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Geachte leden van het faculteitsbestuur,
Geachte collega’s,
Beste familie en vrienden,
Sommige boeken die je leest, nestelen zich voor altijd
in je ruggenmerg. Zo heeft Cosmos1 van de beroemde
astronoom Carl Sagan mijn kijk op het bestaan voorgoed
veranderd. Als je ziet hoe groots het heelal is, hoe fantastisch het avontuur van de mensheid en hoe weids het
perspectief dat de wetenschap ons biedt, dan heb je geen
godsdienst meer nodig en voer je geen oorlogen meer, zo
was zijn overtuiging. Van hem is het volgende, onvergetelijke citaat2:
“We hebben deze foto kunnen nemen vanuit de ruimte. Als
je goed kijkt, zie je een stip. Dat is hier, dat is thuis; dat zijn wij.
Op dit stipje hebben alle mensen hun leven geleefd; alle mensen
waarvan je ooit hebt gehoord, alle mensen die ooit hebben geleefd. Al onze vreugde en al ons lijden bij elkaar opgeteld.
Duizenden godsdiensten, ideologieën en economische doctrines die zichzelf allemaal de beste vinden. Iedere jager-verzamelaar. Iedere held en iedere lafaard. Iedere schepper en iedere
vernietiger van beschavingen. Iedere koning en iedere boer. Ieder
verliefd jong stel, ieder kind met een hart vol hoop, iedere moeder
en iedere vader. Iedere uitvinder en ontdekkingsreiziger. Iedere
moraalridder, iedere corrupte politicus, iedere superstar, iedere
goddelijk leider. Iedere heilige en iedere zondaar in de geschiedenis van onze soort. Allemaal leefden zij daar, op dat stofje,
gevangen in een zonnestraal.
De aarde is een microtoneeltje in een enorme kosmische
arena. Denk dan aan de rivieren van bloed, verspild door al die
generaals en keizers, zodat ze in glorie en triomf voor heel even
konden heersen over een stukje van dat stipje. Denk dan aan de
eindeloze wreedheden aangedaan door bewoners van de ene
uithoek van dat stipje aan de bewoners van een andere uithoek;
bewoners die nauwelijks van henzelf te onderscheiden zijn. Hoe
veelvuldig hun misverstanden, hoe gretig ze moorden, hoe diep
hun haat. Onze houding, onze ingebeelde belangrijkheid en de
illusie dat wij een soort bijzondere positie innemen in het uni-
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versum, worden getart door dit bleke lichtpuntje. Onze planeet
is een eenzaam vlekje in de grote kosmische duisternis om ons
heen. In al die onbekende reusachtigheid is er geen aanwijzing
dat er hulp van elders zal komen om ons te redden van onszelf.
We moeten het zelf doen. Er is wel gezegd dat sterrenkunde een
nederig makende en karaktervormende ervaring is.
Er is waarschijnlijk geen betere verbeelding van de dwaasheid
van de menselijke zelfoverschatting dan dit verre plaatje van
onze kleine wereld. Voor mij onderstreept het onze verantwoordelijkheid om vriendelijker en meedogender met elkaar om te
gaan en om dat bleke blauwe stipje, het enige thuis dat we ooit
hebben gekend, te bewaren en te koesteren.”
Sagan sprak deze woorden naar aanleiding van deze
foto van Moeder Aarde, als een bleekblauw stipje van nog
geen pixel groot. Op 14 februari 1990 had de ruimtesonde
1 Carl Sagan (1980). Cosmos. Random House.
2 Vertaling: JvdB
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Voyager 1 deze opname gemaakt op een recordafstand
van 6 miljard kilometer, dat is veertigmaal de afstand van
de Aarde tot de Zon. We zien overduidelijk hoe klein de
Aarde is tegenover de uitgestrektheid van het heelal.
Eigenlijk had Voyager 1 zijn primaire opdracht voltooid, en was hij onderweg om ons zonnestelsel te verlaten. Op verzoek van Sagan liet de nasa de camera nog
één keer achteromkijken, voordat de ruimtesonde voorgoed in de uiteinden van het universum zou verdwijnen.
Carl Sagan gebruikte de naam van de foto – Pale Blue Dot
– in 1994 als titel van zijn boek Pale Blue Dot: A Vision
of the Human Future in Space3.

Ik heb geluk gehad

De rivieren van bloed waarover Sagan het heeft, zijn mij
bespaard gebleven. De eindeloze wreedheden, aangedaan
door bewoners van de ene uithoek van dat stipje aan de
bewoners van een andere uithoek, zijn aan mij voorbijgegaan. Was ik in Amerika geboren, dan had ik misschien
zelf de nodige wreedheden begaan in Vietnam. Was ik in
1921 geboren – zoals mijn vader – dan had ik wellicht de
stapels lijken in Bergen-Belsen zien liggen.
Dat brengt me op een ander boek zonder vergelijk:
Is dit een mens4, waarin de Italiaanse jood Primo Levi
beschrijft wie wel en niet overleefde in Auschwitz. Wie
alle bevelen opvolgde en zich tot zijn rantsoen beperkte,
kwam binnen de kortste keren van honger om. Is dit een
mens kan geen mens koud laten.
Levi schreef enkele jaren later Het Periodiek Systeem5,
waarin hij vertelt over zijn leven, als chemicus en als
overlevende van de Duitse concentratiekampen. Eenen3 Carl Sagan (1994). Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space.
Random House.
4 Primo Levi (1947). Se questo è un uomo. In 1987 in het Nederlands uitgegeven onder de titel Is dit een mens.
5 Primo Levi (1975). Il sistema periodico. In 1987 in het Nederlands uitgegeven
onder de titel Het periodiek systeem.

twintig chronologisch geordende verhalen, die elk een
chemisch element als titel en thema hebben, onthullen
de verschillende fasen van Levi’s leven. Ik heb het boek
onlangs herlezen, als inspiratiebron voor mijn afscheidssymposium en afscheidscollege, die ik rond een paar
elementen van het Periodiek Systeem heb geconcentreerd:
Mijn Systeem van Hoofd, Hart en Handen.
‘Mijn Systeem’ dus, tevens een knipoog naar de meest
speelse mens die ik ooit heb mogen ontmoeten: Leo Vroman, eiwitbiochemicus, dichter en tekenaar. In Psalm 1 uit
Psalmen en andere gedichten6 roept hij het biochemische
Systeem aan dat hem van binnenuit zal verteren:
Systeem! Gij spitst geen oog of baard
en draagt geen slepend kleed;
hij die in U een man ontwaart
misvormt U naar zijn eigen aard
waar hij ook niets van weet.
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Systeem, ik noem U dus geen God,
geen Heer of ander Woord
waarvan men gave en gebod
en wraak wacht en tot wiens genot
men volkeren vermoordt.
Systeem! Lijf dat op niets gelijkt,
Aard van ons hier en nu,
Ik voel mij diep door U bereikt
En als daardoor mijn tijd verstrijkt
Ben ik nog meer van U
‘Mijn Systeem’… beter dan Leo Vroman had ik het niet
kunnen zeggen. Dezelfde Vroman die mij – toen ik hem
voor BioVisie interviewde in Brooklyn – op mijn ziel trapte met de opmerking dat ik niet speels genoeg was.7 8

Transformerend leren

In dit afscheidscollege wil ik het hebben over mijn geluk
en het geluk van anderen. Als ik over geluk spreek,
spreek ik uiteraard ook over het geluk om goed onderwijs te kunnen genieten. Wie mij kent, zal niet anders
van mij verwachten. Ik wil het niet alleen hebben over
onderwijs in de schoolbanken, maar ook daarbuiten:
daarvoor, daarna… Dit afscheidscollege gaat over leren,
over levenslang leren, over levenslang transformerend
leren. Daarmee bedoel ik leren dat veranderingen te weeg
brengt. Veranderingen bij jezelf. Veranderingen bij anderen. Transformerend leren is veranderend leren.
Ontwikkelingspsycholoog Robert Kegan9 10 schrijft in
zijn invloedrijke In over our heads11 dat transformerend
leren optreedt wanneer iemand niet alleen zijn gedrag
verandert, ook niet alleen hoe hij voelt, maar hoe hij weet
– en niet alleen wat hij weet, maar hoe hij weet:
Kegan beschrijft een aantal stadia in het proces van ‘ego
development’ – zelfontwikkeling – dat nodig is om met
de enorme complexiteit van onze meta-moderne samenleving om te kunnen gaan. Een belangrijk trefwoord

5
6 Leo Vroman (1995). Psalmen en andere gedichten. Amsterdam: Querido.
7 Ik wilde even geen spelletje Tetris met hem spelen.
8 Enkele jaren geleden ben ik de uitdaging aangegaan om Psalm 1 in eiwittaal
te ‘hertalen’, in de éénlettercode van de aminozuren – bouwstenen van
eiwitten – waarin J, O en U niet voorkomen. (Voor de leesbaarheid heb ik de y
vervangen door de ij). Een postuum eerbetoon aan de speelse biochemicus,
dichter en illustrator (en wellicht ook wel bedoeld om hem postuum te bewijzen dat ik ook best wel een beetje speels kan zijn...):
Mijn Systeem!
Gij heet niet Iahweh, Allah, Heer
Gij kijkt met kille blik niet naar mij neer.
Gij zijt reeds in mij, en met kleine happen
neemt Gij mij, eet mij,
drinkt mijn lichaamssappen,
verteert mijn lever, maakt dat ik verga,
breekt af mijn eiwit en mijn DNA.
Gij laat lytische messen in mij snijden,
en ik – ik laat mij in het allerinnigst samenzijn afglijden.
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daarbij is ‘Bildung’. Daarop kom ik zo terug in een korte
terugblik op het symposium van vandaag.
Ik wil het ook hebben over transdisciplinariteit12 in
het onderwijs: ook zo’n moeilijk woord. Transdisciplinariteit behelst over de grenzen van disciplines heen kunnen kijken. Over grenzen durven stappen om oplossingen
te zoeken. Grenzen durven afbreken.
Het gaat over holisme – kijken naar het geheel – in plaats
van reductionisme – het geheel reduceren tot onderdeeltjes. Mijn helden zijn de holisten, de systeemdenkers.

Mijn Systeemdenkers

Ikzelf heb eindeloos veel geluk gehad. Dat ik naar de
middelbare school ging, dat ik ging studeren – mocht
studeren – was een vanzelfsprekendheid die eigenlijk
helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Was ik geboren in
een ander huis, in een ander land, in een andere tijd, dan
was het waarschijnlijk heel anders gelopen.
Door dat geluk kon ik helden tegenkomen. Helden in

6
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kegan
10 Jennifer Garvey Berger (2006). Key Concepts for Understanding the Work

Bij interdisciplinair onderzoek wordt niet vastgehouden aan de eigen discipline of het eigen vakgebied, maar wordt een tussenpositie gecreëerd. Soms is

of Robert Kegan. Kenning Associates. https://wiki.canterbury.ac.nz/download/
attachments/6358104/Berger+Kegan+key+concepts+kb.doc?version=1.
11 Robert Kegan (1994). In over our heads: the mental demands of modern life.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
12 Om een bepaald onderwerp vanuit meerdere perspectieven te kunnen
onderzoeken, of om een bepaalde technologie te kunnen ontwikkelen, is het
vaak noodzakelijk om kennis te combineren die afkomstig is uit verschillende
disciplines, die over het algemeen als eenheden van onderzoek en onderwijs
worden gezien. Om deze reden bestaan er vele multidisciplinaire onderzoeksgroepen, onderzoeksprogramma’s en onderzoeksinstituten. Omdat
wetenschappelijke ontdekkingen steeds vaker plaatsvinden op grenzen van
disciplines en economische innovaties en maatschappelijke vernieuwingen
steeds vaker inbreng vergen uit meerdere vakgebieden, wordt multidisciplinair onderzoek steeds belangrijker. Multidisciplinaire wetenschap leidt niet tot
een echte integratie of wederzijdse beïnvloeding van de betrokken disciplines.
Dit is wel het geval bij interdisciplinariteit.

dat door de perspectieven van andere wetenschappen te combineren.
Transdisciplinair onderzoek tot slot kan worden beschouwd als ultieme
vorm van interdisciplinair onderzoek. Concepten, methoden en axioma’s uit
verschillende disciplines worden volledig geïntegreerd. Deze opvatting van
transdisciplinair onderzoek was met name in de 70’er jaren van de vorige eeuw
gemeengoed. Transdisciplinariteit werd gezien als één algemene wetenschappelijke theorie van systemen en structuren. Het doel was alle disciplinaire
kennisdomeinen te laten convergeren tot één eenheid van kennis. Transdisciplinariteit werd opgevat als een hoger stadium van interdisciplinariteit met
een gedeeld fundament en gedeelde terminologie voor alle wetenschappen.
(Bron: A.E. Groot en J.E.M. Klostermann. ‘Daar botst het weten.’ Interdisciplinair
en transdisciplinair onderzoek binnen Wageningen UR. Alterra-rapport 1989
Alterra, Wageningen, 2009. http://edepot.wur.nl/138445)
13 Jos van den Broek (1981). Species differences in the induction of drug metabolism by rifampicin. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de
wiskunde & natuurwetenschappen, 9 december 1981. Universiteit Leiden.
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de boeken die ik las, en dan spreek ik niet over Biggles,
Arendsoog, Winnetou en Old Shatterhand – hoewel ik
die boeken uiteraard ook heb verslonden. Nee, ik bedoel
helden als de eerdergenoemde Carl Sagan. Sagan keek
door de ogen van de Voyager 1 naar dat bleekblauwe vlekje in de verte, maar zag vooral de onmetelijke grootsheid
van het heelal eromheen.
Het afscheidssymposium van vandaag ging over systeemdenken. Mijn sprekers hebben lak aan hokjesgeest.
Zij zijn geen hersenvakkenvullers. Hokjesdenken beklemt; vrijdenken bevrijdt. Mijn ‘Periodiek Systeem van
systeemdenkers’ telt een aantal belangrijke elementen:
• Het element IJzer (Fe). Vandaag sprak mijn promotor Douwe Breimer over systeembiologie in de geneeskunde: we moeten ons lijf niet zien als een verzameling
organen en ledematen, maar als één geheel. Onze dokters
kijken nog steeds naar de symptomen in de onderdelen
en bestrijden die, zonder al te veel naar het geheel van
lichaam en geest te kijken. Systeembiologie gaat dat
fundamenteel veranderen. Ikzelf werkte ooit bij Douwe
aan biologische omzettingen – biotransformatie met een
moeilijk woord – waarbij het enzym cytochroom P450
een hoofdrol speelt13. Een belangrijk bestanddeel van dat
enzym is ijzer, omdat het net als in hemoglobine in ons
bloed heel gemakkelijk zuurstof opneemt en afstaat. Douwe heeft daarom van mij het element IJzer (Fe) toebedeeld
gekregen, element van biotransformaties.
• Het element Calcium (Ca). Peter Westbroek is
biogeochemicus, een van de grondleggers van Earth
Systems Science, en als eerste Nederlander na Erasmus
benoemd als hoogleraar aan het Collège de France in
Parijs. In zijn boeken legt hij een onlosmakelijk verband
tussen geologie, geochemie, klimaat, biologie, ecologie,
antropologie en politiek. Zijn lievelingsorganisme is de
microalg Emiliania huxleyi, de grootste vormer van kalk
op aarde. Uiteraard is Peter het meest in zijn element met
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Calcium (Ca), element van Moeder Aarde. Net als ons
lichaam is Moeder Aarde één groot systeem, dat ademt,
zucht, zweet, koorts krijgt en doodziek kan zijn. Peters
prachtige boeken14 15 hebben mijn kijk op Moeder Aarde
en het klimaat drastisch veranderd. Ik kijk uit naar zijn
volgende boek! Via hem heb ik ook Lynn Margulis leren
kennen, de invloedrijke biologe (en de ex van Carl Sagan),
die tegen de stroom in de symbiose-theorie heeft bedacht
en uitgewerkt. Ook Lynn was een systeemdenker pur
sang.

14 Peter Westbroek (1991). Life as a Geological Force. Dynamics of the Earth.
W.W. Norton & Co. Vertaald als Dynamiek van de Aarde (1991).
15 Peter Westbroek (2002). De ontdekking van de Aarde. Het grote verhaal van
een kleine planeet. Uitgeverij Balans.
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• Het element Koolstof (C). Simon Conway Morris16
van de University of Cambridge is bioloog en paleontoloog. Hij deed onderzoek aan de Cambriumfossielen uit
de Burgess-schalie in Canada. Simon opende mijn ogen
met zijn boeken17 18 over de onvermijdelijkheid van leven.
Sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde en biologie zijn
geen losse disciplines, maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je de processen in de sterren begrijpt,
dan begrijp je ook waarom waterstof, koolstof, zuurstof
en stikstof in zulke ruime mate aanwezig zijn: chemische
elementen die essentieel zijn voor leven. Begrijp je iets
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Conway_Morris
17 Simon Conway Morris (1998). The Crucible of Creation: The Burgess Shale
and the Rise of Animals. Oxford University Press.
18 Simon Conway Morris (2003). Life’s Solution: Inevitable Humans in a Lonely
Universe. Cambridge University Press. Vertaald als Hoe het leven de dingen regelt. De mens als noodzakelijke uitkomst van de evolutie (Veen Magazines, 2004)

van chemie en van de omstandigheden op aarde, dan
snap je waarom koolstof het Element van Leven is. En
snap je de wetten van de natuurkunde, dan begrijp je dat
uit chaos orde kan ontstaan. Dat is tegen de intuïtie, maar
we zien dat het gebeurt. Simon krijgt van mij het element
Koolstof (C) toebedeeld: het element van Leven.
• Het element Waterstof (H). George Miley is de
oprichter van Universe Awareness19 – afgekort unawe
–, een initiatief om kansarme kinderen over de gehele
wereld in aanraking te brengen met de wonderen van het
heelal. Als ergens de grenzen – letterlijk – worden doorbroken, dan is het bij unawe. Mijn held George krijgt het
allereerste element Waterstof (H), element van energie,
ook vanwege zijn eigen tomeloze energie.
19 www.unawe.org (Nederlands: nl.unawe.org)
20 www.ekskaret.se

Prof.dr. J.M. van den Broek

9
• Het element Goud (Au). Tomas Björkman uit Stockholm is natuurkundige, schrijver, investment banker en
filantroop. Hij heeft de Ekskäret Foundation20 opgezet
met als doel een meer bewuste en duurzame samenleving
te ‘co-creëren’. Ook voor Tomas bestaan geen grenzen.
Hem heb ik leren kennen vanwege de rondetafelconferenties die we over Bildung hebben georganiseerd in Berlijn,
Leiden en Stockholm. En gisteren in Haarlem. ‘Bildung’
is een ander woord voor levenslang veranderend leren
met de eerdergenoemde meer bewuste en duurzame samenleving als doel. Ik heb Tomas het element Goud (Au)
– element van voorspoed – gegeven, omdat hij anderen
gouden kansen biedt.
• Het element Chloor (Cl). Lene Andersen uit
Kopenhagen kwam op mijn pad toen zij een Lorentz
workshop wilde organiseren over binc, de samenhang
tussen B (Biotechnologie), I (Informatietechnologie),

N (Nanotechnologie) en C (Cognitiewetenschap). De
binc-technologieën worden wel convergerende technologieën genoemd: ze convergeren – vloeien samen – tot één
geheel. binc zal onze levens drastisch veranderen – denk
bijvoorbeeld aan zelflerende systemen, inclusief robotica
– en daarom moeten we heel erg goed nadenken wat we
er mee willen en hoe ver we willen gaan. Dat vraagt tegelijkertijd om ‘Bildung’: we hebben een ‘gebildete’ samenleving nodig om alle consequenties van zo’n binc-wereld
te kunnen overzien. Lene en Tomas hebben samen een
boek geschreven over ‘Bildung’ dat half november het
licht ziet. Als iemand over de grenzen van disciplines
heen kijkt, is zij het: zij is econoom, futuroloog, filosoof
én schrijver. Vanwege haar gedachten over de impact van
technologie op de samenleving, moet zij het doen met
Chloor (Cl), element van zowel reiniging – het Goede –
als vernietiging – het Kwade.
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• Het element Röntgenium (Rg). Ronella Grootens
is de laatste spreker die ik hier noem. Het is voor mij
erg belangrijk dat Ronella hier heeft gesproken, omdat
zijn een van mijn promovendi was. Zij heeft in Leiden
biomedische wetenschappen gestudeerd, na een bachelor
bij het University College Utrecht. Een dame van de
breedte die graag de diepte induikt. Ze vulde met graagte
het gat op dat viel toen een ander na een jaar besloot een
nieuwe richting in te gaan. Ronella heeft met succes een
strip voor kinderen opgezet over informed consent21. Ze
schuwt ook belangrijke onderwerpen als wilsbekwaamheid niet: zijn kinderen zelf geestelijk in staat te beslissen
over hun behandeling? Nu werkt ze als secretaris bij de
Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair
21 Ronella Grootens-Wiegers en Irene Cécile van der Plas (illustraties) (2017).
Anne en de groeneneuzengriep. Science Communication & Society, Universiteit
Leiden.

Medisch Centrum (lumc). Ik verheug me op een nog
langjarige samenwerking. Haar komt het element Rg
(Röntgenium) toe, element van de gezondheid, dat toevallig ook nog haar initialen vormt.
• Het element Texium (Tx). Ionica Smeets tot slot is
mijn opvolgster als hoofd van de afdeling Science Communication & Society. Ze is onze dagvoorzitter, en ik heb
haar het element Texium (Tx), element van de toekomst
toebedeeld. Er zijn tot nu toe 118 elementen ontdekt, en
Texium is het nog niet ontdekte element 119. Ik heb het
vernoemd naar Ionica’s zoon Tex. Hij is erbij vandaag.
• Het element Silicium (Si). Mijn sprekers van vandaag zijn allemaal holisten: systeemdenkers. Zij denken
ruim, groot. Ze kleuren buiten de lijntjes. Ze veranderen.
Ze zetten anderen aan tot anders denken. Mijzelf heb ik
het element Silicium (Si), element van creativiteit gegeven.
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Siliciumdioxide zit in zand en klei en wordt gebruikt voor
de productie van bouwmaterialen. Het zit ook bijvoorbeeld in computerchips, halfgeleiders en lasers. Misschien
zijn we straks wel in staat om nieuw leven te construeren
op basis van kiezel in plaats van koolstof. Ikzelf heb mijn
twijfels – koolstof komt veel meer voor in de kosmos en
het is voor leven uit chemisch oogpunt veel en veel handiger dan silicium – maar er zijn gekkere dingen ontdekt.

Hersenvakkenvullen

Op een oom na – hij studeerde natuurkunde – was ik de
eerste van mijn grote Brabantse familie die ging studeren.
Het verbaast me nog steeds dat dat zo vanzelfsprekend
was. Het ging me op de lagere scholen in Tilburg en Stiphout behoorlijk goed af. Dat wel. Ook op het lyceum in
Helmond ondervond ik geen leerproblemen.
In Rotterdam ging ik op mijn 14de naar de hbs-b, hoewel het gymnasium in mijn geval logischer was geweest.
Waren de godsdienst- en geschiedenislessen op het
Carolus Borromeus College in Helmond nog om van te
smullen, – ik denk er nog steeds met plezier aan terug –
op het St. Montfort College in Rotterdam ben ik ernstig
tekortgekomen. Plichtmatig rijtjes stampen voerde de
boventoon. Het was ‘hersenvakkenvullen’. Ik herinner me
werkelijk geen moment dat ik werd uitgedaagd. Onvoldoendes voor Engels, voor Frans, voor kosmologie, voor
geschiedenis, voor economie waren het resultaat.
Ik was niet de enige: in de vierde klas bleven 14 van
de 19 (!) klasgenoten zitten. Mijn kerstrapport in het
eindexamenjaar telde maar liefst vier vijven en een vier.
Met mijn hakken over de sloot slaagde ik, met een 4 voor
mondeling Frans terwijl dat eigenlijk een 2 had moeten
zijn. Maar wel met twee achten: voor hand- en lijntekenen. (En inmiddels spreek ik beter Frans en Engels dan
mijn docenten destijds...)
Het werd na mijn eindexamen de Technische Hogeschool Delft – nu de TU Delft – en wel scheikundige
technologie. Scheikunde leek me een vak met toekomst,

dat was het. Vanwege rugklachten en een herniaoperatie
moest ik mijn studie evenwel lang onderbreken. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik geen enkele positieve herinnering
heb aan mijn korte Delftse periode. Delft heeft mijn
vlammetje niet brandend kunnen houden.
Ik heb het overigens nooit als een nadeel ervaren dat
ik mijn studie zo lang heb moeten onderbreken. Ik las in
één adem alles van Louis Couperus wat ik kon vinden. Ik
maakte mijn moeder te schande door haar een boek vol
pornografische afbeeldingen van Jan Cremer te laten bestellen bij de gereformeerde boekhandel in Barendrecht.
En dankzij The Lord of the Rings kon ik mijn zwakke
Engels bijspijkeren. Enzovoort. Voor ik opnieuw ging
studeren, werkte ik maanden op het kantoor van een Rotterdamse groenteveiling, en dat vormt meer dan een jaar
studie, kan ik u verzekeren. Ik had mogen blijven, maar
ik wilde graag naar Leiden.
Dat is een ander voordeel van een langdurig verblijf in
het ziekenhuis: je krijgt een behoorlijk andere kijk op het
leven. In mijn geval veranderde mijn blik van de materiële kant – een baan met een goed inkomen bij een bedrijf
– naar de immateriële kant – studeren om mensen beter
te maken. Biochemie – vanwege de biomedische kant
ervan – leek me een logische keuze. Dus Leiden. Ik ben
de mensen van het Nederlands Studenten Sanatorium
nóg dankbaar dat ze mijn vader hebben weten te overtuigen dat het de Sleutelstad moest worden. Het werd mijn
eerste volstrekt eigen keuze. Op 1 september 1970 werd ik
‘herboren’ in Leiden.
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De kunst van de organische synthese

12

Kan ik me van Leiden nog docenten herinneren? Jazeker!
De organisch-chemicus prof. Henk Kloosterziel bijvoorbeeld. Ik had totdat ik hem hoorde spreken organische
chemie altijd gezien als een vervelend stampvak, maar hij
bewees dat heel veel chemische reacties zo logisch zijn als
wat. Ik gebruik niet voor niets het werkwoord ‘zien’, want
Kloosterziels onderwijs was heel erg visueel.
Hij vertelde enthousiast over de Woodward-Hoffmannregels22, voor het eerst geformuleerd door Robert Burns
Woodward en Roald Hoffmann: een stelsel van logische
regels in bepaalde onderdelen van de organische chemie.
In gewone-mensen-woorden: het gaat over koolstofverbindingen die meestal niet plat zijn, maar die een ruimtelijke structuur hebben. Het gaat over elektronenwolken
in die moleculen die zich tijdens een reactie in de ruimte
verplaatsen en over hoe we ons die verplaatsende elektronenwolken in drie dimensies kunnen voorstellen. Zoals
mijn twee armen bewegen ten opzichte van elkaar, waarbij elke onderarm een elektronenwolk voorstelt. Voor mij
werd het visueel. Ik kon het me voor de geest halen. Voor
mij, beelddenker, werd het logisch.
Woodward was toen al dood – hij miste daardoor zijn
tweede Nobelprijs – maar Roald Hoffmann kreeg er later
wel een Nobelprijs voor. Roald werd een held, die ik later
op Cornell heb opgezocht. Ik was een paar dagen zijn
gast. Hij was er vandaag graag bij geweest.
22 https://en.wikipedia.org/wiki/Woodward–Hoffmann_rules

Twee Leidse professoren visten overigens bij de Woodward-Hoffmann-regels net achter het net: de hoogleraren
Havinga en Oosterhoff. Bijna hadden het de HavingaOosterhoff-regels geheten, en dat overdrijf ik niet.
Ik heb bij beiden tentamen gedaan; het mondeling
tentamen bij professor Havinga herinner ik me als de dag
van vandaag. Havinga had me ingewijd in de schoonheid
van de synthese van ingewikkelde organische verbindingen, zoals hormonen en vitamines. Havinga’s held was de
eerdergenoemde Robert Burns Woodward, die in 1965 de
Nobelprijs voor de scheikunde had verworven,
“for his outstanding achievements
in the art of organic synthesis”.
De kunst van de organische synthese, zo noemt het
Nobelcomité het dus. ‘Kunst’ komt van het werkwoord
‘kunnen’. Woodward was behalve een kunner ook een
kunstenaar: zijn ingewikkelde organische syntheses
waren van ongeëvenaarde elegantie. Liefhebbers zoals
wijlen professor Havinga kunnen van de schoonheid
een synthetische symfonie van Robert Burns Woodward
minstens zo genieten als ik van de Zevende symfonie
van Beethoven. Ik weet nog goed dat ik destijds zowel
de organische als de biosynthese van een vitamine kon
oplepelen, hoewel ik er maar een hoefde te kennen. Voor
Havinga deed je dat graag.
Wat verbindt mensen als Havinga en Hoffmann? In
mijn ogen tenminste drie dingen:
• Ze delen een grote liefde voor hun vak, door de disciplines heen. Voor Havinga was biosynthese – de synthese
van moleculen in levende organismen – even belangrijk
als organische synthese in de reageerbuis. Hoffmann is
behalve een van de grootste organisch chemici ook een
van de grootste anorganisch chemici van zijn tijd. Hij
kreeg in beide disciplines de Priestley Medal, de hoogste
onderscheiding van de American Chemical Society.
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• Allebei zijn zij zeer beminnelijke mensen die vele anderen tot voorbeeld dienen, niet het minst hun leerlingen.
• En last but not least: allebei zijn docenten van de
bovenste plank. Nobelprijswinnaar Roald Hoffmann
vertelde dat hij op Cornell met heel veel plezier eerstejaars
studenten lesgeeft. Hij laat zijn studenten ook dichten,
schrijven, tekenen, collages maken. Hijzelf is een zeer
verdienstelijk schrijver en dichter.

Global Goals

Gelukkig degene die zulke docenten krijgt, docenten die
hun studenten niet opleiden tot ‘hersenvakkenvullers’,
maar die hen meenemen naar de grenzen van de disciplines. Waarbij uiteraard de bedenkelijke kanten van wetenschap niet worden geschuwd, en waarbij wordt bediscussieerd welke grenzen we al dan niet mogen overschrijden.
Bij Arie Rip en Chemie & Samenleving werden me de
grondbeginselen bijgebracht van zaken waarmee ik me
vijfenveertig jaar later nog steeds bezighoud – bijvoorbeeld als docent van de cursus Geneesmiddelen, Communicatie & Maatschappij, en als bestuurslid van de Stichting Biowetenschappen & Maatschappij23. Waarbij ik ook
het Honours-onderwijs voor eerstejaars niet wil vergeten:
een van de leukste dingen die ik de afgelopen jaren heb
gedaan. We hebben samen bijvoorbeeld gekeken naar de
Global Goals van de Verenigde Naties24: de uitdagingen
waarvoor we de komende 50 jaar staan, en welke rol
zijzelf daarbij kunnen spelen. Het zaad voor studenten die
nadenken, wordt al in de eerste jaren gezaaid.
Dat was – en is – ook op de universiteit zeker geen
gemeengoed. Lees de oratie die collega Sanna Akkerman
drie weken geleden uitsprak 25. Zij zei op 6 oktober jl.:
“[…] we kennen een stelsel dat weliswaar een prachtige
opbouw kent wat betreft geleidelijke specialisatie, maar ook
een stelsel dat zodanig is geïnstitutionaliseerd, dat we een
hoop systemische en daarmee vrij onwrikbare grenzen hebben

gecreëerd, met complete subculturen van inhoudsgebieden,
actoren, routines, en regels. Zo hebben we allereerst een
duidelijke systemische grens tussen het formele onderwijs en
de wereld daarbuiten, tussen onderwijsorganisaties onderling,
maar ook binnen deze organisaties, tussen disciplines, opleidingen en vakken.”
Einde citaat. Voor efficiëntie en effectiviteit en maatschappelijke en financiële verantwoording moge dat
in zekere mate nodig, aldus onderwijskundige Akkerman, maar voor de grenzeloze interesse van individuele
studenten en onderwijsprofessionals kan dat hinderlijk
worden.

Meccano-verdriet

En hinderlijk kan het zijn. Ik was uit biomedische
belangstelling biochemie gaan studeren, maar kreeg
behoorlijk nutteloze, verplichte vakken als plantenanatomie, plantensystematiek, plantenfysiologie en microbiologie. Een superbelangrijk vak als dierfysiologie – laat
staan humane fysiologie – kwam niet aan de orde. Ik
mócht bovendien geen hoofdvak lopen in een preklinisch
lab, maar móest een doodsaai lab-vak doen bij Biochemie
zelf. Dat werd pas leuk toen ik op eigen initiatief met de
resultaten kon gaan puzzelen, en met ‘dubbeltjesgaas’
en pluggen eiwitmodellen kon gaan bouwen. Dat had
nog niemand voor mij zo gedaan. Het heeft me maanden tijd gekost, maar tevens het zo broodnodige plezier
opgeleverd: daarom was ik gaan studeren! Ik ben een
doener, een knutselaar, een beelddenker, met een ander
denkraam.
Ja, ik speelde met Meccano. Ik speel in zekere zin
23 www.biomaatschappij.nl
24 www.globalgoals.org
25 Prof.dr. Sanne Akkerman (2017). Grenzeloze InterEsse. Oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Onderwijswetenschappen, uitgesproken op 6 oktober 2017. Universiteit Leiden.
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belangrijk. Je kunt de mooiste dingen bedenken, maar als
je je ideeën niet kunt uitvoeren, aanpassen, verbeteren,
dan schiet je er geen barst mee op.
Over dat doodsaaie lab-vak van anderhalf jaar waarbij
geen enkele creativiteit kwam kijken, wil ik graag het
volgende kwijt. Mijn vriend Jan Visser maakte ooit een
workshop mee die Harry Kroto gaf voor kinderen. Jan
schreef me er het volgende over:
14
eigenlijk nog steeds met Meccano. Ik hoorde Sir Harry
Kroto26, Nobelprijswinnaar in de Scheikunde voor de ontdekking van buckyballs27 – koolstof-60-moleculen in de
vorm van een voetbal – er ooit het volgende over zeggen:
“Nieuw speelgoed (vooral Lego) is er verantwoordelijk voor
dat Meccano is uitgestorven. Voor het opleiden van jonge
ingenieurs en wetenschappers vind ik dat echt een ramp. Lego
is technisch bezien triviaal speelgoed. Kinderen zijn er dol
op, omdat het zo gemakkelijk is en vanwege de verleidelijke
kleurtjes. Het is echter slechts speelgoed, terwijl Meccano echt
materiaal voor ingenieurs-in-spe is.”
Ik ben het hartgrondig met hem eens. Het hoofd is belangrijk, het hart is belangrijk, maar de handen zijn even
26 https://nl.wikipedia.org/wiki/Harold_Kroto
27 https://nl.wikipedia.org/wiki/Fullereen

“Aan het eind van deze workshop vroeg Harry:
‘Hebben jullie ooit iets zonder passie gedaan?’ Een aantal kinderen stak de hand op, waarop Harry nadrukkelijk reageerde met:
‘Doe nooit – maar dan ook nooit – meer iets waar je geen passie
voor hebt!’ ”
Tja, Kroto’s overlijden was een groot verlies. We zullen
zijn liefde voor gepassioneerd onderwijs node missen.

Ik had wat geleerd!

Terug naar mijn studie biochemie. De jaren voor mijn
afstuderen gaf ik als student-assistent colleges biochemie
aan eerstejaars scheikunde en farmacie. Hoofddocent
Rob Schilperoort had ons assistenten een splinternieuw
biochemieboek laten zien waarin eindelijk alles stond
waarnaar ik op zoek was: Biochemistry van Lubert
Stryer28. Nu eens geen doodsaaie schema’s zoals in het
oerdegelijke Biochemistry van Albert L. Lehninger29;
nee, biochemie in een biomedische context. Hoe ontstaan
ziektes op biochemisch en cellulair niveau? Wat gebeurt
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er als een enzym in een biochemische cascade niet
functioneert vanwege een genetisch defect. En dat ook
nog eens subliem gevisualiseerd in de vier steunkleuren
geel, rood, blauw en groen. Geen ‘kerstbomenkleuren’
maar voorbeeldig, uiterst functioneel kleurgebruik. Een
gouden vondst van uitgever W.H. Freeman, en daarna
nog herhaaldelijk gekopieerd.
Mijn ‘Lehninger’ – het verplichte studieboek, dus
beslist een risico om het niet mee te nemen! – bleef
thuis en de ‘Stryer’ ging mee in de rugzak, liftend naar
Zuid-Frankrijk. Ik heb zelden zo ontspannen gestudeerd
als toen in het zonnetje, in een hangmat, bladerend van
achter naar voor, en van voor naar achter door de nieuwe
biochemiebijbel, constant aantekeningen makend om de
biochemische processen te doorgronden. Niet door ze uit
mijn hoofd te leren maar door de logica ervan te snappen.
Het laatste tentamen bij professor Arthur Rörsch werd
er een om nooit te vergeten. Ik moest de structuur van

een heem-groep tekenen. Een makkie. Ik begon, en kreeg
al na de eerste pennenstreken “Dat is niet goed!” te horen.
“Onzin!”, dacht ik. “Dat is wel degelijk goed!” Ik vertelde
hem dat ook, en legde uit waarom míjn tekenmethode
niet onderdeed voor de zijne; sterker nog: dat we op hetzelfde resultaat zouden uitkomen. Ik kreeg gelijk.
De 9 die ik kreeg, was mooi meegenomen. Belangrijker
was de notitie op de tentamenkaart: “Weet veel, en als hij
het niet weet, denkt hij er goed over na!” Aan het begin
van mijn studie had een docent me tijdens een overhoring
precies het tegenovergestelde toegebeten. Ik herinnerde
me dat haarfijn toen Arthur Rörsch me de tentamenkaart
overhandigde. Ik had wat geleerd op de universiteit!

28 Lubert Stryer (1975). Biochemistry. W.H. Freeman.
29 Albert L. Lehninger (1970). Biochemistry. Worth Publishers.
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Het zijn niet alleen mensen als Stryer, Kloosterziel,
Havinga en Rip geweest die een blijvende invloed op mij
hebben gehad. Een heel belangrijke rol heeft het tijdschrift Natuur & Techniek voor mij gespeeld. Het is aan
de onovertroffen uitgever Theo Martens te danken dat dit
blad zo’n hoge penetratiegraad binnen scholen had.
Natuur & Techniek heeft mijn loopbaankeuze verregaand beïnvloed. Mijn bijvak over stralengenetica en
chemische mutagenese in fruitvliegen was geïnspireerd
door een artikel over de afdeling van professor Sobels.
Voor het bijvak Wetenschap & Samenleving deed ik een
project over biotransformatie, vanwege een artikel over
dat onderwerp in het invloedrijke jongerentijdschrift
over wetenschap en techniek. Na mijn afstuderen leidde
datzelfde artikel tot mijn sollicitatie als promovendus bij
professor Douwe Breimer.
Laat ik vooral ook prof.dr. J.D. Fast30 niet vergeten:
een geweldige bruggenbouwer en een niet minder groot
docent. Voor mij werd hij de Nederlandse Carl Sagan,
vanwege zijn onvergetelijke boek Materie en leven. De
samenhang der natuurwetenschappen31 uitgegeven door
Theo Martens van Natuur & Techniek. ‘De samenhang
der natuurwetenschappen’: het klonk als muziek in de
oren. Het is leuk om het voorwoord van Theo Martens
erbij te pakken. Hij schrijft:
“Het is ons gebleken dat eindexamenkandidaten bij het vwo en
zelfs studenten – vooral jongerejaars – nog vaak moeilijkheden
hebben met het begrijpen waarom ze een bepaald vak moeten
bestuderen, waarom bepaalde gegevens relevant zijn voor de
studierichting die ze hebben gekozen. Wellicht is dit het gevolg
van verregaande opsplitsing van wetenschap en techniek in
specialismen.”
Tja, Martens schreef dit 45 jaar geleden…
Het was precies dit boek waaraan ik zo’n grote behoefte
had, naast uiteraard het tijdschrift N&T zelf, waarop ik

op mijn 15de een abonnement kreeg en waarvan ik jaren
later zelf hoofdredacteur mocht worden. Letterlijk een
jongensdroom.
Energie uit atoomkernen32 – dat in 1980 verscheen van
de hand van Fast – maakte een niet minder grote indruk.
Theo Martens had een fijne neus voor dit soort zaken.
Niet voor niets haalde hij ook de Wetenschappelijke
Bibliotheek van Scientific American in huis, de bekende
vierkante boeken met de witte omslagen. Met voor mij
nog steeds als hoogtepunt het boek Machten van tien33
van het echtpaar Morrison en de Eames-broers.

The Ring of Truth

Ik prijs mij gelukkig dat ik Philip en Phylis Morrison
30 Prof.dr. Johann Fast (1927-2002) was in hoge mate autodidact. Op zijn 18de
trad hij in dienst bij het Philips Natuurkundig Laboratorium – het NatLab –
waar hij op verschillende gebieden onderzoek deed. In 1954 werd hij benoemd
tot buitengewoon hoogleraar algemene metaalkunde aan de TH-Delft en in
1961 tot buitengewoon hoogleraar fysische chemie aan de TH-Eindhoven.
In Delft kreeg hij in 1965 een eredoctoraat, en zes jaar later verleende de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen hem de gouden
Holst-medaille. Deze prijs wordt eenmaal in de vier jaar toegekend aan een
Nederlandse onderzoeker die bij voorkeur op het tussengebied van de natuuren scheikunde werkzaam is.
31 Prof.dr. J.D. Fast (1972). Materie en Leven. De samenhang van de natuurwetenschappen. Maastricht: Natuur & Techniek.
32 Prof.dr. J.D. Fast (1980). Energie uit atoomkernen. Maastricht: Natuur &
Techniek.
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diverse keren uitgebreid heb mogen spreken. Deze twee
bruggenbouwers maakten voor tv-station pbs een onvergetelijke tv-serie – The Ring of Truth. An inquiry into
how we know what we know – waarvoor ze een gelijknamig boek 34 schreven. Philip was kernfysicus en opleider
van twee Nobelprijswinnaars. Phylis was kunstenares.
Nooit zal ik het moment vergeten dat ik op een zondagochtend aanbelde bij hun huis in Cambridge bij Boston
om in hun boekenkast te snuffelen, en naar boven werd
geroepen. Daar was het bejaarde echtpaar aan de keukentafel proefjes aan het doen voor het eerstejaars practicum
natuurkunde op mit. Ze gingen onverstoorbaar verder.]
“Ik ben er klaar voor, Phil. Zeg maar wanneer ik de base kan
toedruppelen!”
“Ok, Phylis, ik tel af tot nul: drie… twee… één… go!”

Phylis druppelt een vloeistof in een bekerglas met een
elektrode en kijkt op een metertje:
“Het wordt 7,4… eh… 7,5. Ja, 7,5!”
waarop Philip met voor zich een tabel antwoordt:
“Dan noteer ik nu 7,5!”
Ontroerend om deze twee helden samen zo bezig te zien.
Ik heb hen voor altijd in mijn hart gesloten. Hoofd, hart
én handen verenigd in dit schitterende, gepassioneerde en
inspirerende stel.
Voorin The Ring of Truth staat gedrukt:
33 Philip Morrison, Phylis Morrison, de studio van Charles en Ray Eames
(1982). Machten van tien. Dimensies in het heelal. Maastricht: Wetenschappelijke Bibliotheek. Natuur & Techniek.
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Ik kende de blokfluitist Kees Boeke. Later leerde ik dat
deze Boeke de oprichter was van De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Boeke’s revolutionaire school
voor hoofd, hart én handen had en heeft vier kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en
duurzaamheid. Ik kom straks graag op die kernwaarden
terug.
Inmiddels begrijp ik waarom Phylis Morrison die
opmerking over de andere Kees Boeke in mijn exemplaar
van The Ring of Truth noteerde: met zijn Cosmic View:
The Universe in 40 jumps35 uit 1957 was hij de uitvinder
van het idee om in tiendenstappen van het allerkleinste
tot het allergrootste te gaan. Kijken in context: Wat is tien
keer, honderd keer, duizend keer, tienduizend keer groter? Wat is tien keer, honderd keer, duizend keer, tienduizend keer kleiner? Een machtig concept!
The Ring of Truth heeft bij mij een eeuwigdurende liefde
voor wetenschapsgeschiedenis aangewakkerd. Net als
Materie en leven was het voor mij een verademing. Deze
boeken hebben mijn manier van denken en doen, van leren en doceren drastisch veranderd. Ik ben er ontzettend
trots op dat enkele geestverwanten van Boeke, Fast en
de Morrisons vandaag hier hebben gesproken. Zij laten

zien dat wetenschap geen losse verzameling van feitjes en
meninkjes is, maar een prachtig bouwwerk van onderwerpen die je niet los van elkaar kunt zien. Onderwerpen
die elkaar nodig hebben, omdat zonder elk ervan het
bouwwerk in elkaar zou storten.
Het is diezelfde geïntegreerde blik die ik tegenkwam
in Der Grosse Kulturfahrplan. Die wichtigsten Daten
der Weltgeschichte36 – het grote cultuurspoorboekje met
de belangrijkste momenten in de wereldgeschiedenis –
van Werner Stein, voormalig wetenschapsminister van
Berlijn. In het pre-Wikipedia-tijdperk plaatste Stein ontwikkelingen in geschiedenis, beeldende kunst, literatuur,
muziek, wetenschap, filosofie en religie naast elkaar.
Eerder deze maand mocht ik in het Stadhuis in Leiden
een kleine tentoonstelling inrichten over de Arminiaanse schans op de Breestraat, precies 400 jaar geleden
opgericht om de remonstrantse en staatsgezinde stadsregering te beschermen tegen de contraremonstrantse en
prinsgezinde ‘kleyne luyden’. Dankzij Steins manier van
denken was ik namelijk achter gekomen dat het politieke,
sociale, wetenschappelijke religieuze en culturele klimaat
gedurende het Twaalfjarig Bestand (van 1609-1621) zo
nauw met elkaar verweven was, dat het logisch is dat Jan
Lievens en Rembrandt van Rijn rond 1620 van Leiden
34 Philip and Phylis Morrison (1987). The Ring of Truth: An Inquiry into How We
Know What We Know. New York: Random House.
35 Kees Boeke (1957). Cosmic View: The Universe in 40 jumps. John Day Company, Inc.
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naar Amsterdam vertrokken, dat de Pilgrims het hier
rond dezelfde tijd voor gezien hielden, dat de Lutherse
kerk in Amsterdam een glorieus gebouw werd en in Leiden een schuilkerk. Leiden werd op dat moment van Stad
van Vluchtelingen een stad waar religieuze en culturele
repressie de boventoon voerden.
Zelfs het politieke en sociale klimaat van nu is te herleiden naar de situatie tijdens het Twaalfjarig Bestand, met
de katholieke Nederlanden in het zuiden en de calvinistische Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in
het noorden. Dat laatste heb ik overigens van politiek
geograaf Josse de Voogd37, maar het past allemaal in het
plaatje. Ik vind het leuk om te weten. Ik vind het nog
leuker om het te vertellen, om erover te schrijven.
Wat moet het heerlijk zijn om op deze manier les te
krijgen: geen opdeling in suffe vakken, maar onderwijs
waar hoofd, hart en handen samenkomen. “Honor to Kees
Boeke.”

Onderwijsmanifest (1): Bildung

Hoofd, hart en handen… Dat brengt me bij het laatste –
en belangrijkste – onderdeel van mijn afscheidscollege:
een onderwijsmanifest. Het was mijn oud-promovendus,
collega en vriend Pedro Russo die me op deze mogelijkheid wees.
Waarom ook niet? Met onder andere Lene Andersen
en Tomas Björkman zijn we niet voor niets al gedurende
lange tijd bezig met een prachtig initiatief om de handen
op elkaar te krijgen voor Bildung, een ander woord voor
levenslang transformerend leren. Gisteren nog hadden
we in Haarlem een rondetafelconferentie over Bildung,
36 Werner Stein (1993). Der Grosse Kulturfahrplan. Die wichtigsten Daten der
Weltgeschichte. Herbig Verlag.
37 Josse de Voogd. Deze eeuwenoude grenzen kleuren de verkiezingen nog altijd. De Correspondent, 1 maart 2017. https://decorrespondent.
nl/6298/deze-eeuwenoude-grenzen-kleuren-de-verkiezingen-nog-altijd/1053864140912-dddf1b75

samen met de mensen van De Bildung Academie in
Amsterdam. Eerder hadden we rondetafelconferenties
in Berlijn, Stockholm en hier in Leiden. Ik verwijs graag
naar het boek over Bildung dat Tomas en Lene over een
paar weken publiceren: The Nordic Secret – A European
story of beauty and freedom36.
Tomas en Lene beschrijven in The Nordic Secret hoe
samenlevingen belangrijke technologische, economische
en structurele veranderingen ondergaan. Denemarken,
Noorwegen en Zweden veranderden op uiterst vreedzame
wijze van feodale landbouwsamenlevingen in industriële
democratieën. Gedurende dit proces klommen ze uit de
put van de Europese economie van rond 1860 naar de top
in de jaren 1930; sinds die tijd zijn zij zowel welvarend
als vooruitstrevend gebleven. Finland maakte na 1918
dezelfde reis in slechts dertig jaar. Scandinaviërs behoren
tot ’s werelds gelukkigste samenlevingen.
In The Nordic Secret onderzoeken de schrijvers hoe het
noordelijkste deel van Europa een nieuwe vorm van onderwijs uitvond die ieders persoonlijke potentie optimaal
benut. Het toverwoord was ‘Bildning’, Deens voor Bildung. Globalisering en nieuwe technologieën maken dat
we onze samenlevingen opnieuw moeten uitvinden, zo
schrijven zij, en ze vragen zich af wat we van het verleden
kunnen leren en hoe we betekenisgeving en menselijke
ontwikkeling het best kunnen benaderen in tijden van
38 Lene Rachel Andersen & Tomas Björkman (2017). The Nordic Secret. A
European story of beauty and freedom. Fri Tanke.
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grote verandering. Lene en Tomas staan daarin uiteraard
– en gelukkig – niet alleen: in haar oratie heeft eerdergenoemde Sanne Akkerman het over:
“de grote roep om de betrokkenheid en de tevredenheid van
studenten te vergroten door de lerende weer meer centraal
te stellen, en het inhoudelijke belang dat nu gehecht wordt
aan interdisciplinariteit en adaptieve expertise om complexe
vraagstukken te kunnen aangaan.”
Ik kan het niet genoeg met haar eens zijn!

Onderwijsmanifest (2): unawe

20

Hoofd, hart en handen… Een samenleving die sterk
verandert, kan niet zonder een innig samenspel van die
drie. Een samenleving die sterk verandert, kan zeker niet
zonder onderwijs dat oog heeft voor innig samenspel van
die drie. Als iemand dat al heel lang in de gaten heeft, is
het George Miley, vermaard astronoom en oud-directeur
van de Leidse Sterrewacht, die in 2006 het initiatief nam
voor Universe Awareness, afgekort unawe.
De visie van unawe is de schoonheid en grootsheid
van het heelal gebruiken om jonge kinderen te inspireren en interesseren voor wetenschap en technologie. Het
programma beoogt ook – in een jonge cruciale fase van
hun ontwikkeling – kinderen kennis te laten maken met
wereldburgerschap en verdraagzaamheid en hen te tonen
dat ze deel uitmaken van een internationale gemeenschap. Unawe richt zich niet het minst op kansarme
kinderen in de hele wereld en is inmiddels actief in meer
dan zestig landen.
Uiteraard is er bij unawe aandacht voor zaken als
wetenschap en onderzoek (m.n. astronomie) en technologie (m.n. ruimtevaart), maar Universe Awareness is
meer, veel meer. Onderwerpen als maatschappij, cultuur,
39 www.unawe.org
40 Nederlandse website: nl.unawe.org

geschiedenis en creativiteit komen ook aan de orde. Wat
zijn de perspectieven van andere (jonge) wereldburgers?
Welke verhalen horen zij? Welke geschiedenis hebben zij?
Het is daardoor niet verwonderlijk dat unawe naast
Awareness (bewustwording) berust op twee andere
belangrijke kernwaarden, namelijk Connectedness
(onderlinge verbondenheid, betrokkenheid) en Empathy (empathie, meeleven). Hoofd (denken, weten), hart
(voelen, meeleven, passie) en handen (doen, maken) van
Kees Boeke’s Werkplaats zitten daarmee intrinsiek in
de unawe-grondbeginselen verweven, net als Boeke’s
kernwaarden samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid.

Onderwijsmanifest (3): Give them aces!

Spelend met de woorden Awareness, Connectedness en
Empathy stuitte ik op het acronym ‘ace’, Engels voor
de ‘aas’ uit een kaartspel. Het heeft tot een wekenlang

Prof.dr. J.M. van den Broek
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woordenspel geleid met meer relevante Engelse woorden
beginnend met een A, een C, een E en een S, zoals Autonomy en Authenticity, Context en Creativity, Experiences
en Experimentation, Self-esteem en Sustainability.
Zonder al te geforceerd te willen zijn, ben ik gaandeweg uitgekomen op een schema met kernwaarden voor
het onderwijs van de 21ste eeuw, dat kan dienen als een
onderwijsmanifest met de werktitel ‘Give them aces’.

Onderwijsmanifest (4): Sharing to know

Tien jaar plus één dag geleden sprak ik mijn oratie uit
met de titel Nice to know – Need to know – Sharing to
know41. Sharing to know gaat over de kennisdialoog, over
kennis delen, over ‘verstaanshorizonten’. In een kennisdialoog moet je kunnen zenden én kunnen ontvangen.
Ook hier zijn de ‘ace-words’ Awareness, Connectedness en
Empathy leidend.
Ons werk als docenten en communicatoren schept

verplichtingen, zei ik destijds. We willen dat onze boodschap wordt begrepen. Dat geldt zeker als we communiceren met mensen die over een zwakker begrip van taal
beschikken, op een andere manier non-verbale boodschappen verstaan, of vanwege een andere cultuur een
ander begrip hebben van onze Westerse ‘waarheid’. Dat
vraagt om een grote mate van culturele competentie. Niet
voor niets heb ik die term ‘culturele competentie’ aan het
schema van het onderwijsmanifest toegevoegd.
				

Vervolg op pag. 26

41 Jos van den Broek (2007). Nice to know – Need to know – Sharing to know.
Biomedische wetenschapscommunicatie in transitie. Inaugurale rede uitgesproken door Prof. dr. Jos M. van den Broek bij de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar (Bio)medische wetenschapscommunicatie op vrijdag 26
oktober 2007 te Leiden. Leiden: LUMC/Universiteit Leiden. https://www.lumc.
nl/over-het-lumc/hoo/oraties-redes/2007/80805024136185/
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A
Awareness

(Bewustwording; Een open blik; Aandacht)
Een van de kernwaarden van unawe (Universe Awareness;
nl.unawe.org) is bewustwording. De maatschappij heeft
behoefte aan betrokken, actieve burgers die zich bewust
zijn van hun omgeving – dichtbij en veraf – en die daar
aandacht voor hebben. Oogkleppengedrag leidt immers
tot passiviteit.

Awe

(Verwondering)
Ook het gewone, het nabije kan bijzonder zijn. Oog voor
het kleine en gewone vergroot bewustwording en aandacht.

Authenticity

(Authenticiteit; Oorspronkelijkheid; Echtheid)
Namaak kan nooit ‘the real thing’ vervangen. Echte objecten zorgen voor verrijkende ervaringen. Authenticiteit
geldt ook voor gedrag: jezelf kunnen zijn. Dat gaat op voor
leerlingen. Dat geldt evenzeer voor docenten.

Autonomy

(Autonomie; Zelfstandigheid)
We willen mensen opleiden tot zelfstandige burgers.
Levenslang leren vergroot hun autonomie gedurende het
gehele leven.

Action

(Actie; Actiebereidheid)
Wie zich bewust is van zijn/haar omgeving, is eerder bereid
daarvoor in actie te komen.

Aesthetics

(Schoonheid; Esthetiek)
Een lichte mate van emotionele prikkeling verbetert het
lange-termijn-leervermogen, heeft leeronderzoek uitgewezen. 42 Net als verwondering en verrijkende ervaringen
kan esthetiek daarbij een rol spelen.

42 James L Mcgaugh. Make mild moments memorable: add a little arousal.
Trends in Cognitive Sciences, 2006, Vol.10(8), pp.345-347
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Connectedness & Compassion

(Verbondenheid; Betrokkenheid; Compassie;
Hart voor elkaar)
Een van de kernwaarden van unawe. Betrokkenheid met
elkaar, niet alleen ‘hier’ maar ook ‘daar’. Hoe denken, voelen, leven, ervaren anderen die elders leven?

Context

(Onderlinge verbanden tonen)
Wat is kleiner, wat is groter? Wat gebeurde daarvoor, tegelijkertijd, daarna? Waarom gebeurde het? En wat heeft dít
of dát ermee te maken? Het kunnen leggen van verbanden,
over de grenzen van disciplines kunnen kijken, is een verrijkende ervaring. De snel veranderende, complexe wereld
van nu vraagt om mensen die verbanden kunnen leggen.
Oplossingen zijn zelden eenvoudig. Zie ook ‘Ego-development’ en ‘Creativity’.

Creativity

(Creativiteit de ruimte geven)
Tekenen, schrijven, dichten, dansen, zingen, musiceren
en knutselen zijn geen ‘kinderachtige’ bezigheden, maar
activiteiten die opleiden tot creatieve probleemoplossers.
Zoals hiervoor gezegd, leven we in een tijd die vraagt om
oplossingen voor complexe problemen. Mensen die beide
hersenhelften hebben leren samenwerken, zijn beter in
staat om tot onverwachte en creatieve oplossingen te
komen.

Cooperation

(Samenwerking stimuleren)
Door een meer open houding bij samenwerking kun je tot
oplossingen komen waaraan jijzelf nooit hebt gedacht.

Culture, Cultures & Cultural competence

(Culturele waarden; Culturele competentie;
Oog, oor en respect voor andermans cultuur en
voor andere culturen)
Cultuur verrijkt. Het verrijkt ook om over de culturen van
anderen te leren. Dat leidt tot wederzijds begrip. Culturele
competentie is oog, oor en respect hebben voor de cultuur
van de ander, waarbij cultuur een rekbaar begrip is.

Curiosity-Driven Attitude

(Gedreven zijn door nieuwsgierigheid)
Nieuwsgierigheid leidt tot passie. Nobelprijswinnaar Harry
Kroto zei niet voor niets: “Doe nooit – maar dan ook nooit –
meer iets waarvoor je geen passie hebt!”

Consciousness
(Bewustwording)

Conscience

(Geweten; Bewustzijn; Besef; Bezinning)

Commitment

(Betrokkenheid;
Je verantwoordelijkheden nemen)

Mijn Systeem
Mijn Systeem
van Hoofd,
van Hoofd,
HartHart
en Handen.
en Handen.
OverOver
het belang
het belang
van grensoverschrijdend
van grensoverschrijdend
onderwijs
onderwijs
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E
Empathy

(Empathie; Invoelend vermogen)
Een van de kernwaarden van unawe is het vermogen je te
kunnen inleven in de gedachten- en belevingswereld van de
ander. Een empathisch iemand is invoelend en begrijpend
en kan zich verplaatsen in de situatie van de ander.

Enthusiasm
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(Enthousiasme; Geestdrift)
Het is leuker om te leren als je zelf meer de regie hebt: leren niet omdat het moet maar omdat het mag. Een enthousiaste docent leidt enthousiaste leerlingen op. Authentiek
gedrag en enthousiasme liggen in elkaars verlengde.

Experimentation

(Experimenteren; Uitproberen;
Dingen durven doen)
Niets is zo leerzaam als zelf uitvinden waarom zaken zijn
zoals ze zijn of werken zoals ze werken. Ook een ‘mislukt’
experiment is waardevol. Een ‘hands-on’ experiment is
authentieker dan een (computer)simulatie, en daardoor
een verrijkender ervaring. Echt zeep maken door vet te
verzepen heeft veel en veel meer met chemie te maken dan
volgens een recept ingrediënten door elkaar te roeren.

Ego-development

(Verrijkende ervaringen)
Laat ‘the real thing’ ruiken, horen, voelen, zien: van aardvlo
tot zonsverduistering. Een echt skelet van T. rex maakt
meer indruk dan een nepdino.

(Zelfontwikkeling; ‘Bildung’;
Levenslang transformerend leren)
Globalisering en nieuwe technologieën maken dat we onze
samenleving opnieuw moeten uitvinden. Interdisciplinariteit en adaptieve expertise zijn noodzakelijk om complexe
vraagstukken de baas te kunnen. Levenslang transformerend leren helpt daarbij.

Ethics & Integrity

Empowerment

Experiences

(Ethiek; Integriteit)
Ethisch en integer handelen hoort een essentieel, integraal
onderdeel te zijn van iedere vorm van onderwijs. Daarbij
geldt vanzelfsprekend: goed voorbeeld doet goed volgen.

Equal Rights, Equal Chances

(Gelijke rechten; Gelijke kansen)
Het behoeft geen betoog dat iedereen recht heeft op goed
onderwijs, ongeacht afkomst, beperking, kleur, religie, seksuele voorkeur of sociaal-economische status. Het is zelfs
een van de fundamentele rechten van de mens.

(Zelfcontrole)
Empowerment heeft te maken met het gevoel controle te
hebben over je eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel, dat wat je wilt
bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest. Empowerment leidt tot autonomie.

Safety & security

(Veiligheid in brede zin)
Een essentiële voorwaarde voor succesvol onderwijs is dat
leerlingen zich te allen tijde zich zowel fysiek als mentaal
veilig kunnen voelen.

Prof.dr. J.M. van den Broek
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Social equality

(Gelijkwaardigheid op alle niveaus)
Het besef dat ‘onderwijs-voor-de-handen’ net zo hard
nodig is als ‘onderwijs-voor-het-hoofd’, schijnt nog onvoldoende door te dringen. Onze maatschappij heeft ‘doeners’
en ‘denkers’ nodig. Niet iedereen is gelijk, wel gelijkwaardig, onafhankelijk van zijn/haar kunnen: een kernwaarde
van het onderwijs.

Self-esteem

Skills

(Vaardigheden)
Je doet tijdens je levenslange leerproces meer op dan
kennis. Het aanleren van vaardigheden wordt daarbij ten
onrechte vaak onderschat. Kunnen ‘doen’ is niet minder
belangrijk dan kunnen ‘denken’.

Sharing

(Delen van materiële en immateriële zaken)

(Zelfvertrouwen)
Onderwijs is niet bedoeld om onszelf kleiner te doen voelen, maar om zelfvertrouwen bij te brengen. Ook dit heeft
met gelijkwaardigheid te maken: geen enkele opleiding is
minderwaardiger dan de andere. Het vmbo is dus beslist
geen ‘afvalputje’, maar leidt op tot mensen die wij keihard
nodig hebben.
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Societal impact

(Gevolgen voor de samenleving)
Het meeste van ons handelen heeft invloed op anderen, in
het klein of in het groot. Bewustwording hoort daarbij.

Sustainability

(Duurzaamheid)
Bewustzijn van ons eigen handelen als het om duurzaamheid gaat, hoe klein ook, hoort er dus ook bij. Goed voorbeeld doet goed volgen. Duurzaamheid hoort onderdeel te
zijn van onderwijs op alle niveaus.

Give them ACES!
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Idealistisch schema
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Ik ben me ervan bewust dat het een idealistisch schema
is geworden. Tegelijk weet ik dat ik niet alleen sta: precies
dezelfde kernwaarden worden gedeeld door de honderden
mensen over de hele wereld die achter unawe staan. Door
de vele tientallen collega’s die we tijdens onze rondetafelconferenties over Bildung hebben ontmoet. Door de honderden jongeren uit binnen- en buitenland die we hebben
ontmoet bij de bijeenkomsten van hope xxl43, onder andere bij de bijeenkomst in de Leidse Stadsgehoorzaal waar
we Kofi Annan naartoe hadden gekregen. Een absoluut
hoogtepunt!
Hope xxl streeft naar een wereld waarin iedereen zijn
of haar leven met ten minste een 8 kan waarderen. In
februari 2015 presenteerden de jongeren van hope xxl
hun visie op de toekomst aan de Verenigde Naties.
‘Give them all an 8!’
zeggen de hope xxl-jongeren.
‘Give them aces!’
zou ik willen toevoegen! Het is fijn op je 66ste nog dezelfde
idealen te hebben als ‘die jeugd van tegenwoordig’.

Afscheid? Hoezo afscheid?

Een afscheidscollege en toch geen afscheid? Ja, die vraag
heb ik de afgelopen maanden vaak gekregen. Maar u
snapt nu wellicht dat, en waarom, ik nog lang niet klaar
ben. Laat ik daar het volgende op zeggen: ik heb geluk
gehad. Tweeënhalf jaar geleden zag het er weinig rooskleurig voor me uit. De ernstige gezondheidsproblemen
43 www.hopexxl.nl
44 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Telders

van destijds zijn helemaal onder controle, en ik kan er
weer tegenaan. Ik zie dit dus niet als een echt afscheid
maar als een nieuw begin. Werken aan onderwijs voor
kansarme kinderen, aan gezondheidscommunicatie voor
laaggeletterde patiënten, aan Bildung: levenslang veranderend leren. En uiteraard aan onze ‘onderwijs-azen’,
samen met mijn vrienden van unawe. Er is nog zo enorm
veel te doen!

Bolwerk van de Vrijheid

Ik heb over mijn helden gesproken. Ik heb het nog niet
gehad over mijn held Benjamin Telders44 – hoogleraar
Volkenrecht aan onze universiteit, die op 6 april 1945
door de vlektyfus uit het leven werd gerukt. Hij stierf in
Bergen-Belsen, slechts enkele dagen voordat het kamp
werd bevrijd door de Britten. Mijn vader ging als een van
de eerste Britse troepen de poort door. Dat feit heeft ook
míjn leven veranderd.

Prof.dr. J.M. van den Broek

Ben Telders gaf zijn leven voor onze vrijheid, voor het
motto van onze universiteit: Praesidium Libertatis –
Bolwerk van de Vrijheid. Wij leggen sinds enkele jaren op
6 april een krans bij Telders’ woning aan het Rapenburg,
samen met studenten van het Volkenrechtelijk Dispuut
Professor mr B.M. Telders. Dat is namelijk ook ‘Bildung’:
de generaties na ons leren over het verleden, zodat ze
heden en toekomst beter kunnen duiden. Ik draag dit
afscheidscollege op aan Benjamin Telders.

later ook Sjoerd Verduijn Lunel, Geert de Snoo, Edgar
Groenen en Han de Winde. Jullie geloofden altijd in mij.

Bedankt!

Mijn meestal geduldige studenten, promovendi en collega’s van de afdeling Science Communication & Society.
In het bijzonder collega Anne Land, zonder wie ik het
echt nooit had gered. Mijn geweldige opvolgster Ionica
Smeets, die ik alle succes van de wereld wens. Ik had geen
betere opvolgster kunnen wensen. Ik laat scs in goede
handen achter bij Anne, Ionica en de nieuwe collega’s.

Tot slot: mijn dank is groot voor degenen die vertrouwen
in mij hebben gehad, die inzagen dat vijf maal zeven 35
is, en die daarmee de meeste van mijn vijven en zessen
door de vingers zagen.
Allereerst is dat mijn promotor Douwe Breimer, betrouwbare vriend voor het leven.
Jan Kijne die de ‘Actie Red Jos’ begon toen het aan de vu
spaak liep. Ik ben Jan eeuwig dankbaar. Mijn Alma Mater
is en blijft een bijzondere plek waar ik me thuis voel.
Decanen Frans Saris en Eduard Klasen die mij suggereerden te solliciteren op de Van Walree-leerstoel. (Frans die
me schriftelijk bedankte “voor je enthousiaste ondersteuning van ons beider idealen”. De dank is wederzijds.)
De altijd behulpzame en meedenkende opeenvolgende
decanen en vice-decanen bij W&N – naast Frans en Jan

Het College van Bestuur dat zo bereidwillig was de Van
Walree-leerstoel in Leiden in te stellen.
De curatoren van deze leerstoel, die een en ander te
stellen hadden met een leerstoelhouder die zich liever als
‘laag-leraar’ dan als ‘hoog-leraar’ manifesteert.

Onze huidige rector Carel Stolker.
ibl-wd’s Carel ten Cate, Peter Klinkhamer en Herman
Spaink. Jullie lieten me thuis voelen bij de biologen. Diep
in mijn hart bén ik ook een van jullie. Uiteraard!
De fijne collega’s op het Sylvius – vooral de fantastische
secretaresses met hun veel te korte contracten.
Instituutsmanager Laura Zondervan niet te vergeten.
Alle andere collega’s en oud-collega’s aan de Leidse universiteit en daarbuiten.
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Enkele testimonials over het manifest
Authenticity. “Wat ik als klein meisje miste, was gezien

worden wie ik was. Zonder te mogen zijn wie ik was, was leren
niet aantrekkelijk; dan droomde ik liever weg. Volgens mij heb
ik op de hele basisschool niets geleerd. (Gelukkig spijkerde mijn
moeder me in korte tijd bij.) Later – op de middelbare school al
iets meer, en op de universiteit helemaal – had ik steeds meer
het gevoel ook iets waard te zijn, bij te dragen. Dan wordt álles
leuker, en ontdek je dat leren, ontwikkelen, één van de leukste
dingen is.”
Irene Cécile van der Plas, vriendin en oud-student van Jos,
bioloog, illustrator en grafisch ontwerper

Awareness. “Stimulating awareness should be an import28
Mijn familie van zowel de ene als de andere warme kant.
Ze zijn me allemaal even toegenegen. Met uiteraard een
speciaal plekje voor Maartje, Eefje en Jet, zonder wie het
leven heel veel minder mooi zou zijn. Mijn bonusfamilie:
bonuskleinkinderen Jip en Pien en hun lieve papa’s (m.v.)
en mama (e.v.).

ant goal of education. An educated human should be aware
of our beautiful, huge and rational Universe, aware that we
are all citizens of a vulnerable planet that we must cherish
together and aware of the multitude of inspirational cultures
that our species has created during its short existence.”

George Miley, Professor-emeritus in Astronomy, Sterrewacht
Leiden, Founder of Universe Awareness

Awareness. “Notwithstanding common perceptions, edu-

Ik dank u allen hartelijk voor uw aandacht.
Ik heb gezegd.

cation is not what is being done to you but instead what you do
to yourself in a lifelong, life-wide, and life-deep perspective to
grow cognitively, psychologically, morally and spiritually. It’s
also called learning. Learning is about opening one’s mind to a
beautiful, complex, yet fragile world, becoming aware of one’s
being part of that world, of having a home in the Universe,
and, in this grand perspective, adopting a stance of humility
alongside developing a passionate desire to be harmoniously
present in that world, interacting constructively with one’s
human, social, biological and physical environment.”

Leiden, 27 oktober 2017

Jan Visser, Ph.D., President & Sr. Researcher, Learning

Mijn vele fijne vrienden (v/m) natuurlijk.
Mijn moeder: 91 inmiddels en still going strong.
En Loes, de stralende zon in mijn leven.
Jij gelooft altijd in mij!

Jos van den Broek
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Development Institute. Professor Extraordinary, University of
Stellenbosch, South Africa

Context. “Mankind spent four centuries taking the world to

nuts, bolts and cogs in a reductionist way, trying to find what
makes the clock of life tick. In the 21st century we scientists
are now trying to fit the pieces together, trying to understand
why the whole is greater than the sum of its parts. It is this
holistic view of the world that is not only important for modern
science but not the least also for 21st-century education. The
best teachers are holistic teachers who provide context to their
students. Only if we can explain how the nuts, bolts and cogs
cooperate to make the clock of life function, we will gain the
interest of a new generation of students.”
Simon Conway Morris, Chair of Evolutionary Palaeobiology,
Department of Earth Sciences, University of Cambridge

Context. “Vaak is er weinig aandacht voor het maken van

connecties tussen geleerde kennis. Dit heb ik in mijn studietijd
mogen inhalen. Toch is dit iets wat leerlingen vaak zelf moeten
invullen en waartoe ze niet tot nauwelijks worden gestimuleerd, terwijl je de boel pas echt begint te begrijpen als je dit
wel doet. Bovendien komen er mooie vervolgvragen uit voort.”
Karin Lammers, oud-student van Jos, docente biologie

Empathy. “I came from a world where professors gave very

hard assignments and much easier exams. The idea was to use
the assignments to identify the best students and to get rid of
the rest as soon as possible by making the exams not too hard.
I learned from you (Jos) how much more you can achieve as
a teacher by not seeing the rest of the students as something
to get rid of, and how students who seem to be struggling can
come into bloom if you give them empathy.”
Ionica Smeets, Professor in Science Communication, Department of Science Communication & Society, Universiteit Leiden

Enthusiasm. “Enthousiasme en intrinsieke interesse zijn

van belang om goed te kunnen leren. Dit enthousiasme is soms
als een groot vuur aanwezig, maar vaak ook als een smeulend
vuurtje. De kunst is om het vuurtje aan te wakkeren, door af
te stemmen op het perspectief van de leerling en het aangrijpingspunt te vinden van waaruit de stof ineens relevant en
interessant blijkt te zijn.”
Ronella Grootens-Wiegers, oud-promovendus van Jos,
secretaris Medisch-Ethische Commissie, Leids Universitair
Medisch Centrum

Experimentation. “Wat ik zelf erg weinig heb gehad, is
leren door ervaren, door praktijk, door te ‘doen’.”

Karin Lammers, oud-student van Jos, docente biologie

Skills. “Vaardigheden zoals luisteren, lezen, schrijven, ana-

lyseren en spreken zijn minstens zo belangrijk als de feitelijke
kennis in het onderwijs. Ze aanleren vereist regelmatige oefening. Durf en een veilige context zijn daarbij essentieel, want
vaardigheden oefenen, betekent toegeven dat je er beter in wilt
worden en er dus nog niet bent.”
Ronella Grootens-Wiegers, oud-promovendus van Jos,
secretaris Medisch-Ethische Commissie, Leids Universitair
Medisch Centrum

Societal Impact. “For me, societal impact is about using

ambition, knowledge and the power of the heart to create purpose for yourself, your community and the world. Meaningful
impact enables yourself and others to create a story of hope.
For now and for the future.”
Lot Vegter, vriendin van Jos, criminoloog en City Maker
Leiden, 27 oktober 2017
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Inspireer ieder kind met
ons fantastische heelal!
Er is geen enkel kind op Aarde dat de verleiding kan weerstaan
van het Grote Onbekende, en ze meenemen naar de sterren
is het allergrootste avontuur. Universe Awareness biedt een
rondleiding aan voor elk kind, uit elke hoek van de wereld en
vanuit elke culturele achtergrond. Maar deze ambitieuze missie
heeft wel jouw hulp nodig!

Hoe kun je helpen?

• € 5: Kan een kansarme school voorzien van een Unawe
Earth Ball, om de leerlingen een breder perspectief op de
wereld en een positiever beeld op hun toekomst te geven.
• € 10: Kan leerlingen van een kansarme school introduceren
in het heelal en buitenaards leven door een ‘Spacey’ boek te
geven aan de schoolbibliotheek.
• € 50: Kan het heelal in de klas brengen van een kansarme
school met een Universe-in-a-Box leskist.
• € 100: Kan Universe-in-a-box leskist naar drie kansarme
scholen brengen en geeft honderden kinderen de kans om
de wonderen van ons heelal te ontdekken.
• € 250: Kan een Teacher Training verzorgen in een ontwikkelingsland voor 30 docenten, om te helpen met het bieden
van kwaliteitsonderwijs aan kansarme jonge kinderen.
• € 500: Kan een Teacher Training van drie dagen verzorgen in
een ontwikkelingsland

Je kunt ook helpen door tijd en energie te doneren! Als je
ideeën hebt voor een leuk nieuw unawe-project, dan horen we
graag van je! Stuur je ideeën naar info@unawe.org.

Over UNAWE

Universe Awareness is een onderwijsprogramma dat de wonderen van ons heelal gebruikt om vooral kansarme kinderen
te inspireren en te motiveren en om interesse op te wekken
voor wetenschap en technologie. Daarmee kunnen ze ook een
sterker gevoel opwekken voor wereldburgerschap.

Hoe kun je doneren?

Financiële donaties om het werk van unawe te ondersteunen
zijn van harte welkom. Als je liever eerst meer informatie wilt
over het geven van een donatie of op een andere manier een
bijdrage wilt leveren aan het programma, dan kun je een e-mail
sturen of telefonisch contact opnemen: info@unawe.org of
+31 71 527 5841.
IBAN:		
BIC/SWITCH:
Account nummer:
Account holder:
Adres:		

Prof.dr. J.M. van den Broek

NL19ABNA0616734948
ABNANL2A
61.67.34.948
UNIVERSE AWARENESS
Postbus 9513, 2300 RA Leiden, Nederland
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Omkeerboek
Pax Havelaar – Max Havelaar
In de aanloop naar de eerste verkiezing van Barack Obama
begonnen tien jongeren in De Liemers in Nederland te onderzoeken wat er nodig is om het bestaan van ieder mens op de
wereld zo fatsoenlijk mogelijk te organiseren. Hun streven is
dat alle wereldburgers aan het eind van deze eeuw hun leven
of welzijn met een acht beoordelen. Ze hebben in de afgelopen acht jaar, in coalitie met ouderen en tegenwicht biedend
aan het negatieve sentiment dat er heerst(e), de Universele
Verklaring van de Dingen die we moeten Doen, opgesteld.
Uit naam van jongeren van over de hele wereld heeft Yama
Akbari – spokesman en een van de founders van hope xxl –
deze zogenaamde Liemers List gepresenteerd bij de Verenigde
Naties in New York.
hope xxl is nu bezig met de implementatie van het gedachtegoed. Think global, act local. De Raad van Aanbeveling van
hope xxl bestaat uit een lange en prominente reeks mensen
van alle gezindten en overtuigingen. Een greep: Hans Wiegel, Pieter Winsemius, Freek de Jonge, Louise Fresco, Ruud
Lubbers, Antoine Bodar, Guusje Ter Horst, Geert-Jan Knoops
en Petra Stienen. Oud-rector Douwe Breimer, oud-vice rector
Simone Buitendijk en Jos van den Broek behoren tot de hoogleraren die zich actief voor hope xxl hebben ingezet.
Omkeerboek Pax Havelaar – Max Havelaar
Pax Havelaar: het verhaal van 8 jaar hope xxl
Auteurs: Multaboni/Chris van de Ven – Multatuli/Gijsbert van Es
Genre: literaire fictie
Uitgave: paperback, 480 pagina’s met zwart-wit illustraties
Uitgever: Uitgeverij Orlando, september 2017
isbn: 978 94 92086 58 7
isbn: 978 94 92086 59 4 (eBook)
nur: 301

“hope xxl wil een solide brug slaan tussen jong en oud. Met de
ervaring en kennis van toen en het elan van nu samen bouwen
aan een meer humane samenleving wereldwijd! Iedereen zou zich
daar achter moeten kunnen scharen. Mijn steun hebben ze!”
Wim Kok

Prof.dr. J.M. van den Broek

The Nordic Secret A European story of beauty and freedom
How do societies go through major technological, economic
and structural changes peacefully?
The ways in which Denmark, Norway and Sweden went from
feudal agricultural societies to industrialized democracies were
exceptionally peaceful. In the process, they climbed from the
bottom of the European economy around 1860 to the very top
as of the 1930s and have remained prosperous and progressive
ever since. Finland made a similar journey after 1918 in just 30
years.
They also invented Scandinavian design and are often ranked
among the world’s happiest peoples.
The Nordic Secret explores how the Nordic countries invented
a new kind of education, developed everybody’s potential and
changed their fate. The inspiration came from Germany, France, Switzerland, the US, and the UK, and the transition began
in a farmhouse.
As new technologies and globalization are revamping our societies again, what can we learn from the past and how can we
approach human development and meaning-making in times
of great change?
Informatie: www.nordicsecret.org
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Prof.dr. Jos van den Broek

Na een studie biochemie (1970-1977) en een promotie
farmacologie (1977-1981) – allebei in Leiden – was Jos
van den Broek ruim twintig jaar wetenschapsjournalist
en hoofdredacteur. Van 1989-1990 had hij een Knight
Science Journalism Fellowship aan het Massachusetts
Institute of Technology. Vijftien jaar geleden keerde hij
terug naar zijn alma mater, waar hij de masterspecialisatie Science Communication & Society opzette.
Op 26 oktober 2007 – tien jaar plus één dag voor zijn
afscheidscollege – hield hij zijn oratie als bijzonder hoogleraar (bio)medische wetenschapscommunicatie, namens
het Van Walreefonds. Hij was een dag per week gedetacheerd bij Ethiek & Recht van het Leids Universitair
Medisch Centrum. Na het aflopen van de leerstoel nam
de faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen deze
over. Zijn specialisatie is visuele communicatie.

Hart, hoofd en handen… Een samenleving die sterk
verandert, kan niet zonder een innig samenspel van die
drie. Een samenleving die sterk verandert, kan zeker niet
zonder onderwijs dat oog heeft voor innig samenspel van
die drie. Kernwaarden vanuit het hart voor het onderwijs
van de 21ste eeuw zijn begrippen als Awareness (bewustwording, een open blik, aandacht), Connectedness (verbondenheid, betrokkenheid) en Empathy (empathie, invoelend vermogen). De zoektocht naar begrippen vanuit
hart, hoofd én handen leidde tot een woordenspel met
nog meer relevante Engelse woorden beginnend met een
A, een C, een E en een S zoals Autonomy en Authenticity,
Context en Creativity, Experiences en Experimentation,
Self-esteem en Sustainability. Samen vormen ze het
acronym aces. Ze vormen bovendien de basis van een
onderwijsmanifest met als werktitel ‘Give them aces!’.

