rituelen kenmerken zich door voorgeschreven handelingen die in strikte volgorde dienen te worden 

uitgevoerd. 

Rituelen vinden plaats op bepaalde momenten en tijden. Ze vinden plaats in een bepaalde 

frequentie, in een bepaald ritme. 

De locatie waar rituelen worden uitgevoerd spelen een belangrijke rol. De plek en de richting waarop 

kerken, tempels, moskeeën en altaars zijn gebouwd zijn vaak zorgvuldig gekozen. 
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Objecten en afbeeldingen, momenten, locaties en de gedeelde verhalen hebben vaak een 

symbolische betekenis, ze vertegenwoordigen meer dan het feitelijke gegeven.  

In de interviews met Craig Wiggins (priester) en Frans Jozef (yoga-docent) wordt de aandacht, tijd en 

moeite die men rondom rituelen aan deze actoren besteedt bevestigd. Beiden benadrukken de 

zorgvuldigheid waarmee wordt omgegaan met mensen, objecten, handelingen, momenten, locaties, 

symbolen en verhalen. 

Wat mij betreft is hier eenvoudig een parallel te trekken naar het onderwijs. Ook daar is een 

samenspel van mensen, objecten, handelingen, momenten, locaties, symbolen en verhalen waar we 

aandacht, tijd en moeite aan kunnen besteden met de intentie om wederkerigheid, verbinding en 

resonantie mogelijk te maken. 

 

 
Figuur 6. In een onderwijsritueel kunnen we (ons) verwonderen door aandacht te schenken, tijd te nemen en moeite te doen 
voor mensen, objecten, symbolen, handelingen, momenten, locaties en verhalen. 
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‘Truth must be found in reality, not systems.’ 

Joseph Beuys 
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Hoe het onderwijsritueel verscheen in de 

praktijk 

Aan de hand van de ringen van de lens heb ik laten zien hoe vanuit de theorie en de interviews 

wederkerigheid in het onderwijs zichtbaar en versterkt kan worden. Daarvoor heb ik taal en kennis 

over onderwijs en rituelen met elkaar verbonden. Tijdens het onderzoek werd op geplande en 

ongeplande momenten wederkerigheid en de mogelijke invulling van het onderwijsritueel zichtbaar. 

Hieronder beschrijf ik vier korte ontmoetingen en ervaringen die mede vormend waren aan de 

bovengenoemde lens. 

 

Zichtbare en voelbare wederkerigheid  

Hartmut Rosa biedt met zijn ‘resonantie’ een helder beeld van hoe wederkerigheid zichtbaar en 

voelbaar kan worden in het onderwijs. De ondertitel van zijn boek Resonanzpädagogik betekent vrij 

vertaald: als het in het klaslokaal knispert. Heel concreet zijn dat rode wangen, verhoogde hartslag 

en ademhaling, glanzende ogen. Resonantie is niets zweverigs, het is als verhoogde activiteit 

meetbaar in de hersenen. Kinderen die resoneren willen niet ten koste van alles beheersen en 

afdwingen, maar hebben de rust en het vertrouwen om te luisteren en te reageren. Ze zijn als een 

gitaar of een viool, een klankkast met snaren. Het klankgat moet voldoende open en voldoende dicht 

zijn, anders klinkt er niets (Rosa, 2016). 

 

Bij een rondvraag onder leerkrachten van de scholen waar ik werk kreeg ik soortgelijke antwoorden 

(zie bijlage 1.). Het beeld dat Juf Annemary Bruins schetste in een gesprekje dat ik met haar had geeft 

denk ik het beste weer wat resonantie betekent voor het kind en het werk in een klas: 
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Aandacht, tijd en moeite van leerkracht en kinderen (zie bijlagen 3. en 4.) 

Dankzij de lesobservatie bij de kleuters van Juf Nienke Kompagne kon ik een link leggen tussen de 

handelingen in een ritueel en iets wat je een onderwijsritueel zou kunnen noemen. Juf Nienke 

voerde een aantal op elkaar afgestemde handelingen uit. Vanuit hetzelfde thema zong ze, deed ze 

een bewegingsoefening, de kinderen maakten door massage-spel fysiek contact en vervolgens 

gingen ze tekenen. Als een koster had Nienke alles voorbereid, het zag er prachtig verzorgd uit. En als 

een sjamaan leidde ze de kinderen langs verschillende ervaringen op zoek naar resonantie, 

verwondering en wederkerigheid. 

De opdrachten die ze gaf waren geleide opdrachten waarmee ze de kinderen hielp om de aandacht 

vast te houden, de tijd te nemen en te ondersteunen in wat ze moesten doen. De aandacht voor de 

kwaliteiten van de bloemen op de tekeningen prikkelde de kinderen om goed waar te nemen. Door 

samen te kijken opende Nienke de mogelijkheid om te verwonderen en de intuïtie die uitging van de 

tekeningen te ontvangen. 

Er was ook een moment waarop de kinderen de tekening zelf af mochten maken en aanvullen. Juf 

Nienke gaf daar de vrijheid aan de kinderen om met hun creativiteit de tekening te verfraaien. 

Daarmee werd de band met het onderwerp en de tekening bezegeld: nu was het echt van de 

kinderen zelf, hoe klein de eigen inbreng ook was. Er werd met de mogelijkheid zelf iets aan de 

tekening toe te voegen een mooie strik om proces van dit onderwijsritueel gedaan. 

‘Resonantie kan niet worden beperkt door een enkel moment. Resonantie klinkt door de hele 

dag heen. Het verloop van de dag kan ik vergelijken met het varen met een bootje over de 

rivier. Soms ben je met de klas op een meertje in relatieve rust, dan weer in een 

stroomversnelling en soms ga je zelfs van een waterval. Bij kinderen die resoneren is de energie 

en de aandacht door de dag heen in overeenstemming met dat wat de stroom van de dag (de 

rivier) vraagt. De leerkracht kan met activiteiten en inhoud (zingen, bewegen, lezen, schrijven, 

luisteren enz.) de loop van de rivier in enige mate beïnvloeden en daarmee de kinderen helpen 

om de afstemming met het moment te (her)vinden. Een groot deel van de opvoedkunst gaat 

erom bij kinderen die afstemmingsruimte te vergroten waardoor ze makkelijker meekunnen 

met de gang van de rivier, de wereld, het dagritme, de rituelen, routines, gebruiken en 

gewoontes.’ 
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Kinderen verwonderen de wereld en verwonderen zichzelf (zie bijlage 5.) 

Op basisschool de Marshof in Zwolle gaf ik een les waarin de kinderen een gedichtje tevoorschijn 

toverden uit een willekeurige bladzijde uit een kinderboek door middel van black-out-poetry. Na de 

les werd me duidelijk hoe aandacht, tijd en moeite kan leiden tot ‘gesatureerde fenomenen’. In de 

les werd door aandacht, tijd en moeite waarde toegevoegd aan de willekeurige bladzijde en voedde 

het zo tot een verzadigd fenomeen dat zichzelf aan het kind kon geven. Sommige kinderen konden 

ruimte maken, zich even van zichzelf bevrijden, om dat wondertje van een verschijnend gedicht te 

ontvangen en te ervaren. Ook hierin maakte de mogelijkheid om op creatieve en autonome wijze 

woorden te kiezen en weer andere weg te strepen de opening naar wederkerigheid groter. 

Vol aandacht droegen zij hun gedichten voor of luisterden naar die van de ander. 

Wat hier voor mij ook duidelijk werd is hoe de verbeelding iets anders kan geven dan de feitelijkheid. 

Kinderen moesten wennen aan het associatieve en het kunstzinnige karakter van poëzie, ze waren op 

zoek naar logica en correcte zinsbouw. Door zelf met poëzie te experimenteren konden kinderen de 

focus op het ware wat loslaten, het goede ontdekken en het schone ervaren. 

 

In wederkerigheid bestaan met de wereld (zie bijlage 6.) 

Deze lessenserie werd ontwikkeld op basis van de ideeën over het onderwijsritueel zoals ik 

hierboven heb beschreven. De ideeën waren zich destijds nog aan het vormen. De theorievorming 

ging hand in hand met de praktijk. Het werd steeds duidelijker dat het onderwijsritueel niet alleen 

aanwijzingen zou kunnen geven voor de vorm (zie de les van Juf Nienke) maar dat het ook een bril of 

een lens kan zijn om naar onderwijsprocessen en pedagogiek te kijken (zie de les met black-out-

poetry). Deze bevindingen werden bij het ontwikkelen van dit korte kunstproject meegenomen.  

Samen met Juf Ellen Heek hebben we vanuit het thema ‘het dierenrijk’ verschillende op elkaar 

afgestemde activiteiten gegeven. Drie weken lang werkten de kinderen met juf Ellen aan het thema 

waarin zij op verschillende manieren het dierenrijk verkenden (kwalificatie). In de kunstzinnige lessen 

waarin de kinderen een dier boetseerden en vervolgens van een dier naar keuze een masker gingen 

maken werden de pedagogische bewegingen onderbreken, vertragen en ondersteunen duidelijk 

zichtbaar. De kennis die ze met juf Ellen over de dieren hadden opgedaan konden de kinderen nu 

inzetten voor hun eigen masker. 
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De onderbreking werd zichtbaar in het feit dat ik ze als leerkracht vroeg iets te gaan maken en daar 

steeds verschillende vormen en materialen bij gaf. De weerbarstige klei, kippengaas, krantenpapier 

en lijm dwongen de kinderen om aandacht, tijd en moeite te besteden. Ook de opdracht om een 

korte ode aan het gekozen dier te schrijven kostte de kinderen aandacht, tijd en moeite. Bij elke 

opdracht in deze serie was motivatie eigenlijk geen probleem. De kinderen vonden het leuk om te 

doen en waren geïnspireerd. De enige ondersteuning die ik af en toe in het proces heb moeten geven 

was hulp bij de techniek om met de verschillende materialen om te gaan en bij het schrijven van het 

gedichtje over het dier. 

Dat de kinderen zich met hun dier en masker hadden verbonden bleek wel uit mijn suggestie om 

voor de opnames van de film (zie bijlage 9.) van masker te ruilen met de buurman/vrouw. Er ging een 

golf van verontwaardiging door de klas. Toen ik ze geruststelde en ze vertelde dat het een grapje was 

vroeg ik de kinderen waarom ze dat eigenlijk niet wilden, hun antwoorden: omdat ze er zoveel 

aandacht aan hadden besteed, het had zoveel tijd gekost om het masker mooi te maken en omdat ze 

er zo hun best op hadden gedaan. 
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek naar onderwijspraktijken voor wederkerigheid heb ik gekeken naar wat er gebeurt 

als je onderwijs en rituelen als twee transparante kleuren over elkaar heen legt. Wat verschijnt er 

dan? Hoe kan oude kennis die zit verborgen in het ritueel bijdragen aan de pedagogische opdracht 

van het onderwijs waarin wederkerigheid een centrale rol lijkt in te nemen?  

Het onderzoek heeft via verschillende bronnen en persoonlijke ervaringen geleid tot de visuele 

manifestatie van mijn gedachtes in de vorm van de lens waarmee naar onderwijs kan worden 

gekeken. Voor de conclusie van dit onderzoek kan ik daarom maar één kant op en dat is terug naar 

de praktijk van de fantastische mensen met wie ik zo vaak mag samenwerken:  

 

De leerkracht als koster en sjamaan 

De leerkracht die zijn praktijk ziet als een onderwijsritueel doet een beroep op de kwaliteiten van de 

koster en de sjamaan om de wereld te verwonderen. Het onderwijsritueel maakt zichtbaar hoe het 

schenken van aandacht, het besteden van tijd en het leveren van inspanning door zowel de 

leerkracht als het kind wederkerigheid mogelijk maakt. 

De lesstof wordt weloverwogen en na enig mediteren en contempleren aan het kind getoond. Er 

klinken verhalen die een opening vormen naar kennis over de wereld en tegelijkertijd de kinderen in 

hun subject-zijn aanraken. De lesstof wordt van verschillende kanten bekeken, waardoor 

verschillende kwaliteiten van de onderwerpen zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. Kunst, natuur, 

religie en sociale activiteiten geven vorm aan de vertraging en tijd die nodig is voor verinnerlijking 

van de wereld bij het kind. 

Door de woorden van de leerkracht klinkt zijn inspiratie, zijn begeestering door. Zijn enthousiasme is 

aanstekelijk voor de kinderen. Zijn begeestering wekt in de kinderen het verlangen om zich met de 

lesstof te verbinden. Er zijn momenten waarop de lesstof de kinderen verwondert, de lesstof komt 

ongefilterd binnen omdat ze openstaan voor de intuïtie die ze geschonken wordt. Kwalificatie en 

socialisatie staan in het licht van de subjectificatie.  

Bij een onderwijsritueel voldoet een standaard methode of het tonen van een filmpje niet meer. De 

leerkracht die de wereld verwondert en op de tafel in het klaslokaal kan leggen zal de kinderen tot 

verwondering uitnodigen. De wereld zal als gesatureerd fenomeen verzadigd worden zodat het de 

kinderen kan overspoelen met intuïtie. Zoals een koster verzorgt hij het lokaal, vol aandacht voor 

stemming, detail en schoonheid. 
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Als een sjamaan ontsteekt zijn bezieling als een windvlaag het vuur in de kinderen. Resonerend in 

een rituele dans zullen de ogen van de kinderen zichtbaar glanzen waarmee er licht kan schijnen op 

wie ze in wezen zijn. De leerkracht en de kinderen zijn verwonderaars. 

 

Discussie  

In het onderzoeksproces heb ik naar eer en geweten complexe filosofische en pedagogische inzichten 

van de reuzen waarvan ik op de schouders sta proberen te doorgronden en te interpreteren. 

Vervolgens heb ik er in een artistiek proces een eigen draai en soms eigen woorden aan gegeven. Het 

is bij een dergelijk maakproces de vraag of het model zoals het is verschenen nog recht doet aan het 

gedachtengoed van mijn bronnen. Is het me werkelijk gelukt om zonder geweld te doen aan de 

theorieën tot iets nieuws te komen? Of is het een collage geworden waarbij de theorieën uit hun 

context zijn losgeknipt? Komt de lens los van de onderliggende theorieën en krijgt het een eigen 

merite, een eigen betekenis, een eigen functie?  

In vervolgonderzoek zou ik mijn gedachtes zoals die in dit onderzoek vorm hebben gekregen in een 

lens willen toetsen aan een bredere praktijk dan de twee scholen waarmee ik in de afgelopen tijd 

heb samengewerkt. Ook zou ik graag in gesprek willen met de bronnen die ik aanhaal en andere 

onderwijsprofessionals om het model te valideren en te verbeteren. 

 

Mijn onderzoek en de bronnen die ik aanhaal en met elkaar verbind komen voort uit een post-

humanistisch en holistisch mens- en wereldbeeld. Het onderzoek lijkt daarmee aan te sluiten bij de 

Whole Child Developement en het Vrijeschoolonderwijs.  

In het ‘regulier’ onderwijs proef ik nog geen directe herkenning van wat ik in mijn onderzoek heb 

geprobeerd bloot te leggen. Het blijft vaak steken op de instrumentele vraag: waar is het goed voor? 

Bovendien is er de realiteit van de enorme werkdruk in het onderwijs en dat de scholen onderaan de 

streep worden afgerekend op toetsbare resultaten op het gebied van taal en rekenen. Ruimte maken 

voor aandacht, tijd en moeite lijkt in een dergelijk klimaat soms het tegenovergestelde van wat de 

leerkrachten willen of moeten. 

 

In de inleiding van dit onderzoek leg ik uit dat dit onderzoek kan worden gezien als een reactie op het 

uiteenvallen van de wereld in deelgebieden, de verdwijning van de ziel en de rol die wederkerigheid 

bij het herstel van de heelheid kan spelen. Ironisch genoeg kom ik met mijn onderzoek uit op een 

model in de vorm van een lens waarin verschillende facetten van wederkerigheid in het onderwijs 

worden geïsoleerd en opgesplitst. 
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De lens kan in deze context dan ook het beste worden gezien als een artistieke weergave van het 

onderzoeksproces. Het vormt daarmee zowel een eindresultaat als een beginpunt voor verder 

onderzoek en gesprek. De lens kan worden gezien als een landkaart. De werkelijke ervaring van het 

land dat daarop wordt gerepresenteerd kan alleen worden opgedaan door er daadwerkelijk 

doorheen te reizen en er aandacht, tijd en moeite aan te besteden. 

 

Wederkerigheid, aandacht, tijd en moeite zijn in relatie te brengen met grote maatschappelijke en 

globale ontwikkelingen zoals de klimaatcrisis, fragmentatie van het collectief, de strijd om aandacht 

in relatie tot technologie. In dit onderwijsonderzoek heb ik die zoveel mogelijk buiten beeld gelaten 

omdat daarmee instrumentalisatie van het onderwijsritueel op de loer ligt. Waar het mij om gaat is 

om meer zicht te krijgen op de zachte kracht van de pedagogiek en de brede ontwikkeling van het 

kind. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Interviews 

Craig Wiggins 

Dinsdag 21 december 2021 

Priester van de Christengemeenschap 

Met Craig Wiggins heb ik onderzocht wat een ritueel in wezen is. Klopte mijn idee dat bij rituelen een 

vorm van wederkerigheid wordt geoefend die ik herkende in het werk van Levinas en Marion?  

Hij noemde de functie van het ritueel het verbinden van het Ik met de wereldziel. 

Hij benadrukte de waarde van de herhaling, de routine. Hij vertelde ook over de zorg die er besteed 

wordt aan de eenvoudige schoonheid van de omgeving, de kerk, de kapel. Geen fel gekleurde 

kweekbloemen bijvoorbeeld maar liever een bos wilde bloemen uit de omgeving van de kerk.  

 

Prof. Dr. Evert Bisschop Boele 

Woensdag 16 maart 2022 

Evert Bisschop Boele is leading lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en daarbinnen 

lector Kunsteducatie van het lectoraat Music in Context aan het Prins Claus Conservatorium, 

Hanzehogeschool Groningen. Hij leidt de Onderzoeksgroep Kunsteducatie bestaande uit docent-

onderzoekers van Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva, de Pedagogische Academie en de 

Master Kunsteducatie van de Hanzehogeschool. 

Het gesprek met Evert ben ik open ingegaan. Ik heb hem verteld waar ik mee bezig was, wat mijn 

gedachtegangen zijn. Ik was benieuwd wat het bij zou oproepen, of ik dingen over het hoofd zag of 

dat ik vreemde kronkels maakte. 

Hij wees me op de resonantie van Hartmut Rosa en comunitas als een moment waarop verandering 

of het overgaan van een drempel door meerdere mensen tegelijkertijd. Ook wees hij me op The 

Theory Of Practice. Hij zette me daarmee aan het denken over hoe mijn getheoretiseer kon 

terugkomen bij de onderwijspraktijk. 
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Joop Berding 

Woensdag 30 maart 2022 

Schrijver en gepensioneerd onderwijspedagoog 

In het gesprek met Joop Berding heb ik een aantal resultaten en ideeën voorgelegd en getoetst. We 

hebben gesproken over het belang van vertragen, geduld en tijd in het onderwijs.  

Hij wijst me op het gevaar van rituelen die in instituties als onderwijs en religies kunnen verstenen. 

Dan worden rituelen lege handelingen waarvan niemand zich meer afvraagt waarom ze zo worden 

uitgevoerd.  

Joop Berding wijst me op filosoof Cornelis Verhoeven waarvan ik de naam al een paar keer ben 

tegengekomen in literatuur. Terugkijkend zet hij me daar op het spoor van de dubbele betekenis van 

de verwondering: jezelf verwonderen en het verwonderen van de wereld. Bij het terugluisteren van 

het interview hoor ik me in mijn vraagstelling zoeken naar wat nu in het model is terug te vinden. 

 

 

Gesineke Veerman 

Woensdag 30 maart 2022 

Didacticus en methode-ontwikkelaar voor onderwijs en cultuur 

Gesineke vertelde in dit gesprek over haar zoektocht naar de afstemming tussen de inhoud van haar 

onderwijsprojecten en de pedagogische ontwikkelingsvraag van het kind dat ze voor zich had. Ze 

vertelde hoe in haar werk de inhoud vaak een metafoor is voor dat wat het kind op dat moment te 

doen of te ontwikkelen heeft.  

Als ze een kind wil leren kennen dan vraagt ze het een dier te tekenen. In het creatieve proces en het 

gesprek dat daaruit volgt komt dan vaak het kind in zijn wezen tevoorschijn. 

We fantaseren over inhoud waarmee we kinderen zouden willen laten resoneren. Aan de orde 

komen: thuis of huiswaarts, niets, water, genoeg, het begin en tijd. 

Ze vertelt hoe verhalen uit verschillende culturen en geschiedenis haar helpen om dergelijke thema’s 

te verrijken en te vullen met kwaliteiten (verwonderen, MB). 

 

Frans Jozef van Nispen tot Sevenaer 
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Zaterdag 9 april 2022 

Yogadocent, wereldreiziger en Studenten decaan aan de UVA 

In een geanimeerd telefoongesprek wordt duidelijk dat we veel overeenkomstige inspiratiebronnen 

hebben. Frans Jozef noemt Joseph Beuys, antroposofien en vrijeschoolonderwijs, de heilpedagogiek 

en oosterse filosofieën. 

Hij maakt zich zorgen dat de krachtige wilsstromen om te komen tot verbeelding en creativiteit 

zullen verdwijnen door het gemak van computers en smartphones. Ook ziet hij daarin het verlies van 

het vermogen om tot resonantie en afstemming te komen. 

In rituelen ziet hij hoe de moeite, de vertraging, de weerstand van het uithouden, de herhaling, de 

aandacht, het levend in de tijd en ruimte komen de wilskrachten kunnen oefenen. In rituelen 

verdwijnt het ego om ruimte te maken voor de wereld. 

De goden Brahma, Vishnu en Shiva staan voor de voortdurende beweging van het creëren, 

onderhouden en het afbreken. Thema’s waarmee Frans Joseph in de yoga kan uiteenzetten en 

oefenen. 

In zijn werk in de heilpedagogiek werkte hij veel met rituelen waarmee hij kinderen en jongeren in 

beweging en afstemming met de binnen- en buitenwereld bracht. 

 

Bijlage 2. Enquête 

Na mijn gesprek met Evert Bisschop Boele heb ik me verdiept in het werk van Hartmut Rosa en zijn 

ideeën over Resonantie. Ik heb vervolgens de leerkrachten van Vrijeschool Zwolle gevraagd om te 

delen hoe ze zien wanneer een kind is afgestemd met zijn omgeving. Wanneer resoneert een kind 

met de wereld om hem heen? 

Dit waren de antwoorden: 

 

Annemary Bruins: In een gesprekje met Annemary vergeleek ze het afgestemd zijn door de dag heen 

met het varen met een bootje over de rivier. Soms ben je op een meertje in relatieve rust, dan weer 

in een stroomversnelling. Bij kinderen die resoneren is de energie, de aandacht in overeenkomst met 

dat wat de stroom van de dag (rivier) vraagt. De leerkracht kan met activiteiten en inhoud (zingen, 

bewegen, lezen, schrijven, luisteren) de loop van de rivier beïnvloeden en daarmee de kinderen 

helpen om de afstemming met het moment te vinden.  

Een groot deel van de opvoedkunst is om bij kinderen die afstemmingsruimte te vergroten waardoor 

ze makkelijker meekunnen met de gang van de rivier, de wereld, het dagritme, de rituelen, routines, 

gebruiken en gewoontes. 
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Nienke Kompagne:  

Aandachtige blikken, gretigheid naar meer, enthousiasme. Direct verbaal reageren, vanuit gewoonte 

meebewegen. Een dieper verlangen.   

  

Donja Laan:  

Wat een leuke vraag. Bij mij komt meteen een kleur naar boven: er hangt een groen gevoel tussen de 

kinderen of een geel gevoel. Zeg maar; een soort klassenaura. 

  

Moira Macfarlane:  

Ik moest denken aan een moment met een klein groepje tweede klassers deze week. We waren een 

tekst aan het lezen en er kwam nogal vaak het woord je 'niet' in voor en we gingen kijken wat er 

gebeurde als we dat woord weg zouden laten. Ze waren helemaal verrast, verbaasd en blij van het 

effect van zo'n klein woordje. 

Ze gingen helemaal 'open', tot in alle vezels van hun lijf. Ze gaven bijna licht, zo straalden ze erbij. 

  

Corstiaan de Vries:  

Mooie vraag. Ik zie vooral bij open opdrachten vanuit een vraagstelling dat het bloed gaat stromen. 

Wakkere, sprankelende ogen. Er ontstaat honger en er wordt een voedzame maaltijd bereid. Het 

levert energie op. 

  

Anita te Velde:  

Kleuters. We maken een kleurenboekje: vanuit de hoeken kleuren met bijenwaskrijt met 

complementaire kleuren. Kleuren ontdekken brengt verwondering met zachte en soms harde kreten: 

goud; lava; groen!! Een poosje stilte... alleen het geluid van slijtend waskrijtje op papier. 

  

Maud van Walkate: 

Er ontstaat groepsbetrokkenheid, de focus wordt verlegd naar de nieuwe gebeurtenis. Sommige 

kinderen nemen een leidende rol en andere kinderen nemen passief deel. Elk kind ervaart het op zijn 

eigen manier. Door de nieuwe impuls komt er nieuwe energie vrij en worden kinderen op nieuwe 

ideeën gebracht. 

  

Janneke van de Torn: 

Voor mij is een belangrijk signaal het geluid: inderdaad een soort zoemen. Het is geluid en rust 

tegelijk. Je kunt puur op geluid vaak horen of een klas lekker aan het werk is. 
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Wam Leenders:  

De kinderen komen meer tot leven. Enthousiasme, nieuwe ideeën, de trotse blik in hun ogen 

wanneer ze iets overwinnen en de verwondering van het groepsgevoel. 

  

Alinde Fix: 

Glinsterende ogen, halfopen mond, glimlach. 

  

Imi Williams 

Soms een uitbundige vallen van de stoel, soms een bijna geheime glimlach. Ogen, die je volgen door 

de klas. Onbewust dezelfde gebaren of bewegingen maken, net niet nabootsen, want je bent al 

een vierde klasser natuurlijk ... 

Open, stille monden, open, niet zo stille monden. Kinderen: die naar voren leunen, die gaan staan, 

die op het puntje van de stoel zitten, die direct met elkaar in actie komen, in discussie gaan, die het 

hoofd weg draaien en diep gaan nadenken... En altijd, aan het eind van de dag alle tafels een halve 

meter naar voren geschoven... 

 

Bijlage 3. Lesobservatie: ‘Van zaadje tot bloem’ 

Vrijdag 4 maart 2022 

Vrijeschool Zwolle, locatie Ridder Joris 

Kleuterklas, Juf Nienke Kompagne 

 

In het kader van het Daedalus-project werk ik op Vrijeschool Zwolle om de leerkrachten te helpen om 

onderwijspraktijken te ontwikkelen waarmee ze kunnen differentiëren op gebied van talent en 

niveau. Het aanspreken van creativiteit en eigenaarschap is daarbij een van de doelen. 

Samen met Juf Nienke hebben ik een begeleide tekenles bedacht waarbij kinderen vanuit de 

opdracht op een gegeven moment wat vrijheid krijgen om op eigen manier invulling te geven aan de 

opdracht. Vanuit ‘gehoorzaamheid’ aan de opdracht, het papier en het krijt naar vrijheid en 

creativiteit. 

Op vrijdag 4 maart observeerde ik haar les die ze als volgt in tekst aan mij toestuurde: 
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Opening van de dag 

Lied: Goedemorgen lieve kinderen, wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn, goedemorgen lieve 

kinderen, goedemorgen allemaal!  

Liedje: Wie missen wij, wie missen wij, wie missen wij vandaag? 

Gesproken: Even rekken, even strekken, de armen, de benen, de vingers en de tenen. De buik en de 

rug, heen en terug, vliegensvlug. 

Lied op de wijs van Handjes draaien, koekebakkevlaaien: Schouders, knieën draaien. 

Gesproken: Goedemorgen allemaal, heb je goed geslapen, ben je fit en ben je sterk, dan gaan we aan 

het werk. (hakken/tenen, wisselsprong, vingers opponeren) 

Lied: Ik ben een wandelende boom 

Gesproken: Zonnetje wrijven tussen je handen en leggen op je hart. 

Spreuk: Stralend stijgt de zon omhoog 

Liedje: Wij wensen elkaar een fijne dag, dat iedereen heel fijn spelen mag, goeiedag! 

 

Ochtendthema 'Moeder Aarde' 

Lied: Tussen de wortels van de bomen, liggen kinderen stil te dromen 

Liedje: Twinke twinke twink, vrolijk roepen mus en vink (opponeren) 

Gesproken: Schaar (ik knip keurig langs de naad, kijk eens even hoe mooi dat gaat). Draad en naald 

en lapje (ingestoken doorgehaald Mispoes 2X). Prik prik prikkerdeprik, kijk hoe ik ijverig naai, rijg en 

stik. Hocus pocus....ik ben een krokus! Of 'van boven wit, van onder een groen rokje, maar dan ben ik 

een sneeuwklokje! 

Lied: Groei groei zaadje klein, uit de donk're gronden, alsmaar hoger, alsmaar op, tot ten laatst je 

groene knop, het zonlicht heeft gevonden! 

 

Tekenopdracht 

Alle kinderen krijgen een wit papier op A5 formaat. Ze krijgen de opdracht om met een groen krijtje 

tot halverwege het papier de aarde te tekenen. Juf doet het voor. Daarna krijgen ze de opdracht om 

met blauw de lucht te tekenen. Juf doet het voor. Daarna zingt juf het liedje Groei, groei, zaadje klein 

en de kinderen tekenen met het liedje hun eigen zaadje waaruit hun eigen bloempje groeit. 
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Lied: Groei groei zaadje klein, uit de donk're gronden, alsmaar hoger, alsmaar op, tot ten laatst je 

groene knop, het zonlicht heeft gevonden! 

 

Nabespreking 

Alle tekeningen worden in het midden van de kring gelegd en juf vraagt naar kwaliteiten van de 

bloemetjes zoals: 

Wie ziet een bloem die stevig op de aarde staat? 

Wie ziet een bloem die wiegt in de wind? 

Wie ziet een bloem met volle bladeren? Enz. 

Wat zien jullie nog meer? Waar zie je dat aan? 

 

 

Bijlage 4. Interventie ‘Onderwijsritueel’: Van zaadje tot bloem 

Donderdag 17 maart 2022 

Openbare Basisschool De Marshof, Zwolle 

Groep 3, Juf Irene Bok 

 

Naar aanleiding de observaties van de les van Juf Nienke heb ik min of meer dezelfde les voorbereid 

voor groep 3 van Openbare Basisschool de Marshof in Zwolle. Deze keer geef ik de les zelf om te 

ervaren wat het is om een serie op elkaar afgestemde activiteiten te geven aan een groep kinderen. 

 

Bewegingsoefening(en) 

 

1. Bewegen op het versje: 

 

In de donkere aarde ligt een zaadje klein en fijn 

Veilig tegen weer en wind van de koude winter 

Wachtend op de zon en regen van de frisse lente 

Droomt het zaadje over later, hoe zal dat zijn? 
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Dan komt het zonnetje en geeft de aarde warmte 

Het zaadje komt nu langzaam op met een heel klein sprietje 

Het sprietje wordt een sterke stengel met wat groene blaadjes 

En dan komt uit de stevige knop een bloem die wiegt in de wind 

 

2. Dan in tweetallen de rug bewerken (masseren) als de aarde. 

Omwoelen 

Ouder worteltjes eruit halen 

Omwoelen 

Harken 

Geultjes maken 

Zaadjes in de grond stoppen (voor welke bloemen?) 

Aarde dichtmaken 

Regendruppeltjes 

Zonnestralen 

 

Lied: Groei groei zaadje klein, uit de donk're gronden, alsmaar hoger, alsmaar op, tot ten laatst je 

groene knop, het zonlicht heeft gevonden! 



44 
 

 

Tekenopdracht 

Alle kinderen krijgen een wit papier op A5 formaat. Ze krijgen de opdracht om met een groen krijtje 

tot halverwege het papier de aarde te tekenen. Ik doe het voor. Daarna krijgen ze de opdracht om 

met blauw de lucht te tekenen. Ik doe het voor. Daarna zing ik het liedje Groei, groei, zaadje klein en 

de kinderen tekenen met het liedje hun eigen zaadje waaruit hun eigen bloempje groeit. 

Lied: Groei groei zaadje klein, uit de donk're gronden, alsmaar hoger, alsmaar op, tot ten laatst je 

groene knop, het zonlicht heeft gevonden! 
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Figuur 7. Van zaadje tot bloem 

 

Nabespreking 

Alle tekeningen worden in het midden van de kring gelegd en ik vraag naar kwaliteiten van de 

bloemetjes zoals: 

Wie ziet een bloem die stevig op de aarde staat? 

Wie ziet een bloem die wiegt in de wind? 

Wie ziet een bloem met volle bladeren? Enz. 

Wat zien jullie nog meer? Waar zie je dat aan? 

 

 

 

Bijlage 5. Black-out poetry 

Dinsdag 5 april 2022 

Openbare Basisschool De Marshof, Zwolle 

Groepen 6, 7 en 8 

 

Als voorbereiding op het maken van een eigen rap gaan kinderen in deze les een weg-streep-gedicht 

(black-out-poetry) maken. Nadat ik wat gedichtjes aan de kinderen heb laten zien en laten horen 

geef ik de kinderen een willekeurige bladzijde uit een kinderboek. Ik vertel hen dat in deze tekst een 
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gedicht verborgen zit dat alleen zij kunnen vinden. Door selectief woorden te kiezen en te 

onderstrepen kunnen ze woordcombinaties die samen een gedicht vormen. Eerst was er wat 

weerstand omdat kinderen niet zelf woorden mochten verzinnen. Ook het idee dat poëzie niet per se 

logisch of taalkundig perfect hoeft te zijn was voor kinderen even wennen. Een van de kinderen 

vroeg hoe ze kon weten of het gedicht wat ze had gevonden goed was. Ik vertelde haar dat er geen 

goed of fout was en dat het om haar eigen gedicht ging. 

De meesten gingen snel aan het werk maar sommigen hadden wat opstart-hulp nodig. Ze staarden 

hulpeloos naar de tekst, sommige waren letterlijk op zoek naar het gedicht dat verstopt zou zitten in 

de woorden op het papier, sommige vroegen of ze de goede woorden hadden gekozen of dat het 

verhaaltje goed was. Ik vermoed ook dat sommige kinderen het moeilijk vonden om uit de letterbrij 

de afzonderlijke woorden te herkennen en te combineren. 

En terwijl de kinderen zo bezig waren zag ik her en der een lichtje aan gaan. Ik kon merken dat 

sommige kinderen opeens met hun eigen gekozen woorden structuren, verbanden en nieuwe 

betekenissen gingen ontdekken en zich konden mee laten voeren met de bestaande tekst. Ze 

mochten namelijk geen woorden toevoegen en ook de volgorde werd door de gekopieerde tekst 

beslist. 

Resonerende kinderen stapten vrij gemakkelijk in de opdracht die zowel structuur gaf als vrijheid. 

Het lukte hen om in dialoog te zijn met dat wat de tekst gaf en wat ze zelf misschien wilde of 

wensten. Steeds weer aftasten van er kon en niet kon. 

Het hielp daarbij goed als kinderen goed konden lezen en ook goed in staat waren om poëzie en taal 

als culturele schat te waarderen. 
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Figuur 8. Black out poetry 

 

Bijlage 6. Maskers maken 

Vrijdag 1 april 2022 

Vrijdag 8 april 2022 

Woensdag 20 maart 2022 

Donderdag 21 maart 2022 
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Vrijdag 22 maart 2022 

Vrijeschool Zwolle, locatie Ridder Joris 

Klas 4 (groep 6), Juf Ellen Heek 

 

In het kader van het Daedalus-project werk ik op Vrijeschool Zwolle om de leerkrachten te helpen om 

onderwijspraktijken te ontwikkelen waarmee ze kunnen differentiëren op gebied van talent en 

niveau. Het aanspreken van creativiteit en eigenaarschap is daarbij een van de doelen. 

Juf Ellen Heek wilde met haar klas 4 beginnen aan het project (periodeonderwijs) dierkunde. In een 

co-creatie hebben het masker-project bedacht om met de kinderen te doen. Het doel was om met de 

kinderen een verdiepend en verbind project ter ondersteuning van de lesstof over het dierenrijk. 

Door bewust de elementen aandacht (onderbreking), tijd (vertraging) en moeite (ondersteuning) in 

het kunstproject in te bouwen wilde we de mogelijkheid van wederkerigheid tussen kind en de 

materialen en de eigenschappen van het gekozen dier mogelijk maken. 

 

Voordat ik op 1 april met de lessenreeks begon heeft Ellen met de het dierenrijk verkend door er iets 

over te vertellen en met de kinderen boeken uit de schoolbibliotheek over dieren te bekijken.  

 

Vrijdag 1 april 2022 

De eerste les stond in het teken van het boetseren van een dier met klei. Aan de hand van een 

geleide opdracht heb ik de kinderen stap voor stap verteld wat ze moesten doen. We begonnen met 

een bol en vanuit de bol verschenen de kop, de ledematen, vleugels of vinnen. Steeds 

gedetailleerder tot er allemaal verschillende dieren op de tafeltjes van de kinderen stonden. 

 

 

Figuur 9. Kinderen boetseren dieren. 
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Vrijdag 8 april 2022 

Voor de tweede les hebben de kinderen een dier gekozen waarvan ze een masker wilde maken. 

Daardoor konden we in die tweede les beginnen met het frame van kippengaas en papier-maché. 

Ik had stukken gaas voor de basis en voor een korte en een lange snoet voorgeknipt. Twee ouders 

hielpen bij het samenbrengen en vorm van het gaas. Daarna hebben de kinderen met kranten en 

behanglijm de eerste laag papier op de maskers aangebracht. 

 

 

 

Figuur 10. Kinderen werken met papier maché. 

 

Woensdag 20 maart 2022 

De les zijn we begonnen met het schrijven van een ode aan het dier waarvan de kinderen een masker 

aan het maken zijn. Op hun eigen niveau hebben de kinderen een langer of korter tekstje 

geschreven. Sommigen lukte het al om de tekst te laten rijmen, dat mocht, was niet verplicht. 

Eventueel mochten de kinderen op een later moment in de week nog eens naar hun tekstje kijken 

om het te verbeteren of af te schrijven. 

 



50 
 

 

Figuur 11. Kinderen schrijven een lofzang in dichtvorm over het dier waar ze een master van maken. 

 

 

Vervolgens hebben ze over het krantenpapier een laag wit papier geplakt om het masker te 

verstevigen en voor te bereiden op het schilderen. Ook hebben de kinderen de dieren met karton 

oren, een onderkaak of manen gegeven. Het was bijzonder om te zien hoe de dieren tot leven 

kwamen. 

 

 

Figuur 12. Papier maché. 

 

Donderdag 21 maart 2022 

Tijdens deze les hebben de kinderen de maskers beschilderd met plakkaatverf. Weer een stap naar 

meer karakter en persoonlijkheid van het dier. 

 

Vrijdag 22 maart 2022 

Op deze dag hebben we de opnames gemaakt van de gedichten (geluid) en het afnemen van het 

masker en het in de camera kijken van de kinderen. Dat gebeurde individueel in een aparte ruimte. 



51 
 

 

Figuur 13. Kinderen schilderen hun masker. 

 

 

 

Figuur 14. Enkele maskers die de kinderen hebben gemaakt. 
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Bijlage 7. Jaarkalender (concept) 

 

 

Figuur 15. Conceptuele jaarkalender voor nieuwe onderwijsrituelen. 
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Inleiding 

Met dit artistieke product heb ik onderzocht hoe we vanuit een humanistisch en ecologisch narratief 

tot nieuwe onderwijsrituelen zouden kunnen komen. Het grijpt daarmee terug op de natuurfeesten 

van de voorchristelijke tijd in Noord-West Europa, waar in zekere zin de Christelijke jaarfeesten bij 

zijn ingevoegd. 

De conceptuele jaarkalender gaat ervanuit dat elk seizoen, elk moment in het jaar een uitnodiging is 

aan ons is om ons te verbinden met de wereld. De cyclus van de aarde om de zon geeft ons een 

mogelijkheid om de kwaliteiten die horen bij een terugkerend ritme elk jaar weer opnieuw te 

beleven en te oefenen. 

De zon is bovendien de belangrijkste bron voor het leven op aarde en daarom in mijn ogen geschikt 

om de wederkerigheid, onze noodzakelijke relatie met de natuur opnieuw in te onderzoeken en te 

versterken. 

Wat vraagt de lente van jou? Welke uitnodiging gaat eruit van de zomer? Hoe kunnen we wonderen 

in de bloeiende wereld om ons heen internaliseren en onszelf bevragen? Welk appel doet de winter, 

de donkere dagen op ons? 

 

De 12 ontwikkelingsstappen van de held uit vele mythes, sages en verhalen kunnen ons helpen om 

mee te bewegen met de seizoenen en daarin te kunnen reflecteren op onze eigen biografische 

vraagstukken. 

 

Deze concept jaarkalender is onderdeel van een aantal artistieke producten waarmee ik de 

begrippen als ‘wederkerigheid’ en ‘onderwijsrituelen’ heb onderzocht. 
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Januari 

Louwmaand 

 

Proloog/ het begin 

“Er was eens…” In de proloog heerst er schijnbare rust en harmonie. Er heerst ritme en er zijn vaste 

patronen. Maar vanbinnen zitten onbewuste verlangens en wensen die worden aangewakkerd door 

groei, nieuwsgierigheid, behoefte aan echte harmonie en schoonheid. Het IK is in een slaap-toestand. 

Door de blik weer naar buiten te richten worden nieuwe mogelijkheden en een schemerende 

disbalans gevoeld.  

 

Uitnodiging, begin, oproep, verlangen wekken, enthousiasme. 

 

Campbell: Proloog 

 

 

 

 

Februari 

Sprokkelmaand 

 

Oproep tot avontuur/ Naar buiten! 

Een misstap, een foutje, een blunder, een klein onverwacht wondertje onthult het verborgen 

verlangen. De sluier van schijnbare harmonie wordt opgelicht. Het zorgt ervoor dat het bekende 

wordt bevraagd, een andere dan de bekende wereld verschijnt aan de horizon, de held komt tot 

inzicht dat hij iemand anders zou kunnen zijn. Het Ik wordt gewekt of opnieuw geboren door een 

droom, het verschijnen van een kikker (de Kikkerkoning), een bloempje (Roodkapje) of een brief 

(Harry Potter). 

 

Spiegelen, omdraaien, de draak steken. 

 

Campbell: The Call to adventure 
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Maart 

Lentemaand 

 

Weerstand en weigeren 

Als ons oog valt op een klein wonder, een prikkend ongenoegen of een stil verlangen besluiten we 

vaak om er geen gehoor aan te geven. De oude patronen en de veiligheid van het vertrouwen zijn 

sterker dan het onscherpe beeld van een ander leven. We keren dan terug naar onze gewoontes en 

gaan door met ons leven. Maar soms is de lokroep van een droom of de schok van de komst van een 

vreemdeling zo groot dat het ons kan losmaken van de plek waar ze zo van houden. We zetten dan 

een eerste onzekere stap van het vertrouwde pad af. Dat geeft twijfel, roept weerstand op (bij jezelf 

of je geliefden), eerste beproeving.  

Het alternatief is om door te gaan met het oude leven. Maar als we dat te lang doen dan lopen we de 

kans dat we ons diepste lot of ons karma niet vervullen en blijven door ploeteren op een steeds 

onvruchtbaarder land. Blijven we vasthouden aan vertrouwde waarden en normen of stappen we 

het onbekende tegemoed? 

 

Vasten, sparen, uitstellen, onthouding, bescheidenheid, dankbaarheid. 

 

Campbell: Refusal of the call 
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April 

Grasmaand 

 

Ontmoeting met de mentor/ Lentefeest, we kunnen vertrouwen op de natuur 

De belofte van de nieuwe wereld wordt bekrachtigd door een gids, de mens wordt zich bewust van 

zijn eigen weg, lot en dat in het aangaan van dat lot het paradijs gevonden kan worden. 

De gids of mentor verschijnt vaak in de vorm van een tovenaar, een goede fee of leraar die de held 

voorziet van kennis, speciale voorwerpen (zwaard of schild) of hem wijst op zijn speciale talenten die 

hij nodig zal hebben op zijn reis. Niet zelden wordt er gewezen op het vertrouwen in de eigen kracht 

van de held. 

 

Geboorte van het nieuwe leven, vruchtbaarheid, belofte. 

 

Campbell: Supernatural Aid 

 

 

 

 

Mei 

Bloeimaand 

 

De selectiedrempel/ Vlindertijd 

De gids moedigt de mens aan nu zelf over de drempel te stappen, het oude definitief los te laten en 

op eigen benen te gaan staan. Het is een tijd van angst waar moed gevraagd wordt. De eerste 

uitdagingen komen in de vorm van verleidingen om te vervallen in oude gewoontes of verleidingen 

die de mens weerhoud zijn pad te vervolgen (bijvoorbeeld de sirenes van Odysseus). Het is de tijd 

van de adolescentie en het huwelijk. De fragile verbinding tussen de mens en zijn nieuwe opdracht. 

De selectiedrempel wordt in verhalen zichtbaar in de vorm van een poort, een put (Vrouw Holle), een 

bos (Hans en Grietjes) of de buik van de walvis (Jonas) of een wolf (Roodkapje). 
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Groeipotentie wordt zichtbaar, vlinder, belofte, onstuimig spel als een dartelend veulen, het IK wordt 

beleefd als een duidelijke innerlijke stem, vasthouden en loslaten, dauwtrappen, onbekende plekjes 

opzoeken. 

 

Campbell: The crossing of the first threshold, The Belly of the Wale 

 

 

 

 

Juni 

Zomermaand 

 

De nieuwe wereld/ zomerfeest 

De nieuwe wereld is vol wonderen, onbekendheden en beproevingen. De uiterlijke weelderigheid 

staat symbool voor de eigen onverwerkte angsten en ontwikkelingsmogelijkheden. De mens oefent 

zijn eigen talenten en vaardigheden die hij nodig heeft om zichzelf in de nieuwe wereld te kunnen 

handhaven. Het is een tijd van groeiend vertrouwen in het eigen kunnen. De kindertijd wordt 

achtergelaten en de eerste stappen in de volwassenheid worden gezet. Het is een tijd van optimisme 

en vertrouwen.  

In onderwijstermen: de mens is bewust competent. Er is nog zoveel te leren, we zijn pas halverwege. 

 

Samenkomen, delen van voedsel, buiten, klimmen naar het hoogste punt dicht bij de zon, verdwalen, 

vinden van eigen pad, uniciteit van het individu, opgaan in de verwondering om de wereld, 

speurtochten, vossenjacht, sport en spel. 

 

Campbell:, The Road of Trials 

 

 

 

Juli 

Hooimaand 

 

De inwijding/ weldadige rust 
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De tijd van de inwijding raakt de mens vertrouwd met zijn nieuwe vaardigheden. Na het begin van 

het avontuur is dit de eerste halte, een herberg, een veilig slot. Het is een tijd van tijdelijke rust en 

veiligheid. In sprookjes ontmoet de held hier zijn prinses, zijn toekomstige vrouw. Het is een tijd van 

beschermde zelfstandigheid en vreugde. 

In deze fase ziet de mens in dat hij gegroeid is maar de oude gewoontes nog niet helemaal zijn 

overwonnen. Hij ziet in dat hij met zijn vaardigheden ook dingen kapot kan maken. De mens is nog 

niet klaar met zijn avontuur en ontwikkelingsweg. 

 

Overgave, verdieping, stilte, rust, slaap en verwerking, contemplatie, doen en ervaren 

(zomervakantie). 

 

Campbell: The Meeting with the Godess 

 

 

 

 

Augustus 

Oogstmaand 

 

De crisis/ Welkom terug! 

De schok van het ontwaken buiten het veilige slot, het wankele nieuwe zelf is verwarrend en maakt 

onzeker. De verworven kwaliteiten blijken nog niet afdoende om door te kunnen groeien. De bodem 

lijkt weer even te zijn verdwenen. Deze kwetsbaarheid daagt de mens uit zijn draken onder ogen te 

zien. Het is de tijd van de opening van het nieuwe schooljaar. De nieuwe groep, voor het eerst naar 

school. Ontmoeting in de gouden weken helpen kinderen om weer vaste grond en veiligheid op 

school te voelen, de (fysieke) groei die in de zomervakantie is doorgemaakt en ervaringen die zijn 

opgedaan worden gedeeld, gevierd en zichtbaar maken. 

 

Campbell: The Initiation:, Woman as the Temptress, Atonement with the Father,  
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September 

Herfstmaand 

 

De dolk/ de oogst/herfstfeest 

De mens heeft zijn draken overwonnen. De draak die met zijn vuur het schild en de andere 

talismannen van de held heeft vernietigd. De held heeft door te vertrouwen op zijn eigen talenten de 

draak kunnen verslaan, zelfstandig, zonder hulp. De held hervindt een nieuwe balans tussen 

binnenwereld en buitenwereld. Zijn rol in de samenleving heeft hij opnieuw gevonden. Hij staat 

bovenop de berg met zijn schat, zijn bruid, het zwaard. 

 

Oogsten, er is rijkdom en overvloed, kracht wordt gemeten en moed wordt getoond. De schat komt 

in de vorm van overdaad en nieuwe vaardigheden en kennis. 

 

Campbell: Apotheosis, The ultimate boon (zegen),  

 

 

 

 

 

 

Oktober 

Wijnmaand 

 

De terugkeer/ Weer naar binnen 

De terugkeer naar de oude wereld met nieuwe inzichten. Het wordt herfst, de dagen worden 

merkbaar korter en we hebben niet altijd zin om de zomer weer achter ons te laten. Het is een weg 

met hindernissen. De mens wordt uitgedaagd zijn innerlijk licht, het gulden vlies, de graal te bewaken 

en hij zal het nodig hebben in de donkere tijd die voor hem ligt. 

De dagen worden donkerder, we worden opgeroepen om onze nieuwe vaardigheden te 

verinnerlijken in de vorm van lichtjes en lantarentjes en het delen van voedsel. Passen we nog samen 

in het huis waar we in de lente uit vertrokken, de wereld in? 
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Campbell: Refusal of the Return, The Magic Flight, Rescue from without 

 

 

 

 

November 

Slachtmaand 

 

Dankbaarheid en herinneren 

De hernieuwde mens komt terug in zijn oude gemeenschap en ervaart afstand en bevreemding. Het 

oude huis voelt klein. Hoe lukt het hem om zijn nieuwe inzichten te verbinden aan oude 

verwachtingspatronen? 

In deze tijd gedenken de doden, onze eigen achtergelaten oude zelf. Met Sinterklaas verplaatsen ons 

in de ander met gedichtjes en cadeaus om afstemming te oefenen en de relaties te versterken. 

 

Campbell: The Crossing of the Return Threshold 

 

 

 

 

December 

Wintermaand 

 

Het elixer/ Schenken en ontvangen 

De mens heeft een manier gevonden om zijn eigen inzichten en schatten met zijn gemeenschap te 

delen. De mens is voor even zelf de magische helper, de gids. 

De lichtjes die in deze tijd worden aangestoken herinneren ons aan ons eigen licht en de kracht die 

we in ons dragen om deze donkere tijd door te komen. 

 

Campbell: Master of the two Worlds, Freedom of live 
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Bijlage 8. Kiran als de held op avontuur (concept) 

Kiran 

Inleiding: Het uitgangspunt van de jaarkalender is dat elk seizoen, elke maand iets anders van ons 

vraagt. Als we ons met de wereld willen verbinden moeten we naar buiten en ervaren wat de wereld 

op een bepaald moment in het jaar ons te zeggen en te bieden heeft. Het vroege voorjaar vraagt wat 

anders, biedt andere mogelijkheden dan de winter. De stappen van de held die hij doorloopt op zijn 

reis kunnen als metafoor worden gezien voor de mens die door het jaar reist. Om dit (op artistieke 

wijze) te onderzoeken heb ik het Franse verhaal over Peronniek bewerkt tot Kiran.  

De uitdagingen en avonturen waarvoor Kiran in het verhaal komt te staan zouden inspiratie kunnen 

vormen voor nieuwe rituelen en jaarfeesten om zo het kind met de wereld (met de nadruk op de 

seizoenen) te verbinden. 

 

Proloog (januari) 

In de tijd dat men nog met paard en wagen over onverharde zandwegen reed en molens nog werden 

gebruikt om brood te malen was er eens een jongetje, of je zou hem beter een ventje kunnen 

noemen. Zijn naam was Kiran. Hij leefde er maar een beetje op los en hij liet zich leiden naar de 

plekken waar zijn neus hem bracht. Hij had geen ouders meer en geen eigen huis. Als hij wilde slapen 

zocht hij een hooiberg op en maakte daar een heerlijk bedje in het stro. Door zijn zwerftochten door 

de bossen en de velden had hij heel goed leren fluiten. Hij kon fluiten als een merel op een 

lenteavond, zo mooi! Als hij honger had dan hielp zijn neus hem altijd uit de brand.  

Zo kwam hij eens bij een huisje waar de boerin net het restje stamppot bij de varkens wilde brengen. 

Kiran nam een klein sprintje en wist nog net aan de boerin te vragen of ze wat te eten voor hem had, 

het rook er namelijk zo heerlijk. Ze keek het ventje aan en gaf hem de pan met het restje stamppot. 

Veel zat er niet meer in want de boerin en haar man hadden de pan met de lepels uitgeschraapt. 

En terwijl Kiran zijn best deed om met zijn vingers nog wat uit de pan te krijgen prees hij de boerin de 

hemel in: ‘Aan deze stamppot te proeven heeft u zeker de burgemeester op bezoek gehad!’ De 

boerin keek wat verbaast en vertelde hem dat ze ook nog een korstje brood had dat hij mocht 

proeven. Dat liet Kiran zich natuurlijk geen twee zeggen en nam het korstje met de grootst mogelijke 

dankbaarheid aan: ‘Zo’n lekker broodje heb ik nog nooit geproefd, mijn tong maakt een 

vreugdedansje!’ De boerin werd er bijna verlegen van en zei: ‘Wacht maar tot ik er wat zelfgemaakte 

boter op heb gesmeerd.’ En voordat Kiran het wist zat er een dikke laag heerlijke boter op zijn korstje 

brood. Kiran deed er nog een schepje bovenop: ‘Nu weet ik werkelijk niet meer wat ik moet zeggen, 

https://www.babynamen.nl/naam/kiran/
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ik bewaar een stukje van deze spijs voor als ik bij de koning ben, hij moet dit proeven!’ De boerin 

ontwaakte uit haar dagdroom waarin ze al voor de koning mocht koken en bood Kiran een stuk spek 

aan. En zo at Kiran zijn buikje vol. 

  

De oproep (februari) 

En terwijl Kiran zijn vingers aan het aflikken was verscheen er uit het bos een ridder te paard. Hij 

vroeg de ridder de weg naar het Slot Lock. 

‘Beste ridder, wat wilt u in het Slot Lock?’ 

‘Ik zoek de gouden schaal en de diamanten lans’, antwoordde de ridder. 

‘Dat zijn zeker heel waardevolle dingen?’ Vroeg Kiran. 

‘Meer waard dan alle dingen op de wereld’ vertelde de ridder. ‘De schaal geeft je niet alleen alle 

rijkdom en voedsel van de wereld maar geneest ook alle zieken en wekt de doden weer tot leven. 

Maar de diamanten lans, daar moet je voor oppassen, die vernietigt alles wat hij treft’.  

‘Van wie zijn die schaal en die lans?’ Vroeg Kiran. 

‘Ze zijn in het bezit van de Tovenaar Skoele En die woont in het Slot Lock.’ Legde de boerin uit. 

‘Elke dag kun je hem aan de rand van het bos op zijn merrie langs zien rijden, gevolgd door een zwart 

veulen van dertien maanden. Maar niemand durft er in de buurt te komen want Skoele heeft de 

diamanten lans in zijn hand.’ En tegen de ridder zei ze: ‘U, beste heer, zal het ook niet lukken. Want 

meer dan honderd ridders gingen u voor en geen van hen keerde terug.’ 

‘Zij waren vast niet zo sterk als ik en hadden ook niet zo’n snel paard als het mijne.’ De ridder gaf zijn 

paard de sporen en verdween in de richting van zijn noodlot. 

Kiran had met open mond naar de ridder geluisterd en was vast van plan om morgen de bosrand op 

te zoeken en Tovenaar Skoele van zijn schaal en lans te beroven.  

  

Weerstand en weigering (maart) 

Maar op dat moment kwam de boer thuis, zijn gezicht stond op standje onweer. Hij had namelijk net 

zijn koeienhoeder moeten wegsturen omdat de knul vergeten was het hek te sluiten en ze waren 

daardoor de hele dag op zoek geweest naar het ronddwalende vee. Toen de boer Kiran zag zitten 

vroeg hij hem of hij misschien een baantje zocht. Kiran liet alle verhalen van die ochtend even op zich 

inwerken, kauwde nog een stukje spek weg en besloot dat de gouden schaal en de diamanten lans 

nog wel even konden wachten. En zo gebeurde het dat Kiran voor het eerst in zijn leven een baantje 

als koeienhoeder had. 

  

Elke dag ging Kiran met de koeien de weiden in om ze van het verse gras te laten grazen en om er 

voor te zorgen dat de koeien geen schade zouden aanrichten. Hij was de hele dag bezig om van de 
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bonte naar de rode koe en weer terug te lopen om ze bij elkaar te houden en ze te leiden naar vers 

gras. En ondertussen oefende hij de kunst van het fluiten als een merel of een nachtegaal. 

Terwijl hij zo wat heen en weer liep, hoorde hij hoefgetrappel. Op een bosweg zag hij de enorme 

gestalte van de Tovenaar Skoele dichterbij komen. De schaal hing om de nek van de tovenaar en 

schitterde in de zon. Van de diamanten lans die de tovenaar in zijn hand hield leken wel in vlammen 

af te komen. Geschrokken verstopte Kiran zich in een bosje en de tovenaar reed vlak langs hem heen 

gevolgd door het zwarte veulen van dertien maanden oud. 

Toen de tovenaar uit het zicht verdwenen was, kwam Kiran voorzichtig weer tevoorschijn. 

De volgende dagen kwamen er regelmatig gewapende ridders voorbij die allemaal richting Slot Lock 

reden, nooit kwam er eentje terug. Maar Tovenaar Skoele reed elke dag voorbij op zijn merrie 

gevolgd door het zwarte veulen. 

Kiran voelde zich elke dag dapperder en voelde het verlangen in hem groeien om ooit de schaal en 

de lans te kunnen bezitten. 

  

De mentor (april) 

Op een avond, net op het moment dat Kiran de koeien bij elkaar had gedreven om weer naar de 

boerderij te vertrekken zag hij een oude man met een witte baard langs de bosrand aankomen. Kiran 

vroeg hem of hij op zoek was naar het Slot Lock. De oude mand schudde het hoofd: 'Nee, jonge man, 

ik ben niet op zoek naar het Slot, ik weet de weg. Ik ben Baran, de oude broer van Skoele. Als ik hem 

wil opzoeken dan roep ik het zwarte veulen om mij door het woud te leiden.' 

Kiran spitste zijn oren en zijn gedachtes gingen nu snel. 'Beste man, mijn werk hier voor de boer 

verveelt mij zo, heeft u niet een baantje voor me. Ik kan het vee hoeden maar ben ook goed in koken 

en kan heel goed fluiten.' 

De oude Baran dacht even na en vond het eigenlijk wel een goed idee, hij was immers niet meer de 

jongste en kon wel wat hulp gebruiken. 

Kiran dreef de koeien naar de boer en de boerin en dankte ze voor hun gastvrijheid en heerlijke eten. 

De boer en de boerin waren enigszins verbaasd maar kende Kiran inmiddels goed genoeg om te 

weten dat de jongen toe was een aan nieuw avontuur. Kiran keerde met een bonkend hart snel weer 

terug naar de oude Baran om met hem naar zijn huisje in het bos te gaan. 

In de weken die volgden deed Pironniek allerlei klusjes in en om het huis van de oude Baran. Maar 

waar het hem vooral om was te doen waren de verhalen van de oude man bij het haardvuur, 's 

avonds na een lange dag werken. De man vertelde over de jonge jaren van hem en zijn broer Skoele. 

Hij vertelde hoe Skoele van een onschuldige grapjas uitgroeide tot de gevreesde tovenaar die hij nu 

was. 
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Op een van die lange avonden durfde Kiran de vraag te stellen die hem al heel lang bezig hield: 'Beste 

Baran, hoe is het toch mogelijk dat alle ridders zoveel moeite hebben om Slot Lock te vinden? Jij lijkt 

er geen moeite mee te hebben om bij het slot van je broer te komen.'  

De oude Baran keek de jongeling lang aan, leek even te twijfelen, zuchtte en begon te vertellen: 

'Het is het zwarte veulen dat mij door het dwaalwoud leidt en me bij mijn broer brengt. Om het dier 

te roepen teken ik drie cirkels op de grond en zeg dan: 

Veulen met je scherpe tanden, 

Veulen met je lichte voeten, 

Ik ben het, kom snel, 

Ik verwacht je! 

Het veulen zal dan meteen verschijnen. Hij laat zich rustig opzadelen en dan klim ik op zijn rug.' 

'Is dat alles, is het echt zo eenvoudig?' Vroeg Kiran en hij realiseerde zich meteen dat zijn vraag 

ongepast zou kunnen zijn. De oude Baran leek vrede te hebben met wat zijn antwoord zou kunnen 

betekenen: 'Nee, beste jongen, dat is pas het begin van de reis. Eerst kom je door het Betoverde 

Dwaalwoud. Het bos probeert je in verwarring te brengen en je te laten verdwalen. Daarna zal je een 

Dwerg ontmoeten. Hij is gewapend met een vurig zwaard, dat alles in de as legt dat het aanraakt. 

De dwerg bewaakt een appelboom waar je een vrucht van moet plukken.' 

'En wat dan?' Vroeg Kiran. 

'Dan zal je de Lachende Bloem vinden die wordt bewaakt door een leeuw met slangenmanen. Die 

bloem moet je plukken. Daarna moet je het Drakenmeer over zwemen en vechten met de Witte Reus 

die de IJzeren Kogel heeft. Die kogel treft altijd zijn doel en keert vanzelf weer naar zijn eigenaar 

terug. Als je dat allemaal hebt volbracht zal je in het Dal van de Vreugde komen. In dat dal zijn veel 

dingen die in verleiding brengen. Maar als het je lukt om door het dal te komen dan kom je 

uiteindelijk bij een grote rivier. Daar zal je een in het grijs geklede vrouw vinden die je achter op het 

veulen moet nemen. Ze zal je zeggen wat je verder moet doen.' 

Kiran had ademloos zitten luisteren naar wat de Oude Baran hem vertelde. Hij probeerde alles zo 

goed mogelijk te onthouden. De Oude Baran wenste Kiran welterusten, wetend dat als hij de 

volgende ochtend wakker zou worden de jongeman vertrokken was. 

  

De selectiedrempel (mei) 

En inderdaad, dat had de Oude Baran goed gedacht. Alles in Kiran was van plan om de volgende dag 

het veulen te roepen en de reis naar het Dwaalwoud te beginnen. Bij de eerste zonnestralen sprong 

Kiran uit zijn bed en tekende voor het huisje drie cirkels op de grond en zei hij: 

'Veulen met je scherpe tanden, 

Veulen met je lichte voeten, 
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Ik ben het, kom snel, 

Ik verwacht je!' 

En voordat het hij wist stond het Zwarte Veulen voor hem en liet zich gedwee zadelen. Hij klom in 

het zadel en het Zwarte Veulen zette meteen een stevige galop in. Kiran moest zich stevig 

vasthouden en zorgen dat hij niet uit de stijgbeugels gleed. Hij kon nog net even over zijn schouder 

kijken om te zien hoe de weiden waarin hij de koeien had gehoed en het huisje van de Oude Baran 

uit het zicht verdwenen. 

  

De nieuwe wereld (juni) 

Met een grote behendige sprong raasde het Zwarte Veulen over de beek, vanaf nu was Kiran in een 

gebied waar hij nog nooit was geweest. Terwijl het Zwarte Veulen over de velden en door de bossen 

stoof zag Kiran hoe de bomen en het licht veranderde. Het waren vormen en kleuren die hij nog 

nooit had gezien. Een ding herkende hij wel en dat was het gefluit van de merels in de toppen van de 

bomen.  

Het Zwarte Veulen werd moe en stopte met rennen. Kiran steeg af en wist wat hij moest doen om 

straks de Tovenaar Skoele te slim af te zijn.  

  

De inwijding (juli) 

Van een klosje touw maakte hij een net om vogels te kunnen vangen, hij vulde een linnenzak met lijm 

en veren van de merels. Daarna maakte hij een kralenketting, een fluitje van vlierhout en hij sneed 

een stuk brood af dat hij belegde met boter en spek. Hij legde alle spullen die hij nodig had om de 

Tovenaar Skoele te slim af te zijn voor zich op de grond. Hij stak een vuur aan en overdacht wat hem 

allemaal te wachten stond als hij de volgende dag naar het Betoverde Dwaalwoud zou rijden. Daarna 

viel hij bij het warme vuur in een diepe en lange droomloze slaap. 

  

De crisis (augustus) 

Die ochtend, toen Kiran wakker werd uit zijn diepe slaap, had hij even tijd nodig om te beseffen waar 

hij was. Het onrustig briesen van het Zwarte Veulen deed hem herinneren aan de opdracht die hij 

zichzelf had gegeven: krijg de Gouden Schaal en de Diamanten Lans in het bezit. Hij raapte zijn 

spullen bij elkaar, trapte het smeulende vuurtje uit en besteeg het onrustige jonge paard. Het Zwarte 

Veulen zette het weer op een lopen en slingerde door het Betoverde Dwaalbos. Kiran beefde als een 

riet, want het bos gebruikte als zijn toverkracht om hem bang te maken. Soms was het alsof er vlak 

voor zijn rijdier een afgrond gaapte, dan weer leken de bomen in vuur en vlam te staan. 

Toen het veulen een kleine beek overstak veranderde die plotseling in een geweldige woeste rivier, 

die hen dreigde mee te sleuren. Kort daarna liep het veulen langs een heuvelrug en vielen er 
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reusachtige rotsblokken naar beneden om hen te verpletteren. Kiran moest nu werkelijk zijn beste 

doen om te bedenken dat het allemaal spookbeelden en bedrog van de tovenaar was. Toch sloeg de 

angst hem om het hart. 

Ten slotte trok hij zijn muts over zijn ogen zodat hij niets meer kon zien en gaf het veulen de vrije 

teugel. 

Eindelijk bereikten ze een vlakte waar de tovenarij ophield. Hier nam Kiran zijn muts af en keek om 

zich heen. Het zag er dor en troosteloos uit en Kiran was blij dat het veulen snel doorliep. 

Zo kwam Kiran op een weitje met in het midden een appelboom. Toen hij dichterbij kwam zag hij de 

dwerg met het Vurige Zwaard dat alles wat het aanraakte in as veranderde. Kiran steeg van het 

Zwarte Veulen en begroette het mannetje hoffelijk: 'Goede morgen edele man, laat u zich door mij 

niet storen. Ik ben op weg naar Slot Lock waar Tovenaar Skoele mij heeft uitgenodigd.' 

'Heeft hij jou uitgenodigd? En wie ben jij dan?' Vroeg de dwerg. 

'Ik ben de nieuwe dienaar, u weet toch wel dat hij mij verwacht?' 

'Ik weet van niets', zei de dwerg, 'en je ziet er volgens mij als een bedrieger uit.' 

'Neem me niet kwalijk', onderbrak Kiran hem, 'dat is niet mijn werk. Ik ben alleen gevraagd om vogels 

te vangen en af te richten. Maar hou me niet op, want de tovenaar rekent op me. Zoals je ziet, heeft 

hij me zelfs zijn Zwarte Veulen geleend zodat ik sneller in het slot kan zijn.' 

Nu pas zag de dwerg dat Kiran op het veulen van de tovenaar reed en hij begon het verhaal van de 

jongeman te geloven. Toch bleef hij nog wat aarzelen en vroeg daarom waarvoor de tovenaar 

eigenlijk een vogelvanger nodig had. 

'Het schijnt dat tegenwoordig alles in de tuinen van Slot Lock groeit door de vogels wordt 

opgegeten', antwoordde Kiran. 

'En hoe wil je dat dan voorkomen?' vroeg de dwerg. 

Kiran liet hem het net zien dat hij had gemaakt en zei dat geen enkele vogel aan dit net kon 

ontsnappen. 

'Dat wil ik nog wel eens zien', zei de dwerg, 'mijn appelboom wordt ook door merels en lijsters 

geplunderd. Zet het net maar uit en als je ze kunt vangen, zal ik je voorbij laten gaan.' Kiran ging daar 

graag op in en bond het veulen aan de appelboom. Hij vroeg de dwerg het net aan de ene kant vast 

te houden zodat hij de andere kan onder aan de boom kon vast maken. De dwerg deed wat hem 

gevraagd werd en op dat moment wierp Kiran het net over de dwerg heen die wild om zich heen 

begon te slaan en verloor daarbij zijn zwaard. Terwijl de dwerg machteloos toekeek nam Kiran alle 

tijd om een mooie appel uit te kiezen en die te plukken. Hij sprong op het Zwarte Veulen en ging er in 

galop vandoor. 

Als snel verlieten ze de vlakte en kwamen ze in een prachtige tuin waarin alles in bloei stond: rozen in 

drie kleuren, heibrem, rode kamperfoelie en vele andere bloemen. Maar boven dat alles uit groeide 
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de mooiste van allemaal: de bloem met de lach. Maar Kiran zag ook al snel de leeuw met de 

slangenmanen. Zijn tanden knarsten als vers geslepen molenstenen. Kiran sprong van zijn paard, 

zette zijn hoed af en begroette de leeuw uitbundig en vriendelijk en vroeg hem of dit de goede weg 

naar het Slot Lock was. 

'Wat moet jij hier in deze tuin?' vroeg de leeuw grommend. 

'Nou, het zit zo, beste heer, ik ben in dienst van een dame. Zij is de vriendin van Skoele en zij zendt 

mij naar hem toe met een geschenk waarvan je merelpastei kunt maken.' 

'Wat? Merelpastei?' Herhaalde de leeuw en hij likte aan zijn snorrenbaard. 'Het is wel honderd jaar 

geleden dat ik die heb gegeten. Heb je er veel van bij je?' 

'Een zak vol, genade heer', antwoordde Kiran en hield de linnen zak omhoog die hij met lijm en 

veertjes had gevuld. En om nog geloofwaardiger over te komen floot hij zachtjes als een merel. 

Daardoor kreeg de leeuw nog meer trek! 

'Laat eens zien?' Vroeg de leeuw. 'Dat zou ik graag doen, maar ik ben bang dat alle merels zullen 

wegvliegen als ik de zak open houd.' 

'Doe de zak dan zover open dat ik ze net kan zien', hield het woeste dier vol. En dat was precies wat 

Kiran had gehoopt. Hij hield de leeuw zijn linnen zak voor en toen deze zijn neus erin stak om de geur 

van de merels op te snuiven, trok Kiran de hele zak over de kop van de leeuw. En zo werd de leeuw 

tussen lijm en veertjes gevangen. Hij bond de zak nog eens stevig vast om de nek van de leeuw zodat 

die er niet meer af kon. Hij liep naar de lachende bloem, plukte haar en sprong op het Zwarte Veulen 

en reed zo snel mogelijk bij de leeuw vandaan. 

  

Na een poosje kwam hij bij het drakenmeer dat hij moest overzwemmen. Hij wilde net het water 

ingaan toen de draken zich van alle kanten naar hem toe haastten om hem te verslinden. Kiran pakte 

de kralenketting en gooide elke draak een kraal in de bek, alsof hij eendjes aan het voeren was. En 

elke keer als er een kraal werd opgeslokt, draaide een draak zich op zijn rug en stierf. Veilig en zonder 

enige problemen bereikte Kiran de overkant. 

  

Nu moest hij door het dal waar de Witte Reus met de IJzeren Kogel hem al stond op te wachten. 

Kiran zag dat de Witte Reus met een voet aan een rots was vastgeketend. De Witte Reus had zes 

ogen op zijn hoofd waarvan er altijd eentje sliep terwijl de andere ogen de wacht hielden. 

Kiran wist dat als de reus hem zag hij onmiddellijk met de IJzeren Kogel geraakt zou worden, dus 

besloot hij tussen het kreupelhout de reus voorzichtig te benaderen. Het lukte hem om op die 

manier dichtbij de reus te komen. De reus was gaan zitten om uit te rusten en twee een tweede oog 

ging dicht. Kiran begon zachtjes het mooiste lied dat hij kende te zingen en zag hoe alle ogen van de 
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Witte Reus zich een voor een sloten totdat een regelmatig maar onheilspellend gesnurk uit de 

richting van de reus klonk. 

 

Voorzichtig nam Kiran de IJzeren Kogel uit de hand van de slapende wachter. Op de rug van het 

Zwarte Veulen vervolgde hij zijn reis naar het Dal van de Vreugde.  

Daar wachtte hem de moeilijkste taak. Dit keer kon hij het gevaar niet meer ontkomen, nu moest hij 

standvastigheid tonen. Kiran dacht aan alle lessen die hij in zijn tijdens zijn zwerversbestaan had 

geleerd, bij de boer en de boerin en bij de Oude Baran. Hij wist dat hij ze allemaal nodig zou hebben 

om de verleidingen in het Dal van de Vreugde te kunnen weerstaan. 

Het dal leek op een tuin vol vruchten, bloemen en waterbronnen. Uit de bronnen stroomde geen 

water maar geurige dranken en zoete sappen. De bloemen zongen zachtjes zoals engelen in het 

paradijs en de vruchten lokte voorbijgangers naar zich toe. Bij elke bocht in het pad zag Kiran rijk 

gedekte tafels staan, zo mooi alsof er koningen zouden komen eten. Het rook er naar vers gebakken 

brood en heerlijk gebak. Jongens en meisjes dansten in het gras en riepen Kiran bij zijn naam en 

vroegen hem om mee te dansen en te eten. Het Zwarte Veulen begon steeds langzamer te lopen en 

Kiran wilde bijna afstijgen om mee te gaan in het vrolijke feestgedruis. Maar net op tijd bedacht hij 

waarvoor hij hier was. Hij herinnerde zich de Gouden Schaal en de Diamanten Lans. Hij pakte zijn 

fluitje en begon er op te blazen. De melodieën volgden elkaar op en zorgden ervoor dat Kiran het 

verleidelijke geroep van zijn naam niet meer zo goed hoorde. Daardoor lukte het hem om het Dal van 

de Vreugde door te komen en wachtte hem alleen nog de rivier. Het Zwarte Veulen wist al snel de 

doorwaadbare plek te vinden waar ze de rivier konden oversteken. 

Daar zag Kiran ook de grijs geklede vrouw die hem kon vertellen wat hij nu moest doen. Kiran vroeg 

of ze de rivier wilde oversteken. 'Daarom zit ik hier op je te wachten.' Antwoordde de vrouw. Kiran 

nam de vrouw achterop het Zwarte Veulen en samen staken ze de rivier over.  

Midden in de rivier vroeg de vrouw: 'Weet je ook wie ik ben, arme jongen?'. 'Aan uw kleding te zien 

moet u wel een adellijke vrouw zijn, maar uw naam, die ken ik niet. Wat is uw naam, als ik vragen 

mag?' 

'Men noemt mij de pest'. Antwoordde de vrouw.  

Kiran schrok en wilde meteen de rivier in springen. 'Blijf rustig zitten, je hoeft niet bag voor mij te 

zijn. Ik kan je zelfs helpen.' Zei de vrouw. 

'Echt waar? Zou u dat echt willen doen, Vrouwe Pest? De Oude Baran zei me al dat u mij kon 

vertellen hoe ik bij de Tovernaar Skoele kon komen.' 

'Moet de tovenaar sterven?' Vroeg de vrouw. 'Dat zou mooi zijn', zei Kiran, 'maar ik heb gehoord dat 

hij onsterfelijk is.' 
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'Luister goed en probeer te begrijpen wat ik je zeg. De appelboom bij de dwerg is een afstammeling 

van de appelboom uit het paradijs. De vrucht van deze boom maakt alles wat onsterfelijk is sterfelijk. 

Net zoals de appel in het Paradijs. Zeg tegen de tovenaar dat zijn broer de Oude Baran hem deze 

appel stuurt en laat hem een hapje van de appel nemen. Daarna zal ik de tovenaar aanraken en zal 

hij sterven.' 

'Ik ga het proberen,' zei Kiran. 'maar hoe krijg ik vervolgens de Gouden Schaal en de Diamanten Lans 

te pakken?' 

'Pak dan de Lachende Bloem, deze zal alle deuren openen en alle donkere hoekjes in Slot Lock 

verlichten,' zei de in Vrouwe Pest. 

  

De dolk (september) 

Niet lang nadat ze de rivier waren overgestoken kwamen ze bij het kasteel van Tovenaar Skoele. Voor 

de poort lag hij op een bank tevreden een gouden pijp te roken. Toen hij Kiran en de in grijs geklede 

vrouw zag aankomen op de rug van het Zwarte Veulen riep hij uit: 'Ongelooflijk, dat is mijn Zwarte 

Veulen van dertien maanden oud, hoe heb jij die te pakken gekregen?' 

Kiran antwoordde: 'Ik heb hem geroepen met de spreuk die ik van je broer de Oude Baran heb 

geleerd.' 

'Ken je mijn broer dan?' Vroeg Skoele. 

'Zeker, het is mijn baas en hij stuurt mij met twee prachtige geschenken.' 

'Vertel!' De tovenaar zat op het puntje van zijn bank. 

'Ten eerste deze Appel van de Vreugde. Als u van deze appel eet zult u zo tevreden zijn als een arme 

man met een zak met duizend gouden munten. En als u deze vrouw in dienst neemt dan zult u nooit 

meer iets wensen.' 

'Geef mij dan snel de appel en laat de vrouw afstijgen.' Gebood de tovenaar. 

Kiran gehoorzaamde meteen, gaf de appel en vroeg de vrouw naast de tovenaar te gaan staan. De 

tovenaar nam een hap van de appel, Vrouwe Pest raakte de tovenaar voorzichtig aan en Skoele viel 

dood neer. 

Kiran twijfelde geen moment, pakte de Lachende Bloem en rende naar het slot waar alle deuren zich 

als vanzelf openden en hij wel door 50 zalen rende die allemaal verlicht werden door de Lachende 

Bloem. Eindelijk kwam hij bij de Zilveren Poort en ook die opende zich voor Kiran. Daar stonden de 

Goude Schaal en de Diamanten Lans. Kiran had ze nog niet vast of het hele slot begon te schudden 

en te kraken. Met een ongelooflijk geraas stortte het slot ineen en stond Kiran helemaal alleen 

midden in het bos.  

  

De terugkeer (oktober) 
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Het was nog een klein stukje lopen naar het huisje van de Oude Baran. Kiran kwam bij zijn oude 

vriend en gaf hem te drinken uit de Gouden Schaal. De Oude Baran knapte er zichtbaar van op en 

werd de jonge en energieke Baran die hij ooit was. Hij dankte Kiran voor dit geschenk en wees hem 

de weg naar de koning.  

Onderweg kocht Kiran de mooiste kleren en het beste paard dat hij kon vinden. 

  

Dood en wederopstanding (november) 

Toen Kiran bij de stad van de koning kwam zag hij hoe het omringende land er droog en 

onvruchtbaar bij lag. In de stad heerste hongersnood. Net toen Kiran het centrale plein opreed werd 

er omgeroepen dat degene die de stad van de hongersnood kon redden benoemd zou worden tot 

opvolger van de koning. Kiran liep naar de omroeper en vroeg hem waar hij de koning kon vinden. De 

omroeper keek op de jongen neer en zei: 'Wat moet jij hier? De koning heeft geen tijd voor jochies 

zoals jij, wegwezen jij!' In plaats van weg te gaan pakte de Kiran de Diamanten Lans en raakte de 

omroeper lichtjes aan. Die viel op hetzelfde ogenblik dood neer. De omstanders kwamen 

geschrokken om het voorval heen staan. Kiran riep hen toe: 'Dit is wat ik met mijn vijanden doe, kijk 

nu goed wat ik met mijn vrienden doe!' Hij pakte de Gouden Schaal en zette die aan de mond van de 

arme omroeper die onmiddellijk zijn ogen opende en gezond en wel weer opstond. 

  

Het elixer (december) 

De koning hoorde van dit bijzondere gebeuren en gebood Kiran te komen en liet hem met de 

Gouden Schaal het land weer vruchtbaar maken. Er heerste nooit meer hongersnood in het land van 

de koning. En toen deze op oude leeftijd stierf werd Kiran zelf koning en regeerde hij vol wijsheid 

over het land. 
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Bijlage 9. Film: Het Onderwijsritueel 

Van het project Maskers Maken met klas 4 van Vrijeschool Zwolle heb ik een film gemaakt waarin ik 

de essentie van het onderzoek heb geprobeerd weer te geven. Deze film is te zien op: 

www.onderwijsrituelen.nl 

 

 

Figuur 16. Stills uit de film Het Onderwijsritueel. 


