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Cultuurtheorieën en wetenschappelijk onderzoek over 
cultuur gaan er sinds ongeveer een halve eeuw steeds 
nadrukkelijker van uit dat we cultuur niet mogen 
zien als een verzameling van objecten en producties. 
Het kenmerkende van cultuur zit in de betekenis 
die mensen er aan geven. Anders gesteld: cultuur is 
niet het schilderij aan de muur of de gekostumeerde 
acteur op het podium, maar de betekenis, het gevoel, 
de indruk ... die zij maken op de museumbezoeker, het 
publiek, de recensent, de leerling, de samenleving. Die 
betekenissen, gevoelens, indrukken ... liggen echter 
niet vast in de objecten en producties. Ze zijn ook niet 
statisch, maar erg veranderlijk.

Cultuur moet daarom vooral worden gezien als een 
proces van omgaan met en interpreteren van de 
omringende wereld. Hoe iemand dat doet, zegt iets 
over die persoon. Waarom vindt de ene persoon 
een schilderij aangrijpend en de andere net niet? 
Het antwoord op deze vraag ligt niet zozeer in het 
schilderij als kunstobject, want dat is voor allebei 
hetzelfde. Elementen die wel een rol spelen zijn het 
verschil in de verbeelding, de persoonlijke visie, het 
referentiekader, de kennis en de ervaringen van de 
individuen. Reflectie hierover is belangrijk. In die 
optiek vormt cultuur een spiegel voor ons denken. In 
wetenschappelijke termen heet dit het vermogen tot 
cultureel zelfbewustzijn. Cultuureducatie helpt om dat 
vermogen aan te scherpen.

Het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen’ 
(2012-2016) vertrok vanuit de opdracht om een 
referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie te 
ontwikkelen. Dit referentiekader moet o.m. tegemoet 
komen aan zogenaamde curriculaire discontinuïteit 
die vandaag in het onderwijs bestaat met betrekking 
tot cultuureducatie. Het onderzoek biedt een duidelijk 
antwoord op de vraag wat cultuur nu eigenlijk is en 
wat het belang ervan is voor het onderwijs.

Vier jaar zijn voorbij geraasd. Vier jaar van ruim overleg 
met zovele stakeholders uit het onderwijs en culturele 
veld. Vier jaar expertenmeetings, klankbordgroepen, 
overlegmomenten en werkbezoeken. Tijd om één en 
ander vast te leggen. Journaliste Anna Luyten trok 
naar de vier pilootscholen en sprak met verschillende 
leerkrachten over hun ervaringen met Cultuur in de 
Spiegel. Ook de onderzoekers Barend Van Heusden 
(Rijksuniversiteit Groningen) en Lode Vermeersch 
(KULeuven/VUB) komen uitvoerig aan het woord. De 
voorbije jaren hebben zij expertise en kennis gedeeld 
met veel oog voor wat er al gebeurde en voor de 
vragen die er leefden. 

Tenslotte bedank ik graag CANON Cultuurcel, die als 
opdrachtgever dit onderzoek heeft mogelijk gemaakt 
en heel veel dialoog heeft gefaciliteerd. Gesteund door 
beide ministers staan zij nu voor de boeiende opdracht 
om, samen met hun collega’s van cultuur, media en 
jeugd ‘Cultuur in de Spiegel’ verder uit te rollen in het 
onderwijs en het culturele veld.

Peter Michielsens 
Voorzitter klankbordgroep Cultuur in de Spiegel

VOORWOORD
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Kunstwerk uit scholen Da Vinci in Sint-Niklaas.
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NIET TE MOEILIJK DOEN

Een jongen in de gang: hij zit op de 
koude vloer, de knieën hoog opge-
trokken, het hoofd diep gebogen 
tussen zijn benen. Buiten patrouil-
leren zwaar bewapende soldaten 
door de straten. Politiewagens rij-
den met loeiende sirenes voorbij. 
Het lawaai is tot in de gang van het 
schoolgebouw te horen 

Niemand weet in deze decemberda-
gen van 2015 wat er zich in de hui-
zen van Molenbeek afspeelt.  Haar 
inwoners zijn vervloekt en verfoeid 
na de terroristische aanslagen in Pa-
rijs. De internationale media hebben 
hun stempel gedrukt op de wijk: ji-
hadistan. Onder de naam van iedere 
inwoner staat een nieuwe noemer:  
‘verdacht’, ‘fanatiek’…
Niemand kan vermoeden wat er zich 
in de hoofden van de Molenbeekse 
kinderen afspeelt en hoe ze in de 
spiegel kijken.
De jongen zit er alleen, in die Molen-
beekse schoolgang. Hij luistert naar 
de manier waarop het geluid van de 
politiesirenes een vreemde melodie 
vormt met het gejoel van de kinde-
ren op de speelplaats. 
“Wat is er aan de hand, Dan?”, vraagt 
Eva Vandersypen die mij rondleidt op 
de Sint-Albertschool. “Ik ben triestig 
en alleen”, zegt Dan. Hij veegt met 
zijn mouw langs zijn ogen. 
“Ga dan maar even mee naar de mu-
ziekkapel”, zegt Eva. Eva gaf tot vorig 
jaar op de school les.  Ze was er ac-
tief betrokken bij het project ‘Cultuur 
in de Spiegel’.
Ze zet het project op een heldere ma-

nier uiteen. “Cultuur is een manier 
waarop mensen een beeld van zich-
zelf en de anderen vorm geven.” Ze 
somt de vier basisvaardigheden op: 
observeren, verbeelden, conceptuali-
seren en analyseren die een soort bril 
vormen waarmee zij op school naar 
het thema ‘tijd’ keken. Daardoor leer-
de iedereen beter naar zichzelf en 
naar de anderen kijken. 
Het uitgangspunt van ‘Cultuur in de 
Spiegel’ is de theorie van Prof. dr. Ba-
rend van Heusden die cultuur defi-
nieert als “een proces van beteke-
nisgeving”. Cultuur beperkt zich dus 
niet tot de kunsten maar gaat ook 
over de manier waarop we omgaan 
met onszelf en de wereld. De mis-
sie van het onderzoek, dat tijdens 
het schooljaar 2014-2015 in vier pi-
lootscholen werd uitgetest, was niet 
het onderstrepen van het belang van 
cultuur maar hing samen met actie. 
Er werd aan geen enkele leerkracht 
verteld wat hij of zij moest doen. 
Iedereen had mee nagedacht over 
welke mogelijkheden ‘Cultuur in de 
spiegel’ bood. Er waren noch regels 
noch een recept aan verbonden. Ik 
bezoek de twee Vlaamse basisscho-
len en twee secundaire scholen die 
als pilootscholen met het ‘Cultuur 
in de Spiegel’ aan de slag gingen. Ik 
spreek met grondlegger Barend van 
Heusden, met onderzoeksleider Lode 
Vermeersch en met de leerkrachten*. 
Ik houd de Amerikaanse filosofe 
Martha Nussbaum en haar pleidooi 
voor meer cultuuronderwijs in het 
achterhoofd. “We moeten de ge-
woonte aankweken ons geestelijk te 
verplaatsen”, zegt ze. In haar boek 

 

 

Niet voor de winst betoogt ze dat 
cultuuronderwijs niet alleen de em-
pathie maar ook het analytisch en 
strategisch denken verscherpt. Het 
is een belangrijke stap naar een ‘be-
tere economie’ en een ‘sterkere de-
mocratie’. Maar al jaren bestaat er 
onduidelijkheid over, al jaren wordt 
er gebakeleid over wat dat nu is:  
cultuureducatie. Wat houdt het in, 
wat is de functie, heeft het nut?  
Het onderzoek wil een referentieka-
der ontwikkelen voor geïntegreerde 
cultuureducatie.
Het gezicht van Dan klaart op wan-
neer hij de ‘muziekkapel’ binnen-
komt. Het is een oude kapel van de 
school die is omgevormd tot een 
ruimte waar de kinderen creatief 
kunnen zijn en tot rust komen. Dan 
zegt dat de plek hem ‘meer zichzelf’ 
doet worden.  Soms speelt hij er met 
de klas toneel, of dansen ze er. Altijd 
laten ze er hun verbeelding en fan-
tasie de vrije loop. “We leren er luis-
teren en goed kijken naar elkaar. We 
noemen het de weg naar de ander.”  
Hij vertelt over de dansvoorstelling 
die op school gemaakt werd. Dat hij 
die heeft gezien in Bronks, het jeugd-
theater voor kinderen in Brussel. 

Ik krijg de video’s Movements en  
(Un)usual te zien, filmportretten van 
kinderen van de school, tussen elf 

* Zie verder in deze brochure.



7

en dertien jaar oud, die met cho-
reograaf Benjamin Vandewalle en fi-
losoof Jan Knops een hedendaagse 
dansvoorstelling maken. Het is een 
portret van mensen die hun angsten 
en hun eenzaamheid overwinnen.
De verbeelding waarover Dan 
spreekt, komt enkele dagen opnieuw 
ter sprake wanneer ik in zijn klas, bij 
juf Sylvie, langs ga. Sylvie zegt: “Het 
is belangrijk om leerkrachten gerust 
te stellen en cultuur op een brede 
manier te interpreteren. Niemand 
moet er bang voor zijn. De werklast 
wordt er niet groter door. ‘Cultuur in 
de Spiegel’ gaat over iets wat leer-
krachten al doen in de klas.” 
De twaalfjarige kinderen vertellen 
er dat ze voor het project ‘Cultuur 
in de Spiegel’ ‘kledij voor de toe-
komst’ hebben gemaakt. Ze ontwier-
pen meer dan een toekomstig mode-
beeld, het werd eigenlijk een harnas 
waardoor ze zich sterker gingen voe-
len. “Als je je verbeelding leert te ge-
bruiken, helpt dat om meer in jezelf 
te geloven”, zegt een van de kinde-
ren. Ze sommen op wat het met hen 
gedaan heeft, die lessen in fantasie 
en gezamenlijke creatie. “Het helpt 
de wereld beter te maken.” “Ik word 
meer gefocust”, zegt Dan. “Je wordt 
meer gemotiveerd, ook voor de an-
dere lessen”, zeggen de anderen. “Het 
geeft je meer levenskansen. Door je 
verbeelding te leren gebruiken, kan 
je je voorstellen wat er allemaal kan 
gebeuren”, vertelt Felix.
Suleyman zegt: “Het leert je wat je te 
doen staat. Wie geen fantasie heeft, 
weet niet eens hoe hij zijn haar moet 
laten knippen als de kapper vraagt 

“Hoe wil je je haar hebben?” Je moet 
jezelf in je gedachten leren zien.”
Er ligt een dood meisje op de bank 
van de vijfde klas van Scholen Da 
Vinci van Sint-Nikaas. Ze heeft wit-
te sportschoenen aan. Ze houdt haar 
handen op haar buik gevouwen. 
“Wat als iedereen gelukkig was?” 
Over die vraag buigen de leerlingen 
van Bas Matthynssens zich vandaag. 
Matthynssens, op zijn school een van 
de grote inspirators van het project 
‘Cultuur in de Spiegel’, zegt: “Het is 
een manier van denken, geen nieuw 
leerplan. Ik ga nu wel veel bewuster 
met dat didactisch patroon om.”
“Goed dat ze gelukkig gestorven is”, 
zegt één van de leerlingen. 
“We maken nog een selfie met haar”, 
zegt een ander. 
Ze staken hun duimen omhoog en 
lachten naar de lens. Het dode meis-
je stond op. 

In de vijfde klas van Scholen Da  
Vinci van Sint-Niklaas werken groep-
jes leerlingen aan een gedachtenex-
periment en vertolken ze een the-
aterstuk. Ze keren waarden om en 
zoeken uitersten. Ze veranderen van 
perspectief om hun denken te scher-
pen. Er wordt een uur lang over het 
geluk gefilosofeerd en het belang 
van ongeluk. Ze rafelen hun gedach-
ten uit en maken van die rafels hun 
eigen leerstof.  “Mensen zouden ner-
gens meer naar streven moesten ze 
altijd gelukkig zijn”, zei Kevin. En Dit-
mar “Het geluk weerhoudt je er toch 
niet van om iets te ondernemen?”
Op de bank van één van de leerlin-

gen ligt een blad met een citaat uit 
een toespraak van Albert Einstein: 
“De mens wil weg uit de gevangenis 
van zijn wispelturige verlangens. Een 
edel karakter wil de wereld van de 
waarneming en het objectieve den-
ken veroveren; men kan dat vergelij-
ken met de nostalgie van de stede-
ling die vlucht naar de top van een 
berg om de blik te laten doordringen 
in de rustige en zuivere lucht…”
Een mens die zijn gave tot verwon-
dering kweekt, verliest nooit. Deze 
school stond vorig jaar op de meest 
ideale manier open voor het project 
‘Cultuur in de Spiegel’. Zowel leer-
krachten die wiskunde en weten-
schappen of sport en haartooi do-
ceren, als leerkrachten cultuur- en 
taalvakken dachten samen na over 
vragen die leerlingen formuleerden. 
Bijna duizend leerlingen- van be-
roepsafdelingen tot algemeen secun-
dair onderwijs en Freinet- gingen 
aan de slag met een vraag. Ze keken 
in elkaars klassen binnen. Ze leerden 
van elkaars aanpak.
Cultuur raakte er in alle vakken in-
gebed. Ook in de lessen balspelen en 
wiskunde. “Het project heeft mij mijn 
verbeeldingskracht teruggegeven”, 
zegt de leerkracht turnen die zich bij 
aanvang van het project geëxcuseerd 
had als ‘cultuurbarbaar’.  Hij legt me 
uit hoe kunstig en wiskundig perfect 
een sprong kan. Hij beschrijft de op-
stelling van voetballers op een voet-
balplein als een choreografie. Hij is 
zijn zelftwijfel over zijn ‘cultuurken-
nis’ kwijt. “Maar aan mijn kennis van 
dans moet ik nog wat werken.”  
Bas Matthynssens geeft een voor-
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beeld over hoe een debat over kern-
energie vakoverschrijdend kan wor-
den: de collega wetenschappen zorgt 
voor de inhoudelijke informatie, de 
leerkracht Nederlands leert debat-
teren en de leerkracht zedenleer 
staat stil bij de ethische aspecten. 
“Veel extra energie vraagt het niet. 
Je moet enkel eens met de andere 
leerkrachten samen zitten. Ik hoef 
niet alles over kernenergie te weten, 
die inhoud krijgen de leerlingen van 
de andere leerkrachten mee. Maar er 
ontstaan bruggen tussen de verschil-
lende vakken.”
Als de hele school samen aan één 
zeel trekt, zo blijkt, bereikt de trots 
om wat je samen bereikt een nieuw 
elan. 
Het project ‘Cultuur in de Spiegel’ 
opende op verschillende manieren 
op deze school de ogen: verschillen 
tussen alfa en bèta wetenschappers 
vielen weg. De school werd een af-
spiegeling van een renaissance ide-
aal: de Homo Universalis. De vragen 
die in de klassen besproken werden, 
verhoogden niet alleen de intellectu-
ele honger maar ook de vraag naar 
kennis over wat de ander bezielde. 
Niets was te min, niemand voel-
de zich beter dan de ander. Ook de 
vraag naar de houdbaarheid van na-
gellak bij de afdeling haartooi hoor-
de bij het culturele project. Leer-
krachten talen raakten gefascineerd 
door wiskunde en omgekeerd. Leo-
nardo Da Vinci, de renaissanceschil-
der, wiskundige, architect en weten-
schapper zei het al: “Wij zijn allen 
ballingen, levend binnen de lijsten 
van een vreemd schilderij. Wie dit 

weet leeft groot. De overigen zijn in-
secten.” Zopas veranderde de naam 
van de school van ‘Koninklijk Athe-
neum’ naar ‘Scholen Da Vinci’. In de 
verklaring staat te lezen: “De inspire-
rende en universele aspecten van de 
historische fi guur Leonardo Da Vinci 
zijn voor de school doorslaggevend 
om haar naam ermee te verbinden.”

“Cultuur gaat verder dan naar schil-
derijen of theatervoorstellingen kij-
ken”, zegt Ruth Plessers. Ze doceert 
het vak esthetica in het Sint-Rita-
college in Kontich. “Het is belangrijk 
om het cultureel zelfbewustzijn van 
de leerlingen aan te scherpen.” 
Ze zit tussen twee lessen door in 
de grote refter voor de leerkrachten 
van het Sint-Ritacollege, een school 
met bijna 1500 leerlingen. ‘Cultuur 
in de Spiegel’ betekende ook voor 
haar geen extra werklast. “Ik ervoer 
het als een schouderklop. Onbewust 
was ik al op die manier bezig, maar 
er bestond nog geen vocabularium 
voor.” Ze sloeg al bruggen tussen ver-
schillende lessen. Tussen de vakken 
gedragswetenschappen en cultuur-
wetenschappen bijvoorbeeld: met 
haar leerlingen van de zesde Huma-
ne wetenschappen bezocht ze de 
Panamarenko-tentoonstelling in het 
Museum van Hedendaagse Kunst, 
het M HKA, in Antwerpen. De leer-
lingen volgden het door M HKA aan-
geboden bezoekersprogramma voor 
personen met beginnende demen-
tie en hun mantelzorgers Meet me @ 
M HKA. “Ze leerden kijken vanuit de 
psychologische en sociologische bril 
van jong dementerenden. Leren kij-

ken is het begin van al mijn lessen”, 
zegt ze. In Kontich werkten de leer-
krachten individueel in het project 
‘Cultuur in de Spiegel’. Ruth Plessers 
werkte een taak uit: ze gaf de leerlin-
gen de opdracht een kunstenaar te 
onderzoeken volgens de vier princi-
pes “observatie, verbeelding, concep-
tualisering en analyse”. De leerlingen 
konden een beeldend werk maken of 
een tekst schrijven zolang ze maar 
een volledig portret schetsten van de 
kunstenaar die ze gekozen hadden. 
“Ik hoopte dat de leerlingen zo kon-
den uitblinken in wat zij het beste 
konden.”

In de klas van Hilde d’Hooghe van 
de basisschool De Spoele in Lokeren 
staat een gedicht op het bord. Een 
gedicht over zeepbellen. Na een jaar 
zet Hilde d’Hooghe het project ‘Cul-
tuur in de Spiegel’ nog altijd voort. 
We zitten op de kleine stoelen aan 
de tafeltjes. In de refter eten de 
kleuters zwijgzaam hun boterham-
men. Door het raam zien we treinen 
voorbijrijden. 
“Het is nog niet koud genoeg”, zegt 
Hilde. Een collega is haar komen ver-
tellen dat zeepbellen op een bevroren 
oppervlak zich tot elkaar aangetrok-
ken voelen. “Ik ben met de kinderen 
zeepbellen gaan blazen op de ping-
pongtafel, maar het lukte nog niet. 
Het moet harder vriezen.” Kijken hoe 
iets in elkaar zit, proberen, nadenken 
vanuit zoveel mogelijk perspectie-
ven, er met elkaar over praten. De 
kleuters houden ervan. En ook de 
juf. Ze vertrekt vanuit een gedicht 
om naar de werkelijkheid te kijken. 
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Vorig jaar gebruikte ze een gedicht 
over kaalheid. ‘Cultuur in de Spiegel’ 
leerde mij buiten de lijntjes te kleu-
ren. Je moet iets durven proberen. 
Het kan zijn dat het mislukt, zoals 
die zeepbellen op de pingpongtafel 
die maar niet tot elkaar willen ko-
men. Maar in die mislukking zit ook 
een les. Je bent niet meer de alleswe-
tende juf, maar de nieuwsgierige en 
zoekende, ook dat is mooi om aan de 
kinderen mee te geven.”
Hoe werkt de theorie? Welke aspec-
ten gebruiken de scholen in hun 
praktijk en hoe? En hoe werkt zo’n 
project na op scholen? Dat waren 
de vragen waarmee ik langs deze 
scholen trok. Ik word ontroerd en 
versterkt door wat ik zie. Een breed 
cultuurbegrip doet mensen ade-
men. Het is geen kwestie van kennen 
maar een kwestie van mens-worden. 
In een wereld waarin er niet langer 
sprake is van cultuurpatriarchen of 
–pausen tegenover cultuurbarba-
ren, waarin men over cultuur niet al 
te moeilijk doet, ontstaan er schit-
terende projecten en schitteren de 
mensen. Kinderen en volwassenen 
werken samen in een klas om aan 
het stugge ‘ik’ wat meer elasticiteit 
te geven.  Er worden gevechten ge-
leverd tegen de ijdelheid. Er stroomt 
goud door de aders van het netwerk 
dat ‘onderwijs’ en ‘cultuur’ heet. Zo-
lang men die aders niet laat dicht-
slibben door regeltjes. Zolang de juf-
fen en de meesters buiten de lijnen 
mogen kleuren.
“Als je je verbeelding kan gebruiken, 
kan je je beter focussen”, zei Dan, 
de jongen uit Molenbeek. 

De tocht eindigt op 2 februari in de 
Vooruit in Gent. Meer dan zeshon-
derd mensen zitten er samen om 
hun ideeën over cultuur te verbre-
den. Mensen uit de cultuursector, uit 
de onderwijssector. Mensen die het 
goed voor hebben. 
Gedurende de hele dag volgen zij le-
zingen en workshops, luisteren zij 
naar elkaars ervaringen. Het enga-
gement is groot. Soms zijn de vra-
gen ook direct. “Hoe moet het dan 
met de eindtermen?”, vraagt iemand 
uit de zaal aan Lode Vermeersch die 
het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel’ 
leidde. “Het mag wat losser”, zegt Mi-
nister van Onderwijs Hilde Crevits 
aan het einde van de dag. “Iedereen 
verwacht dat onderwijs alle proble-
men oplost. Het liefst met kennis en 
theorie. Maar we moeten ook meer 
ruimte creëren voor kunst en cul-
tuur, voor verbeelding.” Ze zit in de 
sofa naast Minister van Cultuur Sven 
Gatz. Hij beaamt volmondig wat zij 
zegt. 
Ze willen in de toekomst een inten-
sere samenwerking tussen cultuur 
en onderwijs. 
“Zeg me van welk kunstwerk u houdt 
en ik zeg u wie u bent”, zei Barend 
van Heusden, de grondlegger van de 
‘Cultuur in de Spiegel’ theorie een 
paar dagen eerder tegen me. 
Ik vroeg het aan de ministers:
Hilde Crevits: “Ik had als studente 
twee reproducties op mijn kamer 
hangen. De Schreeuw van Munch en 
Impression, soleil levant van Monet. 
Het zijn de twee kanten van mijn 
persoonlijkheid.”

Sven Gatz: “Mount Olympus van Fa-
bre en De bruiloft, van Bruegel. Ik 
ben altijd gefascineerd geweest door 
dat kind vooraan op het schilderij 
dat zich van niets iets aantrekt en 
zijn vingers aflikt.”

Met dank aan Dirk Terryn en Eva Vandersypen.

 
Anna Luyten

Anna, aquarel op papier door Jan Van Riet.
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Hij vergeleek kunst wel eens met een pan waarmee je kan koken. “Kunst 
is een instrument”, zegt Barend van Heusden. Hij is hoogleraar Cultuur 
en Cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen, hij leidt al jaren het 
onderzoeksproject ‘Cultuur in de Spiegel’. Daarmee legde hij de basis voor 
een nieuwe vorm van cultuuronderwijs.

“Kunst is geen eigenschap van din-
gen. Kunst is geen eigenschap van 
van een boek, een schilderij, een mu-
ziekstuk. Kunst is wat mensen met 
kunstwerken doen: via de verbeel-
ding kijken ze naar zichzelf en de 
werkelijkheid om zich heen. Het is 
een vorm van zelfreflectie. Kunst is 
een proces ”, zegt van Heusden. Op-
dringen heeft geen zin. 
“Je kan wel tegen jongeren blijven 
zeggen: “Je moet naar Mozart luis-
teren, dat is kunst.” Maar als Mozart 
voor een jongere niet werkt, is dat 
voor hem geen kunst. Als we dat blij-
ven doen, zijn we fout bezig. Zeg jon-
geren niet dat hiphop geen kunst is. 
Het is het wel. Het is hun zelfverbeel-
ding. Zo kan je evengoed zeggen dat 
André Hazes even grote kunst is als 
Beethoven.” 
De vergelijking met Rembrandt en 
graffiti gaat evenzeer op: “Als je weer 
met Rembrandt aan komt zetten als 
echte kunst is het alsof je zegt dat je 
moet koken met een oude pan, ter-
wijl er al lang nieuwere zijn. Als je 
mensen in hun eigen waarde laat, 
kunnen ze veel sneller geïnteresseerd 
raken in die Rembrandt of Mozart of 
Beethoven. “Het is niet iets wat ze 
perse mooi moeten vinden. Je kan in 
de klas bijvoorbeeld wel zeggen dat 
Rembrandt in de zeventiende eeuw 
voor vele mensen betekende wat ur-
ban rap nu voor hen betekent. Je kan 

mensen kunst leren zien als iets dat 
voor anderen of in een andere tijd 
dezelfde functie vervulde als graffiti 
of hiphop of André Hazes voor hen 
nu.”
Dat inzicht: dat cultuur en dus ook 
kunst geen zintuiglijke kwaliteit is 
van voorwerpen maar wel een cog-
nitieve activiteit van mensen is door-
slaggevend in de theorie van Barend 
van Heusden.
“Het is niet nieuw. Kunstwerken heb-
ben altijd al gediend als een middel 
om de ervaring en het zelfbewust-
zijn vorm te geven. Het zijn verbeel-
dingen van ons zelfbewustzijn. En 
omdat ons zelfbewustzijn zo ver-
schillend is, zijn kunstwerken ook 
zo verschillend en historisch veran-
derlijk. Maar sinds de Verlichting be-
schouwen we kunstwerken als auto-
nome objecten die een essentie in 
zich dragen.” 
“Die Verlichtingsideeën bleken niet 
te kloppen. De essentie van kunst is 
er wel, maar ligt niet in objecten, of 
in meesterwerken”. Dat is voor velen 
een verontrustend inzicht geweest 
en is het nog steeds. Het is niet lan-
ger mogelijk om naar een aspect van 
een werk te wijzen en te zeggen: 
“Daar zit de kunst”. Er is geen hou-
vast meer van een canon.”
De ommekeer begon bij de 
avant-garde.

  

“Een 
duidelijk 
voorbeeld in de beeldende kunst is 
Andy Warhol. Hij maakte kunstobjec-
ten die leken op alledaagse voorwer-
pen. Plots dook de vraag op: “Wat 
maakt dit nu kunst?” Zolang die 
vraag zich tot de avantgarde kunst 
leek te beperken, bleek ze redelijk on-
schuldig. Maar sinds een paar decen-
nia stellen we ze ook als we het over 
de grote schilderkunst uit zeventien-
de eeuw hebben, of over theater. Is 
het de macht van de kunsthistori-
cus? De macht van de cultuurhui-
zen? Men sprak over ‘het einde van 
de kunst’. Het kunst- en cultuurbe-
grip veranderde.”
“Die boekenlijst is misdadig, fuck 
de canon”, stond in kopletters in 
NRC boven het opiniestuk van de 
schrijver Christiaan Weijts. “Stuur 
de docenten op strafkamp. Lezen 
is vrijheid, avontuur”, schreef hij. Is 
de literatuur nu als laatste aan de 
beurt?
“De voor velen verontrustende in-
zichten dat de autoriteit van de ca-
non niet gebaseerd is op de eigen-
schappen van de werken, sijpelt nu 
als laatste het vak Nederlands bin-
nen. Het vak geschiedenis, de kun-
sten en filosofie gingen het taalon-
derwijs al voor. De canon is op zich 

CULTUUR OM GREEP TE KRIJGEN OP ANGST
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geen rechtvaardiging voor de cul-
tuurvakken. Als datgene wat iets tot 
kunst maakt niet de maker is, maar 
de gebruiker, en wat deze vanuit zijn 
ervaring met kunstwerken ‘doet’, dan 
vindt de elite dat heel vervelend. Ook 
het onderwijs weet er geen weg mee. 
Want wat leer je leerlingen dan over 
kunst en cultuur? Waaraan ontleen je 
als docent je gezag? En als de kwali-
teit van kunst geen eigenschap is van 
het object maar van wat je er mee 
doet, kan je ‘kunst’ dan beoordelen? 
Maar we kunnen de legitimatiecrisis 
van de kunst ook als een bevrijding 
beschouwen. Onderwijs weerspiegelt 
in dit opzicht de toestand van de sa-
menleving als geheel. Hoe binnen het 
onderwijs gedacht wordt over kunst 
is dus heel belangrijk.” 
Een vraag als “Wat is het nut van 
kunst?”, komt dan in een heel ander 
daglicht te staan.
“Het is een vraag die we absoluut 
moeten durven stellen. De over-
heid of het onderwijs of de kunstin-
stellingen kunnen zich dan wel niet 
meer uitspreken over de waarde van 
kunstwerken, ze kunnen wel uit-
spraken doen over de waarde van 
kunstgebruik. 
De idee dat kunst geen functie heeft 
of nutteloos is, is onzin. Aan dingen 
die geen functie hebben, besteedt de 
mens geen energie. Zo zuinig zijn we 
wel. De vraag naar de functie en het 
nut van kunst is een heel goede vraag 
die je klaar en duidelijk moet kunnen 
beantwoorden. Zo niet, dan begeef je 
je op glad ijs. 
De cultuur drijft nu nog teveel op en-
thousiasme. Dat is een zwaktebod. 
Als je verwacht van mensen dat ze 
van jou een soort geloof aannemen 
in wat volgens jou belangrijk is, be-
geef je je op drijfzand. Je moet argu-
menten aanbrengen. Wie geen goed 
antwoord heeft op de vraag wat het 

nut van kunst is, komt in een crisis te-
recht. Wat nu precies in de kunst- en 
cultuurwereld aan het gebeuren is.”
Wat is dan het nut van kunst en 
cultuur?
“Het stelt de mens in staat greep te 
krijgen op zichzelf, een zelfbeeld te 
ontwikkelen. En het woord greep is 
niet zo willekeurig. Het wil ook zeg-
gen dat je dat zelfbewustzijn kan de-
len, er met anderen over kan praten, 
het samen kan ervaren en het kan be-
waren. Door de kunstuitingen wordt 
het zelfbewustzijn een deel van het 
geheugen.
Kunst is een instrument, zoals ik zei. 
En dat instrument bestaat uit een 
combinatie van vaardigheden: ver-
beelding, reflectie en mediale vaar-
digheden, de ‘techniek’ . Kunst wordt 
altijd vanuit een persoonlijke herin-
nering gemaakt. En wie een ervaring 
en een identiteit in beeld kan bren-
gen, krijgt er greep op, kan erover 
reflecteren. Dat is de kern. Via kunst 
begrijp je wie je bent en hoe je de 
wereld rondom jou ziet. Het leidt tot 
zelfbegrip.
Dictators en de Kerk hebben niet 
voor niets ooit ingezet op één be-
paald soort kunst en het verbannen 
van andere kunstenaars, als een in-
strument om een gesloten zelfbeeld 
te ontwikkelen. 
Wie vandaag de dag op kunst bezui-
nigt, bezuinigt op het vermogen van 
mensen om een open zelfbeeld te 
ontwikkelen. En zo’n open zelfbeeld 
neemt angst weg.”
Uw aanbeveling voor het onder-
wijs en de cultuursector luidt: “Men 
moet kinderen en jongeren niet naar 
kunst leren kijken. Men moet ze leren 
met kunst naar het leven te kijken.” 
“Kunst is er en blijft er. We moeten 
ons onderwijs laten aansluiten bij de 
levenservaringen en het bewustzijn 

van kinderen en jongeren. Die heb-
ben een levenservaring die in veel 
canonieke werken niet weerspiegeld 
zit. En zo raak je leerlingen kwijt. Je 
ziet het trouwens al gebeuren. Of je 
gaat mee met de tijd, of je wordt een 
anachronisme.
Het gaat er in het onderwijs overi-
gens niet altijd om dat kinderen zich 
in alle kunst moeten herkennen, maar 
dat ze via kunst het bewustzijn van 
anderen ontdekken. Op die manier le-
ren ze ook waar het om gaat en be-
seffen ze dat hun eigen ervaringen 
ook maar historische of persoonlijke 
momentopnames zijn.”
Met kunst naar het leven van je-
zelf en dat van anderen leren kijken, 
zegt u. Kan je zoiets leren?
“Je kan dat heel goed leren. Als het 
om “maken” gaat, gaat het vaak om 
het verbeelden van je eigen leven. Als 
het om “meemaken” gaat, leer je je 
ook open te stellen voor het leven en 
het bewustzijn van anderen.” 
Net als over de vraag wat kunst is, 
ontstond er heel veel verwarring 
over wat wij nu onder de noemer 
‘cultuur’ kunnen rangschikken. Wat 
is cultuur volgens u?
“Cultuur is leren omgaan met verschil. 
Het is een fundamentele eigenschap 
van de mens. Ik beschouw cultuur als 
het voortdurend vorm en betekenis 
geven aan de veranderende wereld 
om ons heen. We hebben die cultuur-
activiteit nodig om te overleven. Een 
mens gebruikt vier basisvaardighe-
den om om te gaan met het verschil: 
waarneming, verbeelding, conceptua-
lisering en analyse. 
Ik benader cultuuronderwijs en cre-
ativiteit op een cognitieve manier. 
Maar ook emoties zijn een belangrijk 
onderdeel van dat ‘kennen’. Ik noem 
het liever ‘herinneren’.
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Cultuur zegt iets over hoe wij ken-
nis verwerken en verbeelden, hoe 
we dingen ervaren en interpreteren. 
Kunst is een deelgebied van die cul-
tuur, en werkt via verbeelding.” 
Beschouwt u voetbal als cultuur?
“Voetbal is natuurlijk cultuur! Het is 
een spel en daarom een belangrijke 
cultuurdrager. Maar het is over het al-
gemeen geen kunst. Het is geen ver-
beelding van de werkelijkheid. Hoe-
wel er veel kunstenaars zijn die het 
voetbal gebruiken om iets over de 
werkelijkheid te zeggen. Je hebt bij-
voorbeeld meer kunst over voetbal 
dan over het ontbijt.”
U gaf uw theorie en onderzoek de 
naam ‘Cultuur in de Spiegel’ mee. 
Wat voor spiegel is dat dan?
“Je hebt verschillende spiegels waar-
mee we naar onszelf kijken. Als het 
via de kunst gaat, is het via de ver-
beelding: het kan muziek zijn, het kan 
literatuur of tekst zijn. 
Kunst spiegelt niet onze wereld maar 
onze ervaring van de wereld. Het 
maakt die tastbaar en waarneembaar. 
Cultuur is de manier waarop men-
sen met de werkelijkheid omgaan, 
kennis verwerken en verbeelden, hoe 
we dingen ervaren en interpreteren. 
Ik wilde het vooral niet beperken tot 
wat we in de culturele supplementen 
van de kranten lezen.” 
Vier basisvaardigheden, zegt u. 
Toch lijkt de nadruk in het onder-
wijs vooral op de ontwikkeling van 
het conceptualiseren en het analy-
seren te liggen. Het goed leren kij-
ken en verbeelden, zijn de zwakkere 
broertjes.
“Dat klopt. Verbeelding wordt vaak 
vergeten. En aandachtig kijken is voor 
vele jongeren en ook volwassenen het 
moeilijkst geworden. In ons onder-
wijssysteem staan de abstracte vaar-
digheden bovenaan de ranglijst. Ter-

wijl ze alle vier belangrijk zijn. De ene 
kan niet zonder de andere.” 
Heeft de digitalisering van onze cul-
tuur ook een invloed op ons cultu-
rele bewustzijn?
“Het lijkt erop dat ons culturele be-
wustzijn grondig aan het veranderen 
is. De digitalisering neemt de andere 
media over. Maar wat die digitalise-
ring nu precies voor ons culturele be-
wustzijn kan betekenen, is nog niet 
goed te peilen.”
Er werd de laatste jaren heel veel 
gesproken over cultuurparticipatie. 
Wat is de rol van culturele instellin-
gen voor het soort onderwijs dat u 
bepleit?
“Culturele instellingen leveren een be-
langrijke bijdrage aan het cultuuron-
derwijs. Ik hoop dat ook zij zich kun-
nen inpassen in deze visie van wat 
cultuur en kunst betekent. Essentieel 
is dat de samenwerking tussen cul-
tuurinstellingen en onderwijsinstel-
lingen er geen is van leverancier en 
afnemer. Beide groepen moeten besef-
fen dat ze bezig zijn met het ontwik-
kelen van een cultureel bewustzijn.” 
Als cultuur en dus ook kunst en fi-
losofie, het leren omgaan met ver-
schillen is, lijken ze in deze tijden van 
veranderingen en omgaan met het 
‘vreemde’ wel heel erg nuttig. Toch 
moeten docenten en culturele in-
stellingen gevechten leveren om aan 
te tonen hoe belangrijk cultuuron-
derwijs is. Hebben we het meer dan 
ooit nodig?
“Op een ogenblik dat mensen gecon-
fronteerd worden met grote verschil-
len, wordt de behoefte aan een sterk 
cultureel bewustzijn en zelfreflectie 
groter. 
We leven niet in een multiculturele 
maatschappij. We leven in een mul-
ti-etnische, multi-religieuze maat-
schappij. We zijn in de grond van de 

zaak niet multi-cultureel. Dat is maar 
goed ook, anders zou iemand aan-
spraak kunnen maken op de absolute 
waarheid. 
Een sterk cultureel bewustzijn leidt 
tot een open zelfbeeld en genuan-
ceerder handelen. Mensen die niet ge-
nuanceerd zijn, zijn sneller bang. Het 
is in ons aller belang om het vermo-
gen van mensen tot zelfreflectie goed 
te ontwikkelen. Een open zelfbeeld 
neemt de angst voor het verschil en 
voor het vreemde weg. Daarom is cul-
tuur en kunst op school een priori-
teit. Je mag er niet op bezuinigen.”
Is cultuuronderwijs en dus ook de 
ontwikkeling van een open zelfbeeld 
een vorm van levenslang leren?
“Natuurlijk. Daarom ga je naar de 
film en blijf je muziek luisteren. Maar 
we moeten er nu op toezien dat we 
mensen kweken die dat graag blijven 
doen en die begrijpen waarom ze dat 
doen.”
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“Veel leerkrachten missen een helder cultuurbegrip” zegt Lode 
Vermeersch. De oplossing is nochtans eenvoudig. “Zoek het niet te ver.” 
Lode Vermeersch is hoofdonderzoeker van het Vlaamse team dat net 
een studie afrondde over cultuureducatie en onderwijs.

‘Cultuur in de Spiegel’ werd in 2010 
als theorie ontworpen door de Ne-
derlandse professor Barend van 
Heusden. 
“Hoe werkt deze cultuurtheorie die 
uitgaat van een breed cultuurbegrip 
in scholen?” vroeg het Vlaamse on-
derzoeksteam zich af. Het team hield 
de theorie grondig tegen het licht en 
linkte het aan het Vlaamse school-
curriculum, de lerarenopleiding en 
het deeltijds kunstonderwijs.
In een praktijkonderzoek (2014-2015) 
werd er samengewerkt met vier 
leerplichtscholen.
“Die scholen moesten al wel een ze-
kere verbondenheid met cultuur heb-
ben”, zegt Vermeersch – hij noemt 
zulke scholen “Believers” - “Anders 
zouden we alleen al met onze poging 
een school te overtuigen van het be-
lang van “cultuur” een jaar lang bezig 
geweest zijn.”
Vermeersch en zijn team bezochten 
de vier scholen en legden er aan di-
rectie en enkele leerkrachten de ba-
sis van de theorie uit. De scholen 
werkten daarna zelf een praktisch 
luik uit.
Basisschool Spoele uit Lokeren ont-
wikkelde in het kader van het prak-
tijkonderzoek een project rond 
gedichten in de klas. De Sint-Albert-
school uit Sint-Jans-Molenbeek, ook 
een basisschool, deed een project 
over het thema tijd. In het Sint-Ri-

tacollege in Kontich werd het kader 
toegepast op lesontwerpen en bij het 
evalueren van leerlingen. In het Ko-
ninklijk Atheneum van Sint-Niklaas 
kwam er een groot “vragenproject”. 
Leerlingen van de secundaire school 
verzamelden de vragen waarmee zij 
zaten en beantwoordden die vervol-
gens op culturele wijze. 
In samenspraak met de directie 
werd er in iedere school een klein 
groepje samengesteld. Waarom 
werken vanuit kleine groepjes?
Vermeersch: “We hadden in Neder-
land al geleerd dat het geen zin heeft 
om meteen een hele school te over-
vallen met de theorie en het ontwik-
kelen van lessen, projecten of ma-
terialen. Wat je nodig hebt, is een 
kernteam van waaruit ideeën zich 
als een olievlek kunnen verspreiden 
in de school.”
U legde dat kleine groepje de theorie 
uit. Wat is de kerngedachte? Welk 
idee moest iedereen beet hebben?
Vermeersch: “Cultuur is een “state of 
mind”: de typisch menselijke manier 
van nadenken over ons leven en wat 
we doen. Dus ook in de wiskunde-
les kan je een culturele vraag stellen. 
Waarom gebruiken we bijvoorbeeld 
een tientallig cijferstelsel? En waar-
om spreken we over Arabische cijfers 
als ze eigenlijk uit India komen?
De wiskundeleraar in het Koninklijk  
Atheneum van Sint-Niklaas, brak met 

liefde 
zijn hoofd 
over dat soort vragen.” 
Hoe krijg je de vier vaardigheden 
waarmee cultuur werkt - waarne-
ming, verbeelding, conceptualise-
ring en analyse - in het onderwijs? 
U gebruikte het beeld van een bril … 
Vermeersch: “Het onderzoeksproject 
wou de idee van cultuureducatie 
scherper krijgen, zonder daarom het 
cultuurbegrip te vernauwen. Die vier 
basisvaardigheden bleken een han-
dig middel. 
We zwermen in een brij van termen, 
zeker als het over cultuur gaat. Je 
hoort het overal, in scholen, bij de 
overheid ... ‘cultuur is passie’, ‘cultuur 
is een kwestie van creativiteit’ .... Het 
zijn heel vage concepten die onze 
analyse van wat cultuureducatie is, 
niet verder helpen.” 
Werkt deze cultuurtheorie nu in de 
schoolpraktijk?
Vermeersch: “Het antwoord is na-
tuurlijk genuanceerd. We kwamen 
tot verschillende bevindingen. Veel 
leerkrachten missen een helder cul-
tuurbegrip. Als je wetenschappen 
geeft, moet je wel weten wat voor 
jou ‘wetenschap’ betekent, anders 
kan je er niet aan beginnen. Hetzelf-
de geldt voor cultuur in het onder-
wijs. Het is belangrijk om een cul-
tuurbegrip te hebben. We merkten 
dat het loont om een breed cultuur-

EEN VONK AANSTEKEN
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begrip te hanteren. Het stelt leer-
krachten gerust. Het brengt hen het 
besef bij dat ze cultuur zeker niet te 
ver moeten gaan zoeken. Ze moe-
ten geen theaterliefhebbers zijn om 
iets te doen in de klas dat naar cul-
tuur ruikt. Opmerkingen als “Ik weet 
niets over moderne kunst” of “ik pas 
niet in zo’n cultuurproject”, toon-
den aan dat vele leerkrachten toch 
graag vanuit een smaller cultuurbe-
grip denken. Vanuit de visie van Cul-
tuur in de Spiegel kan je zeggen: ‘Je 
moet als leerkracht niet per se ex-
pert zijn in moderne kunst om cultu-
rele vaardigheden bij de leerlingen te 
stimuleren’.”
Gaat het cultuuronderwijs dan al-
leen maar uit van de leerkracht?
Vermeersch: “Neen. Een belangrijke 
les uit de ‘Cultuur in de Spiegel’-theo-
rie is dat een goede cultuuractiviteit 
een activiteit is van de lerende. Daar-
om zijn die vier culturele vaardighe-
den zo interessant. Het is de leer-
ling die waarneemt, die verbeeldt, 
die concepten vormt en analyseert. 
Het voorop plaatsen van de lerende 
is een tendens die je in de heden-
daagse onderwijstheorie sterk naar 
voren ziet komen. Het leren gebeurt 
door de leerling. Of zoals soms wordt 
gezegd: leren wil niet zeggen dat de 
leerkracht een vat vult bij de leerlin-
gen. Het is een kwestie van een vonk 
aansteken. Als het vuur bij de leer-
ling voldoende brandt, leidt dat op 
termijn tot een rijker cultureel be-
wustzijn bij de leerling.”
“Net zoals bij wetenschappen 
bouwt cultuur voort op eerdere 
vaardigheden”, zegt de theorie.
Vermeersch: “Dat lijkt misschien heel 
logisch, maar het is belangrijk om 

dat te benadrukken. Neem bijvoor-
beeld taal. Men leert stapsgewijs le-
zen: eerst letters en daarna letter-
clusters, eerst korte woorden daarna 
langere woorden... Ook in het leren 
over cultuur zit die logische opbouw 
of leerlijn. Daar wordt echter nogal 
eens tegen gezondigd. Om er een ka-
rikatuur van te maken: je ziet soms 
leerkrachten aan een derde leerjaar 
een oefening geven die een leer-
kracht uit het eerste leerjaar ook al 
gaf. Ook voor cultuuronderwijs is 
het belangrijk dat je als leerkracht 
stil staat bij het vaardigheidsniveau 
van de leerlingen.” 
De Nederlandse grondlegger van de 
Cultuur in de Spiegel theorie Barend 
van Heusden beschouwt cultuur als 
een kennis-activiteit. Wat is het be-
lang van die cognitieve benadering?
Vermeersch: “Door cultuur als iets 
cognitiefs te beschrijven, plaats je 
cultuur en cultuureducatie op een 
zelfde niveau als de andere vakken. 
Het is niet zomaar ‘doe maar iets en 
laat je maar eens gaan.’ Het vraagt 
ernstig denkwerk. Tegelijk mag je 
‘cognitief’ hier niet begrijp als zuive-
re kennisverwerving. In de cognitie-
wetenschappen wordt de notie ‘cog-
nitie’ breed geïnterpreteerd, met ook 
plaats voor bv. lichaam en emotie.” 
Wil dat ook zeggen dat het meet-
baar wordt?
Vermeersch: “‘Als ik een opdracht geef 
over iets wat met cultuur te maken 
heeft: mag ik dat wel evalueren en 
hoe dan?’ Die vraag naar evaluatie 
kwam herhaaldelijk terug.
Vanaf het moment waarop duidelijk 
wordt wat cultuur is en welke vaar-
digheden daarbij ontwikkeld wor-
den, is het makkelijker om te eva-

lueren en om de voortgang van het 
leren bij de leerling na te gaan.”
Welke lessen kan je als school uit 
het onderzoek ‘Cultuur in de Spie-
gel’ leren?
Vermeersch: “Het zijn er heel wat. 
Maar kort gezegd: cultuuronderwijs 
is niet vrijblijvend of louter amu-
sement. Het heeft een doel: jonge 
mensen een cultureel bewustzijn bij-
brengen en ze dat laten uitdrukken. 
‘Cultuur in de Spiegel’ toont aan dat 
er veel manieren zijn om met leerlin-
gen rond cultuur te werken en hen 
te stimuleren om te reflecteren. Veel 
leerkrachten en schoolteams besef-
fen goed wat de sterktes en zwaktes 
zijn van cultuur in hun onderwijs. 
Geen tijd. Geen geld. Niet iedereen 
is geïnteresseerd. Je kan die zwaktes 
echter ook ombuigen. Een gedeeld 
kader is daarvoor een hulpmiddel. 
Vanuit het onderzoek hebben we 
geleerd dat deze cultuurtheorie op 
verschillende manieren bruikbaar is: 
als bril om een les voor te bereiden, 
om variatie in het programma na te 
streven, als gemeenschappelijke ‘taal’ 
voor het team, noem maar op…. Het 
kan ook dienen als instrument om 
een project met verschillende leer-
krachten en leerlingen samen op te 
zetten.” 
En de overheid?
Vermeersch: “We hebben het onder-
zoek ook gebruikt om naar de over-
heid te kijken. Eén van de conclu-
sies is dat het centrale curriculum 
dat de overheid voorschrijft voor 
zowel kleuteronderwijs als lager en 
secundair onderwijs niet volledig 
is. Bij een aantal onderwijsniveaus 
wordt weinig op de reflectieve func-
tie van cultuur gewezen. Terwijl er in  
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andere onderwijsniveaus overdreven 
veel aandacht gaat naar analyse of 
conceptualisering en andere vaar-
digheden wat uit het oog verloren 
worden.”
Waarom zou een school of een cul-
turele instelling met ‘Cultuur in de 
Spiegel’ aan de slag gaan?
Vermeersch: ‘Cultuur in de Spiegel‘ 
stelt je een aantal “grote” vragen: 
Wat is cultuur? Wat is de finaliteit 
van cultuur in het onderwijs? Het is 
goed af en toe eens een stap achter-
uit te zetten en je met die grote vra-
gen bezig te houden. Door die stap 
achteruit zie je het geheel der dingen 

beter. Het maakt je een reflectieve 
praktijkwerker. ‘Cultuur in de Spie-
gel’ biedt ook antwoorden. ‘Cultuur 
in de Spiegel’ is geen methodeboek 
of stappenplan. Het is een theorie. 
Het is dus altijd aan de leerkracht en 
school of instelling om een vertaling 
te maken van de theorie naar het ei-
gen werk van elke dag. Maar ons on-
derzoek en het onderzoek in Neder-
land tonen aan dat die investering 
lonend is. Het is een spiegel die aan-
zet tot samenwerking met anderen.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door de 
Vrije Universiteit Brussel en HIVA-KULeuven 
in opdracht van de Vlaamse overheid 
(CANON Cultuurcel, de Cultuurcel van het 
departement Onderwijs).

JE WILT AAN DE SLAG GAAN MET ‘CULTUUR IN DE SPIEGEL’ 
WAAR KAN JE TERECHT?

 » Een mooie start is de tool www.mijncultuurspiegel.be.  
Daar vind je ook een gids die het ABC van de theorie en het onderzoek toelicht.

 » Op www.cultuurindespiegel.be kan je het zogenaamde “zwarte boekje” van Barend van Heusden 
downloaden. Dat boekje bevat een korte uiteenzetting van de theorie. Op diezelfde website vind je 
ook verschillende onderzoeksrapporten en artikels.

 » Op www.cultureelcontent.com vind je lesvoorbeelden gemaakt op basis van Cultuur in de Spiegel.
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TIPS AND TRICKS

Welke lessen kunnen we trekken uit het onderzoek in Vlaanderen?

WERK CONCREET EN AbSTRACT, 
VOORTDUREND IN WISSELWERKING

Tijdens het onderwijsparcours van de leerling 
wordt de leerinhoud steeds abstracter. Het 
curriculum voor het secundair onderwijs legt 
sterk de nadruk op conceptualiseren en ana-
lyse. Het is echter uitdagend én stimulerend 
voor de leerlingen het denken ook concreet 
en levensecht te houden. Een analyse van de 
kenmerken van de gotiek krijgt pas invulling 
bij het zien van (een foto van) een gotisch 
gebouw. Een analyse over het functioneren 
van de democratie wordt voor leerlingen pas 
levensecht door een levensecht experiment 
in de klas. Een kunsthistorisch begrip van het 
kubisme begint misschien best bij de poging 
tot het maken van een kubistisch zelfportret.

NEEM TIJD OM STERKTES EN 
ZWAKTES TE bEKIJKEN

Het onderzoek toont aan dat veel leerkrach-
ten en schoolteams een goed besef hebben 
van de sterktes en zwaktes van cultuur in hun 
onderwijs. Van tekortkomingen ook sterktes 
maken, daarvoor staan vaak praktische be-
zwaren in de weg. Geen tijd! Geen geld! Niet 
iedereen in het team is geïnteresseerd!...

Vaak zijn die praktische bezwaren al enigs-
zins te verhelpen door een goede en crea-
tieve probleemanalyse. Het komt er dus op 
aan even stil te staan bij wat je minder goed 
doet, zonder daarin te blijven hangen en - 
nog voor het eind van de vergadering - haal-
bare plannen te smeden voor de komende 
week, maand, schooljaren...

CULTUURKUUR.BE
daar vinden cultuur en onderwijs elkaar

STA ALS LEERKRACHT OPEN VOOR VERNIEUWING, OOK OP THEORETISCH VLAK

‘Cultuur in de Spiegel’ is een theorie waar je er geen verwacht: in de dagelijkse hectische praktijk van 
het lesgeven en school maken. Het onderzoek toont aan dat niet alle leerkrachten open staan voor het 
denk- en zoekwerk dat met een ietwat abstracte theorie gepaard gaat. Enkel wie de moeite doet om 
zich er in vast te bijten, krijgt voldoening van die inspanning. Het open staan voor nieuwe inzichten is 
trouwens een basisonderdeel van het beroep van de leerkracht. Onderzoek is daar duidelijk over: enkel 
wie regelmatig de tijd en moeite neemt om zichzelf te bevragen tilt zijn lespraktijk naar een hoger ni-
veau. De theorie kan daarbij helpen.
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STIMULEER DE LEERLINGEN OM TE 
REfLECTEREN OP CULTUUR

De theoretische onderbouw van het onder-
zoek geeft aan wat het ultieme doel van cul-
tuur in het onderwijs zou moeten zijn: het 
versterken van het culturele denken en dus 
het cultureel bewustzijn van de leerlingen. 
Cultuurlessen kunnen ertoe leiden dat leer-
lingen meer aan cultuur gaan participeren, 
dat ze beter een bepaalde culturele techniek 
of ambacht beheersen, … maar dat zijn eigen-
lijk allemaal maar tussenliggende doelen. Je 
wilt als leerkracht eindigen met een leerling 
die kritisch, zelfstandig, gepassioneerd maar 
ook met een afstand kan nadenken over zijn 
eigen cultuur (zijn eigen interesses, voorkeu-
ren, ambities, gedrag …) en de cultuur van 
anderen. Je wilt een leerling begeleiden in 
een eigen culturele identiteit. Het onderzoek 
toont dat leerkrachten dat doel wel onder-
schrijven, maar er niet altijd toe komen dat 
ook effectief in het achterhoofd te houden 
bij het maken en uitvoeren van lessen.

DENK NA OVER WAT DE LEERLING 
EffECTIEf DOET EN bIJLEERT ...  

EN VARIEER

Het onderzoek toont duidelijk aan: een leer-
ling doet in een cultuurles vaak veel verschil-
lende dingen tegelijk. Hij luistert, probeert 
en experimenteert, geeft z’n ogen de kost, 
vraagt uitleg en suggesties, leert nieuw jar-
gon... Het gaat allemaal op een sneltempo. 
Een goede leerkracht houdt overzicht over 
die verschillende leerprocessen. 

Waarom? Om te garanderen dat alle leerlin-
gen ook verschillende dingen doen en zo een 
ruim palet aan culturele vaardigheden ver-
werven. Een leerling kan immers ook in één 
activiteit blijven hangen (bv. “vasthangen” in 
de techniek van het perspectieftekenen). Met 
het simpele ‘Cultuur in de Spiegel’-kader met 
de vier culturele vaardigheden (waarnemen, 
verbeelden, conceptualiseren en analyseren) 
en vier cultuurdragers (lichaam, voorwerpen, 
taal, tekens) heeft de leerkracht een specifie-
ke bril om die variatie na te streven.

EXPLICITEER JE DOELEN EN MAAK HET ONDERWIJS OOK éCHT DOELGERICHT

Als het over cultuur in de lessen gaat, dan hebben leerkrachten vaak veel doelen voor ogen: creati-
viteit bevorderen, motorische vaardigheden versterken, een mooi eindproduct maken, leren genieten, 
talentontwikkeling, publiekscreatie, kritisch denken versterken, leren interpreteren … Ook de leerplan-
nen bevatten veel doelen. Leerkrachten hebben op zich geen moeite met die (veelheid aan) doelen. De 
koppeling tussen de doelen en wat in de klas gebeurt, is voor leerkrachten wel moeilijk, zo leert het 
onderzoek. Leerkrachten denken eerst een lesactiviteit uit of halen die uit hun handboek en verduide-
lijken pas aan het eind welk doel ze ermee nastreven. De omgekeerde weg is nochtans vanzelfsprekend: 
bepaal eerst het doel en de richting van de les en dan met welke leeractiviteit je dat doel wil bereiken. 
Vooral die match tussen doel en activiteit garandeert een positief effect.
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ER ZIJN MOGELIJKHEDEN OM OVER VAKKEN EN LESUREN HEEN  
AAN CULTUUR TE WERKEN

Los van de vaste lessen muzische vorming, plastische opvoeding, muzikale opvoeding … biedt een 
lessenrooster niet zo erg veel échte cultuurvakken die verplicht zijn voor iedereen. Gelukkig zijn er 
ook cultuurvakken die verplicht zijn maar zelden als dusdanig worden bestempeld, zoals taalvakken, 
geschiedenis...

Zelfs de technische en exacte vakken bieden vaak een culturele invalshoek. Daarom is het goed cul-
tuur te zien als een rode draad doorheen het curriculum eerder dan een inhoud die aan een paar spe-
cifieke vakken moet worden toegewezen. Het onderzoek toont dat scholen zo’n vakoverschrijdende 
aanpak ook kunnen waarmaken. Een gemakkelijke oplossing is het echter niet. Er is veel overleg no-
dig en leerkrachten moeten verder kijken dan het eigen leerplan of handboek, lessenroosters moeten 
flexibel zijn om samenwerking mogelijk te maken … Deze aanpak loont!

bESEf DAT ONTWIKKELINGSDOELEN 
EN EINDTERMEN NIET  

“HET EINDE” ZIJN

Reflectie op cultuur als aanzet tot een ster-
ker cultureel bewustzijn is maar partieel aan-
wezig in het huidige curriculum. Reflectie 
kan natuurlijk vele vormen aannemen. Toch 
blijft het vaak wat verdoken en moeilijk her-
kenbaar in een educatief proces. Dat is ook 
het geval als we naar de eindtermen en ont-
wikkelingsdoelen kijken. Gelukkig kan een 
leerkracht ook meer doen dan in die ontwik-
kelingsdoelen en eindtermen staat.

DENKEN EN DOEN ZIJN GEEN 
VERSCHILLENDE VAARDIGHEDEN.  

ZE GAAN SAMEN

Vaak worden cultuurvakken, zeker muzische 
vorming, nog gezien als momenten in de les-
week waarbij minder het cognitieve en meer 
het affectieve, creatieve en fysieke wordt 
gestimuleerd. Dit is eigenlijk een verkeerde 
voorstelling van zaken. Het denken van de 
leerlingen stopt niet op het moment dat ze 
een beeldend werk gaan maken of geëmotio-
neerd raken door een levensverhaal van een 
oudstrijder. Integendeel, ook dat zijn even 
waardevolle manieren van denken …

Cultuur,  
dat doen wij  

toch al?
Ik krijg grijze haren 

als ik het woord 
cultuur hoor...
Dat is toch niet  

voor de kleuters?
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Cultuur,  
dat doen wij  

toch al?

Ah neen, dat komt er 

nog een keer bij!

Ik krijg grijze haren 
als ik het woord 
cultuur hoor...
Dat is toch niet  

voor de kleuters?

Zo klonken de verzuchtingen die 
de leerkrachten die het ‘Cultuur 
in de Spiegel’ project als een 
trekpaard trokken, te horen kregen.
Ze hielden vol.  

Ze ontwikkelden een project 
waarin ze vertrokken vanuit 
poëzie. Ze brachten gedichten 
in de klas en gingen vanuit die 
gedichten observeren, verbeelden, 
en abstract nadenken.

Basisschool Spoele, Lokeren

PORTRETTEN VAN LEERKRACHTEN

Hanna Den Roover, lerares tweede leerjaar 
Basisschool Spoele in Lokeren

“Tijdens de eerste personeelsvergadering over het project 
‘Cultuur in de Spiegel’ hebben we de collega’s prikkels ge-
geven om te leren ‘wachten’. 
We hingen een gedicht op aan de muur. 
In het leraarslokaal deelden we aan de veertig collega’s 
een snoepje uit waarop het woord ‘wachten’ geschreven 
stond. 
‘Wat heeft dat te betekenen?’, vroegen ze. 
‘Wacht’, zei de directrice.
We wilden onze collega’s nieuwsgierig maken naar het 
project. Het was goed dat de directie achter ons stond 
en nog altijd staat, want we hebben ook dit schooljaar 
de werkgroep ‘Cultuur in de Spiegel’ behouden. Het pro-
ject moet een continuïteit krijgen, anders verdwijnt het 
enthousiasme. 

We blijven onze collega’s aanzetten om niet meer naar 
het oude te gaan. Als je het hebt over cultuur op school, 
volstaat het niet om één keer per jaar met de kinderen 
naar een toneelstuk te gaan kijken. 
Voordat ik de theorie van ‘Cultuur in de Spiegel’ kende, 
stond ook voor mij het woord ‘cultuur’ voor iets wat je 
beleefde in een museum, in het cultureel centrum van Lo-
keren, of een musical van Studio 100 of het stond gelijk 
met de levensgewoontes van mensen. Nu is cultuur voor 
mij iets anders geworden: breder, leuker…
Ik werkte in het tweede leerjaar rond het gedicht Blauw-
kapje. In dat gedicht staat dat je sprookjes zodanig kan 
veranderen dat de boze wolf een lieve wolf wordt. Ieder-
een heeft zijn eigen fantasie. 
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Ik heb een voeldoos gemaakt met dingen die vaak in 
sprookjes voorkomen: een appel, een boompje, een neus 
van een heks. Sommigen kinderen zeiden: “Die neus kan 
toch ook van een vogel zijn.” 
Ik heb hen zelf laten fantaseren. We hebben met de vijf-
entwintig kinderen van de klas een brainstorm gehouden 
met het ABC. “Appel”, riepen ze. “Boom”. “Cacao”. In de vol-
gende stap koos ieder een woord uit die hele reeks woor-
den die we gevonden hadden. 
“Maak het woord”, zei ik aan de kinderen. ‘Verander het in 
iets dat we kunnen vastpakken.’
Daarna verzonnen ze in groepjes een nieuw verhaal met 
de voorwerpen en beeldden ze het verhaal uit. 
Een groepje had een berg, een dwerg, Rapunzel, een kroon 
en laarzen. Ze verzonnen het verhaal van Rapunzel die 
met haar laarzen de berg overstak naar het land dat ze 
niet kende en daar verliefd wordt op een dwerg met een 
kroon. Ze schreven hun verhaal ook neer op een grote af-
fiche. Na het bekijken van het toneeltje, reflecteerden we 
over wat we gezien hadden. 
‘Cultuur in de Spiegel’ houdt je inderdaad een spiegel voor, 
ook als leerkracht. Ik heb geleerd alles open te trekken en 
me meer dingen af te vragen. 
Nu werk ik rond het thema ‘vreemde vogels’. Wij hebben 
een handboek waarin alle lessen al uitgewerkt zijn. Ik wil 
veel verder gaan. Ik ging op zoek naar kunstwerken over 
vogels. Vorige week keken we naar de werken van Peko, 
een Nederlandse kunstenaar.
‘Juf’, zegden de kinderen, ‘er is een vis in die vogel te zien.’ 
Dat had ik zelf nog niet opgemerkt.
Dit project geeft je als leerkracht wat meer zelfzekerheid 
over je culturele kennis. Je hoeft je niet bij de canon te 
houden of met de grote namen uit de kunstgeschiedenis 
te zwaaien. Er zijn zoveel verschillende kunststromingen 
waarbij je je goed kan voelen. Je moet de kunstwerken 
waarmee je werkt ook niet altijd mooi vinden. Vorig jaar 
zijn we gaan kijken naar het schilderij Kinderspelen van 
Bruegel. Toen ik het vanuit de verte zag, dacht ik: ‘Ik vind 
het eigenlijk niet mooi’. Maar ik heb toch de moeite ge-
nomen om het eens van dichtbij te bekijken en het prik-
kelde zeker.”

Foto’s uit basisschool Spoele, Lokeren.
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Hilde D’Hooghe, kleuterjuf 
Basisschool Spoele in Lokeren

“Ik heb kunstenaars ontdekt waar-
van ik nog nooit gehoord had. De 
klassiekers had ik wel tijdens mijn 
opleiding leren kennen, maar er 
zijn zoveel andere en leuke dingen 
te doen met cultuur in de klas. 
Ik ga graag met mijn kinderen naar 
theater. Maar door dit project heb 
ik ontdekt hoeveel breder cultuur 
is en hoe je je dieper in kunst kan 
ingraven. Tijdens ons project met 
‘Cultuur in de Spiegel’ werkten wij 
rond een gedicht over kaalheid.
Vanuit het gedicht gingen we 
steeds dieper in op kaalheid. Niet 
alleen een baby is kaal. Een boom 
wordt kaal in de winter. Er is een 
kale papa naar de klas gekomen. 
De kinderen en ik hebben van ons-
zelf foto’s genomen. We drukten 
die foto’s af en knipten op het 
beeld onze haren weg zodat we al-
lemaal eens kaal waren. 
‘Mijn oma is ook kaal’, zei een kind 
uit de klas. Voor dat kind klonk 
het logisch, voor de andere kin-
deren niet. De uitspraak van het 
kind vormde dan weer een aan-
leiding om een verhaal te zoeken 
waarin op een andere manier over 
kanker werd gesproken. Ik zou het 
zelf nooit aangebracht hebben 
maar het kind uit mijn klas begon 
er naar aanleiding van dit gedicht 
zelf over.
Ik heb het project ‘Cultuur in de 
Spiegel’ dit jaar in mijn klas ge-
woon verdergezet.
‘Waar willen jullie graag rond wer-
ken’, vroeg ik de kinderen voor 
Kerstmis. ‘Bubbels en bellen’, zei-
den ze.
Er staat nu een groot zeepbellen-
bad in onze klas. Er ligt een hoepel 
in en op een tafeltje liggen fiets-
bellen aan een stokje. Op het bord 
staat een gedicht geschreven. 

‘Bubbels en bellen, waar begin je 
toch aan!’, zegden mijn collega’s. 
Maar mijn kleuters waren enthou-
siast. Ik ben veel over bellen en 
bubbels gaan opzoeken. We gingen 
het project een weekje doen. We 
zijn nu al de derde week bezig. Ik 
dacht aan de zeepbellen. De kinde-
ren kwamen met het idee van de 
fietsbellen. 
Ze vijzen de bellen open – wat 
goed is voor hun motoriek. Met een 
schroevendraaier plaatsen ze de 
bellen op een stokje zodat we met 
de bellen muziek kunnen maken. 
We maakten een eigen versie van 
het luchtballonnenlied van K3 op 
een fles. Ik ontdekte dat er vele ma-
nieren zijn om met een fles muziek 
te maken. Op Youtube vond ik een 
filmpje van iemand die Beethoven 
op een fles speelde. Ik herkende de 
melodie doordat ik de film over de 

hond Beethoven altijd zo graag ge-
zien heb. En zo leer je de kinderen 
via luchtbellen Beethoven kennen.
We merkten samen dat bellen fo-
tograferen heel moeilijk is. Via een 
zoekactie op internet ontdekten 
we dat het mogelijk is om een kind 
in een zeepbel te krijgen. We heb-
ben een kind in een hoepel in de 
bak met zeepsop gezet, maar het 
lukt ons nog niet. Je moet namelijk 
goede zeep hebben om een zeep-
bel zo groot te krijgen dat er een 
kind in kan. Er mogen ook weleens 
dingen mislukken want vanuit die 
mislukking kan je opnieuw gaan 
nadenken. Sommige mensen zullen 
het betwijfelen of je met kleuters 
van vier kan reflecteren en analy-
seren, maar het kan. Kinderen re-
flecteren net als volwassenen het 
best vanuit hun eigen ervaring en 
fouten.”

Foto uit basisschool Spoele, Lokeren.
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Bas Matthynssens, leraar filosofie 
en niet-confessionele zedenleer 
Scholen Da Vinci in Sint-Niklaas

“Het is geen heilige structuur, die 
Cultuur in de Spiegelbril, maar het 
helpt je wel wanneer je er mee aan 
de slag gaat. In het referentiekader 
dat ‘Cultuur in de Spiegel’ aanreikte, 
herkende ik een aantal zaken vanuit 
mijn eigen lespraktijk. Je gebruikt die 
vaardigheden allemaal wel, maar je 
benoemt ze niet. In een vak als Ze-
denleer en Filosofie ben je dikwijls 
bezig met verbeelden. Het is zeker zo 
zinnig om eens te vertrekken vanuit 
waarneming.

Ik kan mij vinden in die ruime cul-
tuurdefinitie. Het gaat echt over re-
flectie en sluit aan bij wat ik als een 
van de doelstellingen van het onder-

wijs beschouw: dat leerlingen begrij-
pen vanuit welke kaders zij redene-
ren, maar dat er ook andere kaders 
zijn. 

Wij vertrokken vanuit vragen. Het is 
echter niet makkelijk een bepaald 
onderwerp te vinden waar alle on-
derwijsrichtingen en leeftijdsgroe-
pen iets mee kunnen aanvangen. 
Een goede vraag biedt veel ruimte 
en sluit bij verschillende richtingen 
en leeftijden aan. Je kan met colle-
ga’s ideeën uitwisselen: een wiskun-
dig antwoord op een bepaalde vraag 
kan bijvoorbeeld anders klinken dan 
een antwoord vanuit de les zeden-
leer.” Het project had hier ook tot 
doel leerkrachten duidelijk te maken 
dat cultuur een breed begrip is. 

Cultuur slaat helaas niet bij iedereen 
aan: bij het begrip cultuur komen bij 

sommige mensen spontaan hun ste-
kels overeind. Maar je kan de heer-
sende meningen veranderen door el-
kaar te motiveren. Nier door de vraag 
te stellen: ‘Je doet toch mee?’, maar 
wel ‘Wat ga jij doen?’. Er is jammer 
genoeg een soort fictieve tweedeling 
tussen alfa- en bètavakken. 

Het project heeft zeker de leerkrach-
ten dichter bij elkaar gebracht en tot 
prachtige discussies geleid. De leraar 
wiskunde begon zich af te vragen 
wat het nu eigenlijk was, een getal, 
en waar hij dan wel mee bezig was 
als wij daar geen antwoord op von-
den. Het is een vraag die ook mij be-
gon te fascineren en me ontroerde. 
Ik heb eens echt goed moeten door-
denken waarom ik cultuur nu zo be-
langrijk vind en hoog in het vaan-
del draag. We hebben allemaal in de 
spiegel gekeken.”

Op de school hingen plots mysterieuze 
affiches met een vraag:
‘Kunnen mensen verdampen?’ 
‘Wat is normaal?’ 
‘Wat is stilte?’

Leerkrachten en 900 leerlingen uit alle rich-
tingen – van Beroeps Secundair Onderwijs 
tot Algemeen Secundair Onderwijs - waren 
opgeroepen om de vragen die bij hen leef-
den, te verzamelen. Leerkrachten konden 
kijken met welke vragen ze aan de slag wil-
den gaan en leerlingen konden vragen aan-
brengen bij leerkrachten, hen uitdagen om 
tot actie over te gaan in de lessen volgens 
het model van ‘Cultuur in de Spiegel’.

Scholen Da Vinci, Sint-Niklaas

Affiche, scholen Da Vinci, Sint-Niklaas
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Nora De Caluwe, directrice 
Scholen Da Vinci in Sint-Niklaas

“Ik was er vast van overtuigd dat wij een school 
met cultuur zijn. Dat is ook zo. Wij stimuleren 
het bijwonen van theatervoorstellingen, wij 
hebben een muziekband, er is schooltoneel ... 
Maar die activiteiten gebeuren meestal buiten 
de schooluren. Daarnaast hebben we een afde-
ling kunstonderwijs die regelmatig tentoonstel-
lingen houdt. Dat was voor mij wat ‘cultuur op 
school’ betekende. 
Mijn visie bleef overeind tot ik in contact kwam 
met ‘Cultuur in de Spiegel’. Het gaf me een an-
dere kijk op cultuur en cultuur in het onderwijs. 
Vooraf kon ik mij niet inbeelden dat cultuur kon 
worden ingebed in een les wiskunde of lichame-
lijke opvoeding. Om de kerngroep voor het pro-
ject ‘Cultuur in de Spiegel’ samen te stellen, heb 
ik mijn best moeten doen om leerkrachten te 
vinden die geen talen of cultuurvakken geven. 
Zij dachten, net zoals ik: ‘Hoe kan ik al die vaar-
digheden in mijn lessen plannen en hoe koppel 
ik dat aan leerplandoelen?’
Het was aangenaam om de leerkrachten wis-
kunde en wetenschap enthousiast te krijgen en 
daarna de hele school mee op de kar te zien 
springen. De leerlingen van de afdeling ‘haar-
zorg’ dachten bijvoorbeeld na over de vraag 
‘Waarom verdwijnt nagellak sneller aan je vin-
gernagels dan aan je teennagels? ’
Ik heb leerkrachten aan het werk gezien op een 
manier die ik nooit verwacht had. In wiskunde-
lessen werd bijvoorbeeld gepraat over stilte of 
over oneindigheid. Het was een aangename ver-
rassing. Een van de wiskundeleerkrachten heeft 
net nog een les gegeven over de gulden snede 
en hoe die in de cultuur een rol speelt.

De wiskundeleerkracht werkte in zijn lessen rond de vraag 
‘Wat is normaal?’. Met een focus op wat wij als normale ver-
houdingen beschouwen. Leerlingen gingen zelf op zoek naar 
wiskundige verhoudingen in hun omgeving en fotografeer-
den die. Met de foto’s werd dan weer duidelijk dat de gulden 
snede een verhouding is die terug te vinden is in de natuur 
en in de architectuur. Het werd een zoektocht naar het na-
denken over welke wiskundige verhoudingen we als ideaal of 
normaal beschouwen.
De deuren op school zijn opengegaan, voor alle richtingen. 
Wij zijn eens bij elkaar en over het muurtje gaan kijken. We 
moeten erover waken dat we cultuur niet alleen naar de leer-
lingen van het algemeen secundair onderwijs brengen. Het 
project ‘Cultuur in de Spiegel’ bleek toepasbaar in alle afdelin-
gen en het schrikt niemand af. Het heeft een boost gegeven 
aan cultuur op onze school en ik voel bij alle leerkrachten en 
leerlingen dat het vuur nog brandt.”

Affiches, scholen Da Vinci, Sint-Niklaas
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Jochen Gijsel,  
leraar lichamelijke opvoeding 
Scholen Da Vinci in Sint-Niklaas

‘Ik ben een cultuurbarbaar.’ Zo stel-
de ik me tijdens de eerste vergade-
ring van de werkgroep ‘Cultuur in 
de Spiegel’ voor. Ik hoorde de term 
cultuur vallen en dacht: ‘Nu moet ik 
schilderijen kennen, ik moet namen 
van theatergezelschappen en schrij-
vers opsommen, en ik kan er geen 
enkele noemen.’ Ik las altijd graag 
biografieën van sportlui of boeken 
over doping, maar daar beperkte 
mijn boekenwijsheid zich toe.

‘Waarom hebben mannen tepels’, 
luidde de vraag van mijn leerlingen 
tijdens het project ‘Cultuur in de 
Spiegel’. De leerlingen kozen het on-
derwerp en de manier van uitwer-
king van de vraag.

Er kwamen heel wat ideeën aan het 
licht waar ik nog niet aan gedacht 
had. Ik zou die vraag heel weten-
schappelijk bekeken hebben. Ze heb-
ben me verrast.

‘We trekken naar de Zoo’, stelden ze 
voor. Ze stapten met die vraag naar 
de dierenverzorgers. De leerlingen 
van de afdeling publiciteit behan-
delden de vraag dan weer anders. Zij 
gingen de straat op met foto’s waar-
op ze de tepels van mannen weg ge-
retoucheerd hadden. ‘Wat vindt u 
hiervan? Normaal of niet?’, vroegen 
ze de voorbijgangers.

Observatie, verbeelding, conceptu-
alisering en analyse, die vier pijlers 
van ‘Cultuur in de Spiegel’ leerden 
ook mij met een andere bril te kijken. 
Ik gebruikte deze bril ook om mijn 
manier van lesgeven te doorgronden. 
De opbouw van mijn lessen verliep 

vroeger vaak volgens een vast stra-
mien, dat krijg je ook in je opleiding 
mee. Na een tijd zit je daarin vast. 
Ik liet mijn creatieve geest te weinig 
werken, terwijl ik als kind altijd nieu-
we sporten verzon met mijn broer. 
Mijn verbeelding kwam terug door 
naar mijn leerlingen te luisteren en 
te kijken naar wat er bij hen leefde.
‘Ben ik zelf niet te eng bezig?’, vraag 
ik me vaak af. ‘Kan ik mijn lessen niet 
breder opentrekken zodat mijn leer-
lingen ook meer open staan voor cul-
tuur?’ Ik gebruik nu meer videoma-
teriaal. Als je een les hoogspringen 
geeft, demonstreer je het normaal 
zelf. Maar door een video te gebrui-
ken van de twee meter vijfenveertig 
sprong van de Cubaanse wereldkam-
pioen Sotomayor, kan ik veel meer 
laten zien: hoe die man ervoor gaat 
bijvoorbeeld. Hoe hij zijn aanloop af-
meet, de druk als hij afstoot. Je zou 
er zelfs wiskundig naar kunnen kij-
ken. Je wordt er bovendien nederig 
van.
Ik geef vooral balsporten. Soms spe-
len we met andere spelregels, waar-
door je automatisch meer creativiteit 
aan de dag legt. Of we veranderen 
het doel, of spelen met een ander 
voorwerp dan met een voetbal. Een 
voetballer als Paul Gascoigne is een 
wereldster geworden door jaren met 
een tennisbal in plaats van met een 
voetbal zijn behendigheid te trainen.

Mijn kijk op cultuur is veel breder ge-
worden. Door dit project vond ik ook 
aansluiting bij andere collega’s. On-
langs gaf de leraar filosofie mij een 
biografie over de tennisspeler Ro-
ger Federer. Dan praat je daar samen 
over en zo verruimt de een de ander 
zijn blik.

Ik ken de angst van vele mensen 
voor cultuur. Ik heb die zelf gekend 
en ik zie ze nog soms bij leerlingen.
Het vormt een hindernis om aan be-
paalde zaken mee te doen. Terwijl 
dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ik 
ben vorig jaar met de leerlingen van 
de beroepsafdeling naar ‘Het schaap 
van Vlaanderen’, een voorstelling van 
Theater O’Kontreir gaan kijken. 

‘Oei’, zeiden de leerlingen vooraf, 
‘theater’. Theater vereenzelvigen 
ze dan met iets waar ze bang voor 
moeten zijn omdat ze denken er 
niets van te weten. ‘Het is iets heel 
normaal’, zei ik. ‘Je kan er met een 
open geest naartoe gaan. Het gaat 
niet over iets kennen. Het gaat over 
migratie.’ Ze vonden het een fantas-
tische voorstelling.”
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Kunstwerken, scholen Da Vinci, Sint-Niklaas



26 

“Vandaag is morgen”

De zinnen stonden in verschillen-
de talen op affiches geschreven die 
in de gangen van de school waren 
opgehangen. De leerkrachten orga-
niseerden een gezamenlijke brain-
storm. Hoe kon het thema ‘tijd’ zo-
wel in de lagere school als in de 
kleuterschool aan bod komen? De 
ideeën werden op een groot bord 
geschreven. De leerkrachten kozen 
zelf welk aspect van ‘tijd’ zij wil-
den uitdiepen en werkten het sa-
men met de leerlingen uit. In hun 
lessen of zorg maakten ze van de 
vier basisvaardigheden - leren kij-
ken, verbeelding gebruiken, con-
ceptualiseren en analyseren – be-
wuste basispijlers. 

Basisschool Sint-Albert,
Sint-Jans-Molenbeek

“Gisteren is vandaag”
TIJD

Sylvie Varrewaere,  
juf zesde leerjaar 
Sint-Albertschool in Sint-Jans-Molenbeek

Sylvie: “We zijn vertrokken vanuit de 
slogans ‘gisteren is vandaag’ en ‘van-
daag is morgen’ die in de gangen van 
de school hingen. We zochten naar 
verschillen en gelijkenissen tussen 
heden en toekomst en het beeld dat 
we daarvan hebben.” De titels nodig-
den ons uit om te filosoferen.

“We hebben een hoed voor de 
toekomst gemaakt”, zeggen de 
leerlingen. 

Sylvie: “Ik heb niet gezegd: ‘Hier is 
een bak met stofjes, nu gaan we aan 
de slag.’ Aan het maken van een kle-
dingstuk voor de toekomst ging een 
heel zoekproces vooraf. We zochten 
afbeeldingen van de kledij die men-

sen droegen vanaf de achttiende 
eeuw tot nu.”

“De juf had kleren bij van toen zij 
klein was!”

Sylvie: “We zijn begonnen met aan-
dachtig te kijken. We schikten de fo-
to’s van oud naar nieuw en gaven 
onze mening over kleding. In plaats 
van naar het algemene beeld te kij-
ken, letten we op de details van de 
kledij. We zochten naar verschillen 
en gelijkenissen in kledingstijl van de 
achttiende eeuw en die van nu. We 
hielden het niet bij kijken, we haal-
den ook de delen van een kleding-
stuk uit elkaar en maakten een fo-
tocollage van de uitgeknipte details. 
Na een grondige analyse begonnen 
we aan het ontwerpen van een ei-
gen idee voor een kledingstuk van de 
toekomst.”

“Juf, dat is zoals met saus kiezen: 
ketchup is helemaal anders dan and-
alousische saus.”

“We konden zelf iets maken, we had-
den daar plezier in!”, zegt Lena.

Sylvie: “De kinderen mochten kiezen 
of ze alleen wilden werken of in een 
groepje dat ze zelf samenstelden. Na 
het ontwerp en de schetsen, die we 
hebben voorgesteld aan de ande-
re klassen van de school, volgde de 
praktische uitwerking.” 

“We leerden vrij denken. We maakten 
onze eigen creaties en we mochten 
zoveel praten als we wilden. Vier da-
gen lang hebben we aan onze kle-
ding gewerkt. Ons groepje was nog 
niet klaar en toen hebben we samen 
gewerkt met een andere groep. Het 
was grappig, want de broek was te 
groot.”
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Sylvie: “Het mooie aan die broek was 
dat jullie er elkaars ideeën in hadden 
samengevoegd.”

“Soms kon de juf enkel toekijken 
wanneer wij iets maakten, ze wist 
zelf niet goed hoe ze kon helpen 
want het was ons idee dat alleen wij 
konden uitvoeren.”

Juf Sylvie: “Cultuur is geen lesactivi-
teit. Het is een manier van zijn. Het 
project Cultuur in de Spiegel heeft 
mij helemaal anders doen kijken 
naar wat ik doe. Ik heb nieuwe ta-
lenten bij mezelf ontdekt. Ik ben me 
ervan bewust geworden dat ik met 
mijn gebreken kon omgaan in een 
positieve zin. Ik kon hulp vragen aan 
de leerlingen of de ouders. We hiel-
pen elkaar.” 

“Toevallig kan mijn papa heel goed 

naaien. Hij kwam helpen in de klas.”, 
zegt Nicolas.

“Mijn moeder is ook met haar naai-
machine naar de klas gekomen”, ver-
telt Nordine. “Thuis konden we ver-
der over school praten.”

“Als je je verbeelding kan gebruiken, 
voel je je los. Het helpt om in jezelf 
te geloven”, zegt Meriam. 

Sylvie: “Het project verplichtte hen 
en mij om buiten de lijntjes te den-
ken. Het was een stimulans om eens 
iets anders te doen. Er ontstond een 
nauwere band, niet alleen tussen ie-
dereen van onze klas, maar ook tus-
sen de collega’s en de ouders. Ik merk 
dat mijn cultuurbegrip veel breder is 
geworden: het zit in alles om je heen, 
ook in de manier waarop je je kleedt 
of in hoe je naar een spleet tussen 

de planken kijkt. Ik ben er zeker van 
dat fantasie en verbeelding kunnen 
groeien. Het is dus belangrijk dat je 
op school activiteiten organiseert en 
opdrachten geeft om die verbeel-
dingskracht aan te wakkeren en dan 
daadwerkelijk ook iets te maken, 
met de geruststelling dat het mag 
mislukken. Jullie legden jullie ideeën 
aan elkaar uit en naarmate jullie el-
kaar hoorden vertellen, kwamen er 
nog meer ideeën naar boven. Jullie 
maakten dingen die nog niet beston-
den. Jullie hebben gefilosofeerd over 
‘tijd’. Het is belangrijk dat we dit sa-
men deden. Als we dingen samen 
doen, zien we niet alleen nieuwe din-
gen maar ook hoe anderen iets doen. 
‘Fijn, dat ga ik ook zo eens proberen, 
denk je dan. Of: ‘Wat ik kan, kan ik 
gebruiken voor iets wat ik nooit had 
verwacht.’ Dat is eigenlijk leren.”

Kunstwerken, basisschool Sint-Albert, Sint-Jans-Molenbeek
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Eddie Janssens, zorgcoördinator 
Sint-Albertschool in Sint-Jans-Molenbeek

“We kunnen ’s morgens vragen: ‘Mo-
hammed, hoe gaat het met je?’ En 
verder gaan. Maar als Mohammed in 
de kringgesprekken op school vertelt 
wat hij de vorige dag gezien heeft, 
wat hij gegeten heeft, welk uitstapje 
hij gedaan heeft, legt hij een stukje 
van zijn spiegel bloot.

“Vanuit onze school willen we dat 
kinderen iets leren maar evengoed 
dat ze zich goed voelen. Ik wil dat ze 
graag naar school komen maar voor-
al dat ze graag in deze maatschap-
pij leven. 

‘Cultuur in de Spiegel’ was op onze 
school een belangrijk project. Als we 
in het hart van de kinderen willen 
kijken, hebben we die spiegel nodig. 

‘Cultuur in de Spiegel’ is geen pro-
ject dat ophoudt te bestaan. Het is 
een houding die je aanneemt ten 
opzichte van elkaar. Eigenlijk geven 
zo’n kringgesprekken mogelijkheden 
tot vele ‘gedachtenwissels’.

 “Jouw gedachten mogen hier even 
bij mij komen wonen en mijn ge-
dachten bij jou.” 

Daarvoor moet je de kinderen en de 
leerkrachten wel kansen bieden. We 
gaan in deze school op zoek naar 
plekken en momenten waar dialoog 
kan ontstaan. Als we samen naar din-
gen kunnen kijken en dingen doen: 
een kunstvoorwerp, koken, dansen,…
leggen we ook onze eigen spiegel en 
denkbeelden bloot en denken we er 
samen met anderen over na.

Als we dat, hier in Molenbeek, meer 
zouden doen dan zouden we mis-
schien beter met elkaar kunnen sa-
menleven. Dat geldt trouwens voor 
heel Vlaanderen, waar men elkaars 
ideeën onvoldoende kent. Om je ei-

gen gedachten te kunnen verwoor-
den, moet je eerst in eigen spiegel 
durven kijken. Past dat bij mij? Is dat 
een stuk van mij?”

‘Cultuur in de Spiegel’ was meer 
dan een onderwijsproject binnen 
de school. Wij hebben er ook de ou-
ders en familie van de kinderen bij 
betrokken. We wilden een brug slaan 
naar de thuiscultuur, dat maakte het 
nog interessanter. 

Het is belangrijk dat kinderen zicht 
krijgen op wie ze zelf zijn en waar 
ze voor staan. Dat is voor iedereen 
even moeilijk. Maar ik kan me wel 
inbeelden dat het zoeken naar een 
zelfbeeld voor sommige kinderen 
uit migrantengezinnen nu veel com-
plexer is. De kinderen horen nu zo-
veel verhalen over ‘de Marokkanen’ 
uit Molenbeek, wie ze zijn en zou-
den moeten zijn. Al die verhalen ge-
ven hen een identiteit die zomaar op 
hen afkomt. 

Hier op school worden wij samen 
uitgedaagd om genuanceerd na te 
denken over wie we zijn. Als we die 
kansen niet zouden nemen, komen 
we misschien bij extremen uit. 

Iedereen heeft een mening over de 
kinderen die hier op school zitten 
en een mens wordt gemaakt door de 
verhalen die anderen over hem ver-
tellen. Kinderen stellen zich voort-
durend vragen als ‘Ben ik helemaal 
moslim? Ben ik helemaal Belg? Be-
vind ik mij daar ergens tussen?’ Het 
is altijd gemakkelijker om zwart-wit 
te denken. Maar het gaat er om uit 
te zoeken welk stukje grijs je bent.”

Kunstwerk, basisschool Sint-Albert,  
Sint-Jans-Molenbeek
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Evelien Vereycken, kleuterjuf 
Sint-Albertschool in Sint-Jans-Molenbeek

“Nu gaan we allemaal naar buiten’, 
zei ik. ‘En dan kijken we heel lang 
naar de wolken. Daarna tekenen 
we die wolken. Iedereen mag kiezen 
hoe.’

De negentien kleuters staarden naar 
de lucht. 

Dat was het begin van de opdracht. 
Daarna schilderde of knutselde ieder 
zijn eigen wolk. 

‘Hé, iedereen heeft verschillende wol-
ken’, zeiden de kleuters. 

Wanneer ik vroeger vroeg: ‘Teken 
eens een wolk’, kreeg ik altijd dezelf-
de wolkjes. Zoals een pictogram.

Maar nu keken ze aandachtig naar al 
die andere wolken. 

De wolken-opdracht veranderde niet 
alleen hun beeld over wolken, over 
kijken en tekenen maar ook over 
zichzelf. Tijdens de filosofieles die 
erop volgde, dachten we na over de 
vragen: waarom zijn de wolken die 
we maakten allemaal verschillend? 
Wat betekent het dat de wolken voor 
iedereen anders zijn?

De kinderen van vijf en zes jaar dach-
ten daar graag over na.

Ik was vroeger onzeker over concep-
tualiseren en analyseren met kleu-
ters, maar je kan die stappen echt 
wel zetten met hen. Dat werd me 
duidelijk tijdens het project ‘Cultuur 
in de Spiegel’.

Ook wij namen met het kleuterklasje 
deel aan het schoolproject ‘tijd’. 

We wilden de tijd nu eens terug kun-
nen draaien en dan weer vooruit. 
Daarom bouwden we een levensgro-
te teletijdmachine in de klas. 

We stapten in die machine die ons 
terugvoerde naar de periode waar-
in we pas op de wereld kwamen. De 
kinderen brachten foto’s uit hun ba-
bytijd mee. Die hingen we op als de-
cor. De meeste babyfoto’s van de kin-
deren waren genomen op een strand 
in Marokko, tijdens hun eerste fami-
liereis met mama en papa. Over de 
reizen naar Marokko en hun bezoek 
aan de familieleden die er nog wo-
nen, vertelden de kinderen honderd-
uit. Dat doen ze graag.

Het woord ‘cultuur’ werd nooit uit-
gesproken, maar het ging er wel 
vaak over. We ‘zagen’ de culturele 
verschillen en praatten erover in de 
kringgesprekken. 

We leerden generatieverschillen ken-
nen, want ook de ouders kwamen 
naar de klas om in en uit de teletijd-
machine te stappen. Ze speelden met 
de kinderen spelletjes uit hun jeugd: 
bikkelen, met de elastiek springen...

De machine bracht ons ook naar de 
toekomst. De kinderen maakten een 
tekening van hoe zij zichzelf in de 
toekomst zagen. De jongens teken-
den zichzelf meestal als brandweer-
man of bakker. Vele meisjes tekenden 
zichzelf als mama of juf. Sommigen 
woonden opnieuw in Marokko. In die 
rit naar de toekomst konden de kleu-
ters hun dromen projecteren.

Ik zag kinderen openbloeien na zo’n 
project. Dat lag waarschijnlijk ook 
aan mijn nieuwe aanpak. Ik durfde 
meer.”



30 

Ruth Plessers, leerkracht esthetica 
Sint-Ritacollege in Kontich
“Er zijn al veel mooie din-
gen geschreven over cultuur-
educatie. Helaas kan ik daar 
als leerkracht in de praktijk 
niets mee. Naast de hoge 
verwachtingen blijft cultuur-
educatie een vaag begrip. 
Geëngageerde mensen uit de 
cultuursector willen graag 
samenwerken met scholen 
en vice versa. De realiteit 
leert echter dat er geen tijd 
en geen geld voor is. 
Ik heb veel idealen, maar als 
leerkracht ook praktische 
beperkingen. Mijn eerste 
vraag was dus:
‘Is ‘Cultuur in de Spiegel’ 
praktisch wel haalbaar? 
Ik heb vijftig minuten per 
week voor een klas met vier-
entwintig leerlingen.’
Ik gebruikte de vier vaar-
digheden van ‘Cultuur in de 

Spiegel’ als kader voor een 
taak in het zesde middel-
baar. Ik wilde dat de leerlin-
gen na zes weken een kun-
stenaar ècht goed kenden. 
Door die concentratie op de 
vier vaardigheden werd de 
taak niet alleen zeer geva-
rieerd, maar alle leerlingen 
voelden er zich ook door 
aangesproken. De ene mens 
is meer met conceptualise-
ren bezig, de andere meer 
met verbeelden.
Ieder krijgt waardering voor 
zijn vaardigheid. 
Het leren kijken heb ik al-
tijd belangrijk gevonden en 
in mijn lessen is waarnemen 
steeds het vertrekpunt.
‘Het is mijn doelstelling dat 
jullie kunnen blijven stil-
staan bij een beeld’, zeg ik 
dan. 

Ik zette de beamer aan en 
vroeg de leerlingen nauw-
gezet naar het schilderij op 
het scherm te kijken. Daar 
hadden ze het moeilijk mee. 
Ze werden te ongeduldig. Ze 
leven in een visuele cultuur 
waarin beelden elkaar snel 
opvolgen. Na één seconde 
denken ze dat ze het hele 
schilderij gezien hebben en 
buigen ze hun hoofd al bo-
ven hun blad. Ze willen het 
liefst dat ik zo snel mogelijk 
de uitleg bij het schilderij 
geef, zodat ze die op kunnen 
schrijven en later uit hun 
hoofd leren.
Ik heb uit het project ‘Cul-
tuur in de Spiegel’ geleerd 
dat ik ook meer moet inzet-
ten op verbeelding. Het heeft 
zijn vruchten afgeworpen.
De leerlingen moesten ook 
een portret maken van de 

kunstenaar. Het resultaat 
was prachtig. Een groep-
je maakte een gesmolten 
portret van Dali. Een an-
der groepje dat onderzoek 
had gevoerd naar Magritte, 
maakte affiches vol woord-
grappen en zinnen die be-
trekking hadden op het le-
ven van Magritte. Iemand 
maakte een mini-museum in 
een schoendoos. 
Ook het conceptualiseren 
kwam aan bod: de leerlin-
gen schreven een biografie 
van de kunstenaar waar-
voor ze gekozen hadden. In 
een analyse zochten ze naar 
het statuut van de kunste-
naar in de tijd waarin hij of 
zij leefde. Ik had het gevoel 
dat die taak echt af was. Iets 
om trots op te zijn. Ik heb 
het hele project als ervaren 
als een schouderklop.”

De directie van het Sint-Ritacollege stelde via een mail alle leerkrachten voor om deel te nemen aan het 
project ‘Cultuur in de Spiegel’. De kerngroep bestond uiteindelijk uit vijftien leerkrachten die op school 
cultuurvakken doceerden: esthetica, plastische opvoeding, Nederlands… Zij gebruikten de theorie als een 
‘leerlijn’ in hun lessen, een denkkader om hun lessen te ontwerpen, leerlingen te evalueren of hen individuele 
of groepsopdrachten te geven

Sint-Ritacollege, Kontich
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CULTUURPARTNERS PILOOTSCHOLEN

Op cultuurkuur.be kunnen scholen en 
organisatoren elkaar vinden en recht-
streeks contacteren. Organisatoren publi-
ceren hun activiteiten en bereiken met-
een de juiste doelgroep. Scholen zoeken 
inspiratie op maat en contacteren or-
ganisatoren om met hen aan de slag te 
gaan. Ze kunnen hun ervaringen aan col-
lega’s van andere scholen delen zodat zij 
ook interessante dingen ontdekken.

De theorie ‘Cultuur in de Spiegel’ zet aan 
tot meer en kwaliteitsvolle cultuuredu-
catie. Ze stimuleert om samen met een 
externe cultuurpartner of kunstenaar in 
zee te gaan.

De pilootscholen en dynamoscholen na-
men de voorbije jaren voor verscheidene 
projecten cultuurpartners onder de arm 
of zochten inspiratie via de website.

Cultuurkuur.be is een initiatief van CANON Cultuurcel 
en CultuurNet Vlaanderen.

CULTUURKUUR.BE
daar vinden cultuur en onderwijs elkaar
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HET IS DE MOEITE

IK BEN VERGETEN (fragment)

… vergeten waar de kloven in je lippen zitten
in de winter en hoe je slaapt of je in een bochtje lag, 
je knieën opgetrokken of uitgestrekt 
en wij dan om de laken vochten, hoe, in het felle licht van Sevilla 
onze pupillen zich samentrokken

maar ik ben niet vergeten wat ik vergeten ben, meer nog
wat ik vergeten ben, daaraan denk ik nog het meest

zoals aan wat mijn moeder bedoelde toen ik (nog zo dik als Afrika
en mijn cavia nog mals) haar vroeg waarom vergeten
geen ‘ge’ krijgt, zoals geslapen, gegeten en gedanst
en zij toen terwijl ze de strijk opplooide 
mompelde alsof ze de woorden tussen mijn kleren schoof:

vergeten wordt nooit voltooid

Maud Vanhauwaert
Ik ben mogelijk. Querido, 2011.

Cultuur is gedeelde herinnering. Op de dag van de cultuureducatie vroegen we aan Maud Vanhauwaert om via 
een artistieke spiegel te reflecteren op het thema van de dag. Zij vertrok vanuit een herinnering aan haar eigen 
klastijd  (een fragment uit haar voorstelling Het is de moeite).

Op de achterwand van het WO- lokaal hing allemaal informatie over de wereld. Er hing een 
tijdslijn van de middeleeuwen tot aan de nieuwste tijd. Er hing een tekening van de voedsel-
piramide, die we zelf hadden ingekleurd. Er hing ook een poster met een blobvis. U moet weten:  
ik was in die tijd abonnee bij Wapiti, het dierentijdschrift, en in het midden van dat tijdschrift 
zat altijd een poster, vierdubbelgevouwen, die ik er dan uitscheurde en op de muur mocht prik-
ken. De lezers van Woef hadden de blobvis genomineerd tot lelijkste vis van de wereld.

Naast de blobvis hing een grote wereldkaart. Een keer per jaar mochten elk om beurt voor 
die wereldkaart gaan staan,  voor de persoonlijke pasfoto's.  In het eerste kwam ik nog maar 
net boven de Sahara uit. Maar in het tweede kon ik met mijn hoofd al de Middellandse Z ee 
bedekken en leek het alsof Europa als een soort dakje boven mij lag. Alsof ik met mijn hoofd 
Frankrijk stutte.
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CANON Cultuurcel heeft mij gevraagd of ik hier iets kon komen vertellen over mijn vak. Of ik ook eens in 'de 
spiegel' kon kijken. Eerst dacht ik nog even: is het niet vreemd om het òver mijn werk te hebben. Moet ik mij 
niet beperken tot een stuk uit mijn voorstelling. Want wat ik wil zeggen aan de wereld valt samen met mijn 
werk. 

Een kleine anekdote hieromtrent: ik heb ooit een gedicht geschreven dat begon met de regels 'jonge mensen die 
zwijgen/slappe ballen onder een stijve'. En toen kreeg ik een mail met de vraag:

'Beste mevrouw Vanhauwaert,  
Kan u mij in eenvoudige bewoordingen uitleggen waarover het gedicht gaat?'. 

En ik kon alleen maar antwoorden met: 
'Wel het gedicht gaat over jonge mensen die zwijgen, slappe ballen onder een stijve, 
en dan de rest van het gedicht!'

Als ik het hetgeen ik had willen zeggen op een meer eenvoudigere manier had kunnen uitdrukken, 
dan had ik dat zeker gedaan in het gedicht.

Meer nog: ik denk dat het de verantwoordelijkheid is, de morele verplichting zelfs van elke crea-
tieve maker om altijd op zoek te gaan naar de meest eenvoudige uitdrukkingsvorm.
  
Het is dus niet zo dat ik enerzijds een onderliggende stelling heb en dat al mijn gedichten en projecten dan 
argumenten zijn die die stelling verdedigen. Nee, als ik heel eerlijk ben: moet ik toegeven dat ik voorlopig alleen 
maar argumenten heb en ik vrees dat pas op mijn sterfbed zal blijken wat nu eigenlijk (met terugwerkende 
kracht) mijn stelling was. 

Eigenlijk, dames en heren, kan ik dan ook alleen iets zeggen over mijn werk in de nabijheid van deze grote 
korrel zout waarmee u mijn hele betoog hier dient te nemen. Dit is voor mij het symbool van de ultieme rela-
tivering. Het betekent dat als ik iets zeg, ik het omgekeerde meestal ook waar vind. Dat u dat weet. Als het niet 
zo'n ongemakkelijk vorm had, dan zou ik die korrel zout altijd bij me willen hebben.

Als je mij vraagt: 'Maud, waar sta je voor', dan kan ik daar geen antwoord op geven. En ja, dat frustreert mij 
vaak. Ik denk heel vaak: 'dus eigenlijk wat ik eigenlijk wil zeggen is... in wezen.. dus wat ik eigenlijk bedoel is'.  
Ik heb altijd het gevoel dat wat ik wezenlijk wil zeggen nooit tot uitdrukking zal kunnen brengen. 

Frustrerend, ja. Maar ik moet zeggen dat ik dat besef ook, op de een of andere manier, echt geruststellend vind, 
en dat het zelfs de motor vormt van mijn creativiteit. Het betekent dat ik mijn hele leven zal kunnen blijven 
zoeken. Ik zie het als een luxe: een professioneel twijfelaar te mogen zijn. Ja, ik wankel, maar is wankelen niet 
het begin van een dans?
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In de ontwerptekst van Cultuur in de Spiegel lees ik: Vertrekpunt is de vaststelling dat cultuur niet zozeer een 
verzameling van objecten en artefacten is, maar een cognitief proces van betekenisgeving. 

Waw! Ik had het niet beter kunnen formuleren.  Poëzie is voor mij niet een verzameling van dichtbundels, maar 
ja... 'een cognitief proces van betekenisgeving'.

Ik probeer mezelf uit te dagen om geen vaststaand antwoord te hebben op de vraag 'wat is poëzie' en daar elke 
keer (bijna dagelijks) opnieuw over na te denken. Ik kreeg vorige week nog de vraag van het poëziecentrum van 
Gent. 'Wat is poëzie'. Ik antwoordde met een klein onnozel versje: 

de poëzie, zij is geen genre
maar een label 

het is niet de dichter die haar schrijft 
maar de lezer die haar strijkt 

voorzichtig op de kraagjes 
van de dingen die van hem voelen

en die hij toch niet vatten kan

Wat ik hiermee wil zeggen: poëzie is niet iets wat de dichter schrijft, maar iets wat de lezer, luisteraar voelt. Ik 
geef daarbij de lezer en de luisteraar een niet te onderschatten, misschien wel de grootste verantwoordelijk-
heid. 

Voor mij hoeft poëzie trouwens ook niet altijd op papier te verschijnen. Misschien zag u ooit de filmpjes die ik 
maakte voor Iedereen Beroemd. De poëzie daarvan lag voor mij niet in de tekstjes zelf (ik noemde die trouwens 
zelf 'rommelversjes’) maar in de vaak ontregelende confrontatie met de passanten. 

Het is daarbij vooral de grens tussen poëzie en dagdagelijkse communicatie die mij fascineert. Wanneer spreek 
je van poëzie en wanneer van dagelijkse communicatie? 

Ik speel met de grens tussen poëzie en dagelijkse communicatie, in de hoop ons denken weer een beetje los te 
wrikken.

Boven mijn bed hangt geen gedicht, wat u misschien zou vermoeden. Nee, boven mijn bed hangt een alinea uit 
een werk van een neurofysioloog (chic hé!): Arie Altena

Poëzie is een mogelijkheidsverschaffer: ze stelt de hersenen in staat om de wereld anders en op 
verschillende wijzen, te zien. Omdat taal evenals de wereld constant verandert, kan poëzie worden 
gebruikt als middel om veranderingen in de werkelijkheid te volgen, het hoofd te bieden, voor te zijn. 
Poëzie lezen is een manier om alert te zijn. Poëzie is de smart drug die ervoor zorgt dat de zenuwcellen 
in beweging blijven, de smart drug die in staat stelt om de elementen van de werkelijkheid steeds 
opnieuw in een nieuwe constellatie te ervaren, die, wie weet, de lezer er zelfs toe in staat stelt de 
categorisering van de werkelijkheid voor te zijn.
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Poëzie is in die zin een echte hersentraining. In poëzie word je (als schrijver en als lezer) uitgedaagd om de meest 
vreemde beelden bij elkaar te brengen. En vormt dat nu niet net ook de uitdaging in ons leven? Ons leven waarin 
wij met steeds meer beelden en prikkels en verhalen worden geconfronteerd. Die grote wereld die wij elke dag 
opnieuw weer moeten samenbrengen in het kleine wereldbolletje van ons hoofd. Waarin in wij onszelf elke op-
nieuw onszelf moeten vinden.

Vijf studenten (Amelie, Tom, Elizabeth, Andrea en Andrea) maakten onder begeleiding van Maud Vanhauwaert een 
sample-gedicht. Als een soort van poëtische reporters trokken zij de hele dag door de gangen en artistieke zalen 
van Vooruit . De ontmoeting onderwijs-cultuur werden in woord en daad gezet.

Maud Vanhauwaert
2 februari 2016
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De boerenbruiloft

Pieter B
ruegel

Mount Olympus

Jan Fabre

CongoDavid Van Reybrouck

GATZ EN CREVITS IN DE SPIEGEL

“Zeg me van welk kunstwerk je

Minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport & Media Sven Gatz 
kijkt in zijn spiegel.



37

houdt en ik zeg jou wie je bent”
— Barend van Heusden

Minister van Onderwijs en 
Vorming Hilde Crevits kijkt 
in haar spiegel.

Moments before the fl ood-

Carl De Keyzer

Impression soleil levant
Claude Monet

De schreeuwEdvard Munch
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JEZELf IN DE SPIEGEL

Kijk ook eens in jouw spiegel

“Zeg me van welk kunstwerk je
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Je collega in de spiegel

houdt en ik zeg jou wie je bent”
— Barend van Heusden
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