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„Een 6.” De leraar schuift
een blaadje in mijn handen
waarop een voldoende voor
wiskunde prijkt. „Yes”, brul
ik. De voldoende is namelijk
onverwacht en compleet onverdiend. Want waarom een
repetitie leren als er zo veel
leukere dingen te doen zijn?
De meesterlijke, vermanende

blik van de docent ontwijkend, baan ik me een weg
naar de deur. Zolang ik nog
niet dreig te blijven zitten,
hoeven mijn boeken niet al
te wijd open. Ook al is me
ten strengste verzekerd dat ik
daar later spijt van krijg.
Nu is het een aantal jaar later.
De wiskundige functies sinus

en cosinus zijn me nog niet
erg van pas gekomen. Toch
is er inderdaad iets spijtig. En
wel dat ik niet veel spijt heb
van het feit dat ik mijn repetities niet zo trouw leerde. Er
is vast iets heel erg verkeerd
met mij...
Jacomijn Hoekman

far away
Geluiden in het donker

Korting door kanjercijfers
Michiel Kerpel

Hoe hoger je cijfers op
school, hoe meer ‘schoolmiles’ om kortingen te scoren bij winkels. Dat is het
idee van Germaine Statia
(17) en Jamal Oulel (19). Ze
proberen scholieren beter
te laten presteren.
„Motiveren, daar gaat het
om”, zegt Germaine. Samen
met Jamal startte hij een
maand geleden het bedrijfje
Awardys.
Het idee van de twee lijkt
simpel, maar is ingenieus.
Hogere cijfers en aanwezigheid bij colleges leveren
punten op. Dat klinkt
logisch. Maar het omrekenen van schoolcijfers naar de
miles is ingewikkeld. Daar
ontwikkelden de jongens

een vernuftige verdeelsleutel
voor. Om fraude te voorkomen moeten scholen de
cijfers van deelnemers zelf
aanleveren.
Drie scholen in Rotterdam
doen mee: het Zadkine, het
Albeda College en Mondriaan College. Inmiddels staan
200 leerlingen ingeschreven.
In december krijgen zij hun
Awardysstudentcard, waarna
het sparen kan beginnen. De
alternatieve ‘airmiles’, die
per stuk 10 cent waard zijn,
kunnen bij diverse winkels
ingewisseld worden voor
korting.
Het idee voor een beloningssysteem voor studenten
ontstond ongeveer een halfjaar geleden. Aanleiding was
een uitspraak van premier
Balkenende over de zesjescultuur. „De motivatie in het

vervolgonderwijs is soms
echt bedroevend”, aldus
Germaine.
Volgens de Rotterdammer
kan hierin verandering komen wanneer leerlingen op
een positieve manier worden
gestimuleerd. „Vroeger kreeg
ik van mijn vader een happy
meal bij de Mac als ik een 9
of een 10 had gehaald. We
waren dan allebei blij.” Negatieve stimulering –bijvoorbeeld straf na verzuim– pakt
volgens Germaine juist
verkeerd uit.
Hij vind het wel wrang
dat studenten gestimuleerd
moeten worden om zich in
te zetten. „Het is eigenlijk
heel triest. Als iemand een
studie kiest, zou je verwachten dat hij of zij gemotiveerd
is. Maar de zin om te leren
ontbreekt gewoonweg vaak.”
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Bang voor vroomheid
„In de klas zou ik niet zo snel een geloofsvraag stellen”
Jacomijn Hoekman en
Roosmarijn Reijnoudt

Een sober kamertje met wat
stoelen op de Pieter Zandt
Scholengemeenschap in
Kampen. Acht leerlingen van
vwo, vmbo en havo vertellen
eerlijk over hun manier van
Bijbellezen.
Ze kennen elkaar nauwelijks
maar zijn wel bereid kritisch op
de stellingen én op elkaar te reageren: Aleid van den Berg (17),
Albetine Doornwaard (16), Elisa
Hessels (18), Hilleen Kisteman
(17), Jan van Kranenburg (15),
Niesanne Schilder (15), Arie de
Wit (18) en Hendrina Vos (16).

je je gedachten er goed bij
kunt houden. Maar het is wel
lastig dat vol te houden.”
Niesanne: „En toch doe ik het
wel elke ochtend. Gewoon
ruim de tijd nemen voordat
je naar school gaat. Ik bid en
merk dat ik me dan beter kan
concentreren op het Bijbelgedeelte.”
Op de vraag of je de Bijbel
jaar in jaar uit kunt lezen
zonder dat het iets oplevert
heeft Aleid snel een antwoord.
„De Bijbel is een TomTom voor
christenen. Het levert je dus
áltijd iets op.” Arie: „Je moet je
wel afvragen wat de toepassing
is. Wat heb ik ervan geleerd?
Dan kan het haast niet langs je
heen gaan.”
Bijbellezen is moeilijk.

■ „Je moet
juist lezen
als je geen
zin hebt”
Ik lees elke dag in de Bijbel.
Jan: „Ja, elke avond. Er moet
iets bijzonders zijn wil ik dat
overslaan, een bruiloft of zo.”
Niesanne: „Ik lees elke dag,
maar ik vind het wel moeilijk
het beste tijdstip te vinden.”
Elisa: „’s Ochtends is heel
goed: je bent dan t, waardoor

Jan: „Ja, best wel. Neem nou
boeken als Hooglied en Openbaring. Ik weet vaak niet wat
ik daarmee moet hoor.”
Aleid: „Vaak denk ik bij teksten: hoe moet ik dit opvatten;
hoe moet ik het plaatsen?”
Arie: „Ik gebruik in elke geval
twee vertalingen, de Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dan lees ik toch weer
andere dingen.”
Elisa: „In de nieuwe vertalingen mis ik vaak dingen uit de
oude vertaling. Soms vraag
ik op school om uitleg bij een
tekst, bij godsdienst.”

■ „Ik vind
het belangrijk
te vragen om
een zegen”
Albetine: „Maar als je je best
doet, snap je het meeste echt
wel.”
Niesanne: „Bij een moeilijker
Bijbelgedeelte ga ik er sneller
doorheen. Ik zoek toch vaak
een Bijbelgedeelte uit dat ik
begrijp.”
Ze zijn het er unaniem over
eens dat Bijbellezen niet saai
is. „Als je het kunt toepassen
op je eigen leven is het nooit
saai”, zegt Hendrina. Volgens
Hilleen blijft het ook interessant als je een boek over de
Bijbel leest. „Je leert achtergronden kennen en kunt het
in een tijd plaatsen.”
Bidden en Bijbellezen horen bij
elkaar.

Arie: „Absoluut; zonder bidden
geen Bijbellezen. Ik bid altijd
eerst en dan ga ik lezen en
vraag ik me af: wat zegt het
mij?”
Hilleen: „Het hoort er voor
mij niet standaard bij, maar
ik merk wel dat ik meer écht
contact met God heb als ik het
wel doe.”
Albetine: „Ik vind het belangrijk om te vragen om een
zegen.”
„En als je daarom hebt gevraagd, raffel je het Bijbellezen
ook minder snel af”, stelt
Elisa.
Ik praat met vrienden over
geloofsvragen.

Staand v.l.n.r: Hilleen, Elisa, Albetine, Hendrina en Niesanne. Zittend:
Aleid, Arie en Jan.
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Leidraad
De Bijbelgeleerde Alister McGrath
heeft een boek geschreven waarin
hij verheldering en uitleg geeft over
de Bijbel; „die dingen die nodig
zijn om meer uit het persoonlijke
Bijbellezen te halen.” Het is een
toegankelijk en vlot leesbaar commentaar voor mensen die weinig
(of niet) vertrouwd zijn met de
Bijbel. ”Leidraad bij de Bijbel” is

„Ik kan niet met iedereen
mijn geloofsvragen bespreken.
Het is iets heel persoonlijks
en iedereen gelooft ook weer
anders”, zegt Elisa.
Jan: „Anderen vinden je misschien vroom als je ergens een
vraag over stelt.”
Niesanne: „Ja, daarom zou ik
in de klas ook niet zo snel een

”Leidraad bij de Bijbel”, door
Alister McGrath; uitg. Novapres,
Hoenderloo, 2001; ISBN 978 90
631 8105 5; 394 blz.; € 22,90.

Jan: „Dan moet je júíst lezen.
Er komt misschien wel iets dat
je boeit waardoor je toch blij
bent dat je hebt gelezen.”
Albetine: „Als ik moe ben
laat ik de Bijbel ook wel eens
liggen, maar dan probeer ik
de dag erna toch twee keer te
lezen.”
Vrijwel iedereen is het erover
eens dat als je geen vast tijdstip hebt, je de Bijbel eerder
laat liggen en het lezen gaat
versloffen. Albetine: „Als het
tegenzit of ik heb iets fout
gedaan dan leg ik de Bijbel
sneller aan de kant.”
Aleid: „Ja, maar juist dan moet
je Bijbellezen. Dan pak je de
draad weer op. Toch weer die
TomTom. Het brengt je op de
goede weg.”
Dit is deel 2 in een serie. Volgende week een artikel met tips
voor Bijbellezen.

■ „Zonder
bidden geen
Bijbellezen”

”Tekst voor tekst”, door dr. ir. J.
van der Graaf; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 1987; ISBN 978
90 239 0237 8; 1027 blz.; € 65,00.

Kanttekeningen

A statenvertaling.net/kanttekeningen.

Tekst voor tekst
Het boek ”Tekst voor tekst” geeft
veel informatie over de Bijbel, zonder dat er theologische kennis voor
nodig is. Het is een verklaring bij
de Bijbel. Elk hoofdstuk wordt vers

ROTTERDAM – De Rotterdammers Germaine Statia (r.) en Jamal Oulel hebben een systeem met
‘schoolmiles’ verzonnen om leerlingen te stimuleren goede cijfers te halen.
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Henrieke van den Brink (19)
schrijft in de maanden oktober
tot en met december over haar
belevenissen als vrijwilligster in
een kindertehuis in India.

TU Delft tweede in zonnerace

Ik lees niet in de Bijbel als ik
geen zin heb.

voor vers uitgelegd. Ook staat er
veel informatie in over de auteurs
van de Bijbelboeken, de betekenis van de Bijbelboeken en de tijd
waarin ze zijn geschreven.

informatief, maar niet wetenschappelijk.

Kanttekeningen zijn opmerkingen
bij Bijbelteksten. Ze zeggen vooral
iets over problemen bij de vertaling
van die teksten. De vertalers hebben die opmerkingen er zo’n vier
eeuwen geleden bij gezet. Sommige opmerkingen verwijzen door
naar teksten die lijken op andere
teksten in de Bijbel. De kanttekeningen zijn dus eigenlijk niet
bedoeld als uitleg, maar kunnen bij
moeilijke teksten wel veel duidelijkheid geven.
Bijbels met kanttekeningen zijn te
koop in allerlei formaten en prijzen.
De kanttekeningen zijn ook digitaal
beschikbaar.

geloofsvraag stellen. Er zitten
mensen die écht niet geloven
maar alleen in de Bijbel lezen
omdat ze het van hun ouders
moeten.”
Albetine: „Eigenlijk wordt er
weinig over Bijbellezen gepraat
door jongeren. Geloofsvragen
zijn vaak erg lastig.”
Het liefst praten de jongeren met leeftijdsgenoten
over geloofsvragen. Ouders,
godsdienstdocenten en ouderlingen staan verder van hen
af. Jan: „Een probleem waar
veel jongeren mee lopen kun
je vaak makkelijker bespreken
met leeftijdsgenoten.” Arie:
„Precies, voor het huwelijk
geen seks, daar kan iedereen
wel over praten. Uitverkiezing
is bijvoorbeeld veel moeilijker,
zeker als je ook evangelische
vrienden hebt.”

Pieep – ploef – aaah!! Dat is een
veelgehoorde reeks geluiden in
dit kindertehuis. De laatste twee
kunnen samenvallen als de eerste lang duurt. Meer cryptische
omschrijvingen kan ik er niet
voor verzinnen. Misschien begrijp je het met een paar hints.
In Nederland zeggen mensen
wel eens: „Wat nu als de stroom
uitvalt? Dan zijn we toch nergens...” Hier kookt iedereen op
gas en er liggen overal kaarsen.
Dagelijks zitten we een tijdje
zonder stroom en dan hoor je de
eerdergenoemde reeks geluiden.
Het geluid komt niet van de
kinderen, want die zijn heel
lief en stil bij dit ritueel. En
ook niet van de bedienden. Het
geluid komt van mij en mijn
grote vriend –waar ik overigens
een haat-liefdeverhouding mee
heb– de computer.
Ik ben bezig geweest met het
maken van lmpjes, het vernieuwen van onze website en het
vragen aan scholen of ze tijdens
de kerstmaand iets voor Ashirvad kunnen doen. Thuis verloor
ik wel eens wat van mijn werk
doordat ik vergat het op te slaan.
Die fout maak ik inmiddels niet
meer zo snel. Maar als ik hier
een groot bestand probeer op te
slaan en niet vooruitkom door
de constante stoomstoringen, ga
ik wel even gillen.
En de buren dan? Zij moeten
wel gek worden van mijn gegil,
denk ik met een schuldig gevoel.
Oeps, dat was weer iets te Nederlands gedacht van mij, want aan
burenruzies door geluidsoverlast
kun je hier niet beginnen.
Onze buren hadden laatst
bijvoorbeeld bezoek. Ik ken nog
niet veel Telugu, maar ik kon
wel verstaan dat het dochtertje
in de kleuterklas zat. En ik heb
hier een geweldige wekker: de
rochel van de buurman die zijn
tanden poetst.

Overleven in Uganda
Corine Bruggink

Het levensverhaal van
Joseph, een Afrikaanse leeftijdsgenoot, ontroerde hen.
„Hij is wees, besmet met
hiv en verstoten door zijn
familie.” Jesse Haasnoot (15)
uit Ede en Lieke Alblas (15)
uit Waddinxveen bezochten
hiv- en aidsprojecten van
World Vision in het Afrikaanse land Uganda.
Een week lang dompelden
de jongelui zich onder in het
Afrikaanse leven. Maandag
keerden ze terug. De christelijke hulporganisatie World
Vision nodigde hen samen
met acht leeftijdsgenoten uit
om hiv- en aidsprojecten te
bezoeken.
Helemaal onbekend met
het Afrikaanse continent
was Jesse niet. Van zijn
tweede tot zijn elfde jaar
woonde hij in Ethiopië. Zijn
vader werkte er als Bijbelvertaler voor de zendingsorganisatie Wycliffe. „Alsof
ik thuiskwam, zo voelde het
toen we landden.”

Een overvol programma
volgt. Het tiental bezoekt
ziekenhuizen, scholen en
aidspatiënten. Ugandese
jongeren vertellen over hun
dagelijkse strijd tegen hiv en
aids. Vooral die gesprekken
zijn Jesse en Lieke bijgebleven.
Lieke: „In Gulu ontmoetten we Joseph. Nog maar
15, besmet met hiv. Zijn
ouders waren onlangs aan
aids overleden en hij moest

nu voor zijn broertjes en
zusjes zorgen. Hij wist niet
hoe lang hij het vol kon
houden. „Ik vertrouw op
God, alleen door Hem kan
ik verder leven”, zei hij.
Dat moment zal ik nooit
vergeten.”
Jesse: „Hoe ik me voelde?
Hulpeloos. Machteloos. Daar
sta je dan als westerse jongere die alles heeft wat z’n
hartje begeert. Ik voelde me
beschaamd en verwend. Je

Jesse (linksachter) en Lieke (middenachter) bezochten hiv- en
aidsprojecten in Uganda.
Foto World Vision

ziet met eigen ogen hoe leeftijdsgenoten moeten vechten
om in hun levensonderhoud
te voorzien. Op dat moment
konden we niet echt wat
voor hen betekenen. Dat
vond ik moeilijk.”
De jonge ambassadeurs
zijn onder de indruk van alle
ontmoetingen. „We werden
met onze neus op de feiten gedrukt. De directe confrontatie
met zo veel pijn en verdriet
had een behoorlijke impact
op onze groep”, herinnert
Lieke zich. „Op dat moment
ervaar je sterk dat er wat
moet gebeuren. Heel simpel:
er is geld nodig, veel geld.”
Jesse: „We houden de
komende maanden presentaties en zullen scholen
bezoeken. Iedereen moet
zich bewust worden van de
armoede, honger en nood
in Uganda. Maar, naast veel
hopeloosheid hebben we gelukkig ook mooie resultaten
gezien. Met hulp van World
Vision kunnen mensen een
beroep uitoefenen en een
inkomen verdienen. Behalve
nood is er ook hoop.”

