
“Waarom ben ik er…; en hier?” Ik weet niet meer zo goed wanneer ik deze vraag bewust aan mijzelf 
stelde. Het is ergens op de middelbare school geweest denk ik, dat ik me afvroeg wat het eigenlijk 
betekent om zelf keuzes te maken, om iets te ervaren van wat bij mij hoort’.

Gerrie Strik

Een jonge vrouw, nu studente op de Vrije Hogeschool, 
wilde reizen in haar tussenjaar. Uiteindelijk werd het 
Afrika, Uganda. Ergens in december vertrok ze. Ze ging 
iets zinvols doen: werken in een weeshuis. Eén moment 

zal ze nooit vergeten. Er werd een meisje binnenge-
bracht, nog maar een paar dagen oud, gevonden op 
een vuilnisbelt. Niemand bekommerde zich om haar. 
Ze werd in haar armen geduwd en ze kreeg een fles 
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met babymelk. Ze heeft het meisje de hele dag in 
haar armen gehouden: “Was dat zinvol?” vraagt ze 
achteraf. “Had het zin dat wij daar op dat moment 
waren? Het voelde zeer zinloos en machteloos 
ook.”
De Vrije Hogeschool wil jongvolwassenen ruimte 
bieden om te werken aan het eigen levensmotief. 
Niet als doel op zichzelf, maar om een authen-
tieke bijdrage te kunnen leveren aan de wereld-
ontwikkeling, hoe bescheiden ook. Is dat zinvol? 
De westerse wereld is in de laatste 75 jaar in een 
fundamenteel andere verhouding komen te staan 
tot begrippen als levensmotief, lot of bestemming. 
We zijn niet meer op natuurlijke wijze aangeslo-
ten op een ‘hoger’ weten. Het vertrouwen, het 
contact, is verbroken. We worden - denken we 
- volledig bepaald tot onze fysieke, chemische en 
biologische processen. Daarbij hebben we terecht 
en heel noodzakelijk geleerd ons morele gelijk, 
in termen van moraal en ethiek te wantrouwen. 
De vraag naar gender en etniciteit en de onge-
lijke machtsverhoudingen die daarmee gepaard 
gaan, zijn dringend op de agenda komen te staan. 
Terecht vraagt deze studente zich daarom af hoe 
zinvol haar ervaring eigenlijk was. Is ze nu gezakt 
of geslaagd? 
Verantwoordelijkheid leren nemen wordt meestal 
beschreven in termen van persoonlijke groei en 
met groei bedoelen we: omhoog groeien. Je komt 
steeds in een hogere klas terecht, we stijgen 
omhoog op de sociale ladder. We klimmen op. Het 
groeimodel laat echter een belangrijke wet ach-
terwege: Hoe hoger een eik groeit, hoe dieper hij 
zijn wortels de aarde in zendt. Mensen zijn onder-
hevig aan eenzelfde proces; we worden geboren 
met het hoofd eerst, de fontanel nog open. Het 
langzaam sluiten van de fontanel wijst op een 
langzame afsluiting van een onzichtbaar gewor-
den wereld waaruit het pasgeboren kind stamt. 
Het kind groeit lichamelijk op, het daalt geestelijk 
af. We groeien naar beneden, we groeien tot we 
volledig op aarde zijn en het neemt vele jaren in 
beslag voordat we eindelijk op onze eigen voe-
ten staan, omdat we van zo heel ver weg komen. 
Kinderen hebben het moeilijk met dit proces; 
iedere ouder kent de enorm strakke grip van de 
kleine hand in je hand, die niet loslaat, als je bui-
ten loopt. De verwondering over wat volwassenen 
het normaalste vinden. 

Gautama Boeddha is nog jong, als hij zijn 
beschermende paleis verlaat om de straten in 
te gaan, waar hij zieken, armen, oude mensen 
en doden ontmoet, die zijn ziel naar beneden 
trekken. De studente in Uganda gaat dezelfde 
weg. De ziel wordt zwaar en gevuld met twijfel, 
terwijl een boreling in haar armen wordt geduwd. 
Hoe mens te zijn in deze wereld? Welk examen 
is dit? Ben je gezakt? Gevallen? Groei, betekent 
naar beneden groeien. Je bent ‘down’. Je valt 
van de voortsnellende trein van je leven. Gaat 
het niet bewust, dan wel onbewust, via twijfels 
of depressies die zich als furies op je storten. 
Heeft het zin? Welk diploma valt hier te behalen? 
Uiteindelijk moet ieder opnieuw het gevecht aan-
gaan met de wanhoop en de duisternis die de ziel 
nodig heeft om zich met de aarde te verbinden. 
Beelden van groei laten altijd de boom zien. In 
de Hebreeuwse kabbala staat deze boom echter 
ondersteboven. Haar wortels zijn in de hemel. De 
boom verbeeldt een langzame afdaling van de 
hemel naar de aarde. De weg van de Zohar, de 
weg van Gautama Boeddha, de weg van onze stu-
dente, iets van het ‘ik’ te ervaren dat wezenlijk bij 
haar hoort; ze laten er geen twijfel over bestaan 
dat Growing down moeilijk maar noodzakelijk is. 
In de huidige tijd is een schoolexamen niet meer 
voldoende. Ons door de natuurwetenschap 
gevormde denken laat weinig ruimte over om iets 
van het ‘ik’ te ervaren. Het schoolexamen voegt 
niets toe aan de lotsmomenten in een menselijke 
biografie, omdat het alleen logisch-wetmatig 
voortbouwt op aanleg. De vraag voor welke toe-
komst we werkelijk worden voorbereid, wordt 
vaak pas na vele jaren duidelijk. Het leven wordt 
voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begre-
pen. Een tussenjaar is de ideale ruimte om de 
spiegeling van het ik in de ziel te gaan ervaren. n

gemist?

Ze heeft het meisje 

de hele dag in haar 

armen gehouden: 

“Was dat zinvol?” 

vraagt ze ach-

teraf. “Had het zin 

dat wij daar op 

dat moment waren?

Beelden van groei laten altijd 

de boom zien. In de Hebreeuwse 

kabbala staat deze boom ech-

ter ondersteboven. Haar wortels 

zijn in de hemel…

29 Vrije Opvoedkunst | juni 2020


