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Dagelijks staan docenten paraat om op school hun beste steentje bij te dragen. Ze proberen te werken aan een gezond en veilig leerklimaat. 

Maar zo vanzelfsprekend als dat lijkt, zo ingewikkeld is in werkelijkheid de praktijk. Aan de ene kant wordt er op school verwacht dat er aan een 

groot aantal eisen wordt voldaan en aan de andere kant kunnen deze eisen beklemmend aanvoelen voor de lerende mens voor wie het werk 

allerminst een geestdodende praktijk is, maar een waarde(n)volle invulling van zowel het individuele als het gemeenschapsleven. In dit essay 

wordt een poging gedaan om te beargumenteren “waarom het belangrijk is om de geestdodende school als repetitiehok weerstand te bieden 

vanuit het vertrouwen in een zuurstofrijke school als oefenruimte.”   

Eerst worden (I) de begrippen oefenruimte en repetitiehok gedefinieerd. Daarna wordt de school als repetitiehok uitgewerkt vanuit in eerste 

instantie (a) een historisch perspectief, gevolgd door (b) een uiteenzetting van het repetitiehok vanuit twee perspectieven: (b.1) evidence based 

learning en (b.2) de debilisering van de arbeidsmarkt.  

Na het repetitiehok wordt (II) de school als oefenruimte ‘doorgenomen’ aan de hand van de volwassen mens op zoek naar vrijheid en 

verantwoordelijkheid in een toekomstige (a) arbeidsmarkt. Daarna wordt het begrip (b) structuur - tussen techniek en technologie besproken.  

Op paradoxale wijze zal de oefenruimte op school worden vertaald naar een oefenruimte voor improviserende muzikanten die samen schrijven 

aan (III) toekomstmuziek. Dat er niet louter sprake is van een romantisch beeld van de vrije mens, zal blijken uit de verbinding die zal worden 

gelegd tussen de neuro- en muziekwetenschappen, praktijk en (a) de unieke, menselijke eigenschap patronen te herkennen. Hierna zal een 

grove schets volgen van de muzikant in (b) een zuurstofrijke oefenruimte enerzijds en in (c) het geestdodende repetitiehok anderzijds.  

Uiteindelijk wordt (IV) de centrale vraag aangehaald en beantwoord. Dit essay zal afsluiten met een oproep aan eenieder voor wie de school 

een dierbare plek is.   

I. De oefenruimte en het repetitiehok 

Het begrip ruimte1 kan op twee manieren worden gedefinieerd. Tegenwoordig wordt ruimte begrepen als een afgebakende, concrete plaats met 

een lengte, breedte en hoogte. Oorspronkelijk werd ruimte verstaan als een sfeer met diepte voorbij bekrompenheid.  

De ruimte begrepen als een concrete plaats typeert de hedendaagse mens. Deze hedendaagse mens verlangt bij aanvang concrete stappen 

met concrete doelen. De uitkomst moet eigenlijk bij voorbaat al gelegen zijn in het concrete doel en het daaruit afgeleid stappenplan.  

Een ruimte als concrete plaats met een lengte, breedte en hoogte, waarbinnen alle docenten bewust en onbewust dezelfde dogma’s tot in den 

treure repeteren, staat symbool voor het repetitiehok. 

De ruimte met een rijkdom aan diepte die niet in een concrete lengte, breedte en hoogte te vangen is en waarin er tijd is voor de docent om te 

oefenen op zoek naar volwassenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid staat symbool voor de oefenruimte.  

 



(a) De school als repetitiehok: een historisch perspectief 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling besproken van waaruit de school als repetitiehok heeft kunnen ontstaan. Allereerst wordt (I) de 

natuurwetenschappelijke methode (I) besproken, gevolgd door (II) de omarming van de natuurwetenschappelijke methode binnen de 

economische wetenschap. Uiteindelijk zal dit hoofdstuk eindigen bij (III) de moderne, pragmatische wetenschapsbeoefening met extra aandacht 

voor de economische wetenschap.  

(I) De natuurwetenschappelijke methode gaat uit van een Matrix-achtig systeem2, waarbinnen alles en daarmee dus ook ruimte en tijd een 

bepaalde constante structuur bezit. Zonder een natuur met te onderzoeken constanten en wetmatigheden heeft systematisch 

natuurwetenschappelijk onderzoek geen enkele zin. Het blijft echter de vraag of de natuurwetenschap haar systematiek oplegt aan de natuur, 

of dat wellicht de natuur haar wetmatigheden doorgeeft aan de natuurwetenschap of dat wellicht de natuurwetenschap en haar systematiek uit 

de lucht zijn komen vallen als ware ze door Onze-Lieve-Heer gegeven. In ieder geval staat sinds het succes van Isaac Newton de 

natuurwetenschappelijke methode centraal. Deze methode draagt de wetenschapper op om proefondervindelijk, op basis van ervaringen, met 

andere woorden empirisch3, op zoek te gaan naar objectieve constanten en wetmatigheden. De wetenschapper wekt de illusie dat het object 

los staat van de subjectieve interpretatie van de wetenschapper. Het succes van deze methode bouwt voort op de mogelijkheid van objectiviteit 

en het uitschakelen van subjectiviteit. De natuurwetenschapper laat zich hoopvol uit over het succes van deze methode, omdat deze methode 

haar de nodige instrumenten aanbiedt de natuur te begrijpen. Vervolgens worden deze instrumenten door eenieder gebruikt de natuur te 

beheersen.   

De aanname dat er zoiets bestaat als een objectieve waarheid voorbij ruimte, tijd en beweging zoals gemeengoed is binnen de klassieke 

natuurwetenschap, wordt vanuit het perspectief van de kwantummechanica als een illusie weggezet. Het is onmogelijk een ruimtelijk object te 

vangen zonder dat de waarnemer tijd nodig heeft het object waar te kunnen nemen. Het object ontglipt daardoor telkens weer aan de 

werkelijkheid. Ieder ruimtelijk object verandert na verloop van tijd. De concrete lengte van het tijdsbestek is irrelevant voor het feit dat het object 

altijd zal veranderen als ernaar wordt gekeken. En om heel toepasselijk de pre-Socratische filosoof Heraclitus aan te halen: “alles stroomt”. Dit 

is het centrale punt van de onzekerheidsrelatie van Werner Heisenberg, prachtig verfilmd in The Man Who Wasn’t There4. Geen enkele mens 

kan dus ooit “(…) tweemaal in dezelfde rivier stappen”5. De consequenties van Heisenbergs onzekerheidsrelatie worden slechts door weinigen 

begrepen. Maar dat deze onzekerheidsrelatie voor veel mensen niet meer in een concrete definitie gevangen kan worden, wil nog niet zeggen 

dat de klassieke natuurwetenschappelijke, empirische methode over het onzekere in de stromende wereld een universele uitspraak kan doen. 

“Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen” (L. Wittgenstein)6 

(II) De grondlegger van de Oostenrijkse school, econoom en filosoof Carl Menger,7 was van plan om van de economische wetenschap een 

serieuze wetenschap te maken. Volgens Menger moest de succesvolle, klassieke, natuurwetenschappelijke methode worden getransponeerd 

naar de economische wetenschap. Carl Menger voorzag producenten van een methodiek die resulteerde in waardevolle informatie die inzicht 

verschafte in de behoeften van consumenten. Deze producenten konden op basis van dit inzicht een gericht productieproces opzetten. Dit 



inzicht bleek echter minder constant en wetmatig te zijn, waardoor er niet volledig voldaan kon worden aan de verwachtingen van de producten. 

De behoeften van consumenten bleken wispelturig. De factoren tijd, ruimte en beweging gingen regelmatig aan de eerder verkregen inzichten 

voorbij. Mengers oplossing voor het probleem van de productietijd leunde op een naïef vertrouwen in de ratio van de mens. Na verloop van tijd 

zouden alle mensen, beschikken over evenveel informatie om uiteindelijk alle opties afwegende met inbegrip van kennis over de noodzakelijke 

productietijd tot dezelfde conclusies te komen. Het was slechts een kwestie van tijd, totdat alle mensen op een constante en wetmatige wijze 

uniforme keuzes maken.  

(III) Na de Tweede Wereldoorlog liep, met in het achterhoofd de massale en machinale vernietiging van miljoenen onschuldige mensen, het 

vertrouwen in de rationele mens enorme schade op. De mens bleek tot gruweldaden in staat. De wetenschapper en zijn wetenschappelijke 

methode dienden niet meer te vertrouwen op de mens. Ze moesten iedere hoop op een wereld waarin alle mensen op een constante, 

wetmatige en uniforme wijze samenkomen, opgeven. Het tegenovergestelde werd leidend. De mens moest vanaf nu gewantrouwd worden. Het 

subject werd verafschuwd en het object heilig. Met alle consequenties van dien. De mens wordt gereduceerd tot een waarde(n)loze producent 

van kille data in dienst van het wetenschappelijk onderzoek en de economische wetenschappen. Dit ging gepaard met een accumulatie van 

data, met andere woorden: “data mining”. Wat het subject vindt, waar het speciale liefde voor koestert, hoe het de ideale wereld voor zich ziet, 

is irrelevant voor het onderzoek. Het pragmatisme viert vanaf nu hoogtij. De mens is niet meer relevant ook al prediken de hogepriesters van de 

technologie het tegendeel. Data is relevant. De mens moet zich aanpassen aan het techno-wetenschappelijke systeem. Wat relevant is, is alles 

wat werkt. Vertrouwen in de mens werkt niet. Wat wel werkt zijn complexe algoritmes en Big Data. Algoritmes moeten opgesteld, geanalyseerd 

en constant aangepast worden. Deze flexibele algoritmes zijn voortdurend in beweging met als illusoir doel “in dienst van de mensheid” ooit in 

staat te zijn de toekomst te voorspellen. Zo wordt de kredietcrisis uit 2007 heel toepasselijk een vertrouwenscrisis genoemd. Niet de falende, 

complexe algoritmes en de daaraan onderliggende methodieken, maar politici en criminele bankdirecteuren krijgen de schuld.  

Op dit moment is het weer “business as usual” en als de restricties na verloop van tijd nog niet genoeg versoepeld zijn, dan weten hernieuwde, 

snellere en betere algoritmes daar op den duur wel omheen te kantklossen. Het wantrouwen is overigens niet afgenomen. De algoritmes 

dringen steeds verder door in ons leven. Op basis van wantrouwen wordt de wetgeving omtrent privacy versoepeld en de hang naar 

transparantie en voorspelbaarheid van lichaam en geest geheiligd. Hier vinden we de basis van het repetitiehok als een noodzakelijk 

transparante, constante, voorspelbare, wetmatige en concrete plaats.   

 

(b.1) Het repetitiehok: evidence based learning8 

In de school wint de methode op basis van evidence based leren terrein. Deze methode draagt docenten en studenten op om op systematische 

wijze, proefondervindelijk, op basis van ervaringen, met andere woorden empirisch, kennis over de eigen lespraktijk te vergaren in de klas, 

binnen het team of sectie op school of in relatie tot de omgeving. Het repetitiehok eist paradoxaal genoeg dat iedere innovatie binnen de school 

voor aanvang in woorden, verwachtingen en doelstellingen wordt omschreven. Hiervoor zijn objectieve, harde cijfers en onderzoeksresultaten 

zeer bruikbaar. De veel minder meetbare persoonlijke en professionele ontwikkeling van de docent en student komen op de tweede plaats als 



ze al vermeld worden. In veel gevallen geldt bij het uitblijven van het eerste, dat het tweede wordt gebruikt als nuttig en tactisch middel om in 

retrospectief het nut van de onderzoeksmethodiek, haar financiering en innovaties aan te tonen. Van eindejaarstudenten op lerarenopleidingen 

wordt verwacht nieuwe lessen op te bouwen op basis van systematisch, empirisch praktijkonderzoek. De praktijkonderzoeker als pragmaticus 

gaat systematisch en naspeurbaar op zoek naar wat werkt.  

De idealist met grote en soms niet helemaal heldere ideeën wordt in het repetitiehok verteld de eigen onderwijspraktijk te onderzoeken zodat 

niet alleen het ideaal voor iedereen helder wordt, maar ook het idealisme zelf geweld aan wordt gedaan. Voor onverteerbare en ogenschijnlijke 

“zweverigheid” is slechts ruimte tijdens een korte oriëntatiefase binnen een vooral weinig verrassende, bredere, planmatige aanpak. In deze 

oriëntatiefase worden er ook tekeningen, mindmaps en schoolportretten gemaakt. De mogelijkheid dat het onwrikbare geloof in de empirie zelf 

zweeft op luchtkastelen slaat in het repetitiehok dood en vindt dan ook geen gehoor. Van fundamentele zelfkritiek kan in het repetitiehok 

nauwelijks sprake zijn.  

Voor veel docenten is de systematiek van het onderbouwen van keuzes op basis van onderzoek een lijdensweg en een ver-van-mijn-bed-show. 

Ze zijn blij het diploma als formaliteit reeds op zak te hebben. Er is nauwelijks tot geen behoefte om na de opleiding nog systematisch 

onderzoekend te werk te gaan. Het is niet zelden dat deze docent aangeeft over jarenlange “ervaring” te beschikken. Schijnbaar betreft het hier 

iets “mysterieus”. Deze docent lijkt aan te geven over universele kennis op basis van “ervaring” te beschikken. Hierdoor wordt iedere visie op 

een leven lang leren9 voorbij het repetitiehok betekenisloos. De docent heeft namelijk alle wijsheid reeds in pacht. Het enige wat bij alle 

docenten herhaald moet worden is de veronderstelling dat deze wijsheid het hele leven lang gerepeteerd zal moeten worden.  

Hier ontvouwt het repetitiehok zich als een quasi-mysterieuze ruimte. In wezen gaat het om het bevestigen van het eigen gelijk. Helaas kan ook 

van deze docent in het repetitiehok weinig vernieuwing worden ver(w)acht. De behoefte om op basis van mysterieuze “ervaringen” het eigen 

onderwijs vorm te geven, gelijk het eigen gelijk, is des te meer aanwezig in de dagelijkse praktijk van de “ervaren” docent. Op basis van 

“ervaring” worden regelmatig opdrachten geproduceerd die niet blijken te werken.  

Wanneer na verloop van tijd het werkzame elixer van de ervaring verloren blijkt te zijn gegaan, wordt eerst gefrustreerd de schuld gelegd bij de 

leerling die “niet wil luisteren” om daarna excessief en planmatig aanpassingen te maken die niet alleen vooraf maar ook achteraf gevoelens 

van stress teweeg kunnen brengen. De docent heeft namelijk niet geleerd te leven in Heraclitus’ stroom. In het repetitiehok is geen ruimte voor 

een ander geluid dat gaandeweg van zowel dynamiek als melodie verandert. Het was de docent nooit te doen om het doel van de opdracht, 

maar om iets dat werkt voor hem. De pragmatische docent heeft geleerd uit ervaring zijn uren, en daarmee “vanzelfsprekend” ook die van zijn 

leerlingen, zo “goed” mogelijk te vullen. Dat deze docent zelf de veroorzaker is van stress en ongemak als gevolg van een treurig geloof in de 

werkende kracht van zijn opdrachten op basis van de eigen gerepeteerde ervaring komt niet in hem op. Deze docent blijft de waaromvraag een 

antwoord schuldig of komt niet verder dan: “Ik spreek uit ervaring”.  

Het valt op dat tijdens vergaderingen in het repetitiehok iedere ervaringsclaim wordt bestendigd op basis van collega’s die klakkeloos ja 

knikken. Niet zelden blijkt uit het aantal mislukkingen dat deze docent vooral voor zichzelf heeft gesproken en niet over de reflectieve 

vermogens beschikt om de knikkende bevestiging van de ander te begrijpen als een geestdodende repetitie waar verder niet veel achter zit. 



Deze docent is niets meer of minder dan een van de vele marionetten in het repetitiehok. Hij denkt te weten hoe zijn eigen weg te moeten 

bewandelen, maar kan de verleiding niet weerstaan te spieken bij collega’s.  

Uiteindelijk kijken deze docenten als marionetten tegelijkertijd met en zonder elkaar naar de schaduwzijde van het individualisme. Ironisch 

genoeg doen deze marionetten al repeterende het individualisme en in lijn daarmee de humanistische geest geweld aan. Martin Heidegger 

wees al op deze ontwikkeling in Over het Humanisme. Zo schrijft Peter Sloterdijk over Heidegger in Regels voor het Mensenpark: “(..) het 

woord humanisme moet worden opgegeven, wil de werkelijke opgave van het denken, die in de humanistische of metafysische traditie al als 

opgelost werd voorgesteld, weer in haar aanvankelijke eenvoud en onontkoombaarheid worden ervaren. Toegespitst: waartoe opnieuw de 

mens en zijn karakteristieke filosofische zelfbepaling in het humanisme als de oplossing aanprijzen, als juist in de huidige catastrofe is gebleken 

dat de mens zelf, tezamen met zijn systemen van metafysische zelfverheffing en zelfverklaring, het probleem is?”. In het repetitiehok worden 

het individualisme en het humanisme en daarmee de mens zelf en alle dogma’s van zelfverheffing en zelfverklaring naarstig gerepeteerd. En op 

grond van deze dogma’s worden stappenplannen, logboeken, reflectie- en evaluatieformulieren opgesteld. De aanvankelijke eenvoud en 

onontkoombaarheid van de humanistische geest, het individualisme en de mens verliezen in het repetitiehok hun authentieke glans.  

Het is dan ook niet vreemd dat in het repetitiehok een uitgehold thema as differentiatie al vrij snel wordt gereduceerd tot de geestdodende, 

concrete en catastrofale schaduw van wat het in potentie zou kunnen zijn: de verlengde instructie. De verlengde instructie repeteert het idee 

van een docent die na de klassikale uitleg, aan hen die extra hulp nodig hebben, de leerstof nog een keertje uitlegt. Op deze manier gaan 

docenten op zoek naar een bestaand verhaal dat aansluit bij een ogenschijnlijk nieuw begrip. Een kwestie van nieuwe wijn in oude zakken. In 

het repetitiehok verliest een thema als differentiatie in de klas haar aanvankelijke eenvoud en onontkoombaarheid uit het oog.  

Tekenend is dan ook de wijze waarop er gezocht wordt naar bevestiging, definiëring en herbevestiging om koste wat het kost zelfreflectie, 

eenvoud en onontkoombaarheid te vermijden. Duitse naamvallen worden letterlijk of anders figuurlijk gerepeteerd om het repeteren. 

Vergaderingen worden wekelijks gerepeteerd omdat ze op de jaaragenda staan. Mission statements worden jaar in jaar uit gerepeteerd alsof 

het iets gemeenschappelijks betreft. Een dynamisch, eenvoudig en onontkoombaar thema als burgerschapsvorming wordt overschaduwd door 

een weinig verrassend edoch behapbaar alternatief: loopbaanoriëntatie. Loopbaanoriëntatie repeteert namelijk het illusoire, maar voor iedereen 

herhaalbaar en begrijpelijk, dogma van de toekomstige arbeidsmarkt, inclusief het economische nut uitgedrukt in normen, waarden en tradities.  

Voor dynamiek, tempowisselingen en expressie is geen ruimte en geen tijd in het repetitiehok. Leerlingen en docenten verwachten bij voorbaat 

al duidelijkheid met desnoods extra en veelal kostbare huiswerkbegeleiding10 op weg naar hoge scores, goede eindexamenresultaten en 

bezorgde zorgcoördinatoren11. En als het risicomanagement niet toereikend genoeg is, dan staat het eenieder vrij een verzekering af te sluiten. 

Voor onzekerheid lijkt geen plek in het repetitiehok. Om de Reclame Code aan te halen: “In het verleden behaalde resultaten bieden geen 

garantie voor de toekomst”12. In het repetitiehok wordt ieder streven naar een oefenruimte begrepen als de gevaarlijkste weg naar onzekerheid. 

Risicomanagement, waarbij leerlingen en docenten voortdurend helderheid verlangen om onzekerheid en hoge premiekosten te voorkomen, is 

tekenend voor het uiteindelijk veel kostbaardere repetitiehok.  

 



(b.2) Het repetitiehok: de debilisering van de arbeidsmarkt 

Het begrip debilisering13 staat voor het proces van verlamming en verzwakking. De debilisering van de arbeidsmarkt schetst het proces waarbij 

diegenen die de arbeidsmarkt betreden structureel worden verzwakt. In het repetitiehok wordt de illusie van de arbeidsmarkt gepredikt. Dit 

werkt geestdodend en verlammend. In het repetitiehok worden leerlingen ondervoed. Of ze nu repetitief gamen als schoolopdracht of naar 

eigen believen maakt weinig verschil. Het wekt alleen de illusie dat jongeren veel van ICT afweten. Zo zijn jongeren “wel knopvaardig, maar de 

aanname dat ze ict zo vaardig gebruiken dat ze er vanzelf van en mee leren, blijkt niet houdbaar”14. Daarnaast zorgt het voor een zwakke en 

apathische leerling die al gamende geen tijd meer heeft voor enige vorm van jeugdcriminaliteit15. In de school als repetitiehok wordt aan de 

hand van Big Data, demografische ontwikkelingen en toekomstige baankansen in de regio, het onderwijsprogramma ingericht. Ze worden 

ingewijd in het heilige ritueel van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, “no questions asked”. Het pragmatisme viert ook hier hoogtij. Wat 

relevant is, is dat wat werkt, wat werkt is een baan, een baan levert inkomsten en daarom moeten leerlingen werken. Hoe deze leerlingen 

moeten werken is nauwelijks nog gespreksstof. Op dit moment wordt er van leerlingen tegen wil en dank verwacht dat ze mobiel en flexibel zijn.  

De lager-opgeleide leerling met vaak een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen voelt zich prettig binnen de warmte van de eigen kring. 

Het is juist deze kwetsbare groep die onevenredig wordt opgedragen de warmte van het vertrouwde huis te verlaten om elders voor een 

hongerloon16 zonder zicht op verbetering aan het werk te gaan. Als antwoord op de “veranderende arbeidsmarkt” wordt de leerling geleerd 

flexibel te zijn. In het repetitiehok kakelen docenten en leerlingen elkaar dan ook al jarenlang het cliché van een leven lang leren na. De vraag 

naar hoe de arbeidsmarkt zou moeten werken en waar naartoe de arbeidsmarkt zich zou moeten ontwikkelen heeft plaatsgemaakt voor de 

pragmatische vraag naar wat werkt. Voor de pragmatische mens werkt dat wat zou moeten werken niet.  

In het repetitiehok wordt een mensbeeld geaccepteerd dat geen verantwoordelijkheid wil nemen voor een mogelijke, andere, toekomstige 

arbeidsmarkt waarvan het niet meteen duidelijk is of deze ooit werkelijkheid zal worden. In het repetitiehok geeft de leerling zijn vrijheid prijs. 

Vanaf nu is de krimpende arbeidsmarkt geen serieus thema, maar slechts een gegeven waarmee omgegaan moet worden. Maar in deze 

krimpende arbeidsmarkt komt de ander wel steeds dichterbij. In een zich razendsnel ontwikkelende, technologische samenleving en een net zo 

dynamische arbeidsmarkt, richten de leerlingen zich dan ook op tactische en soms zelfs slinkse wijze op elkaar. De ander aftroeven werkt in 

een pragmatische wereld waarin de medeleerling wordt gewantrouwd beter dan de naïeve gedachte dat er een kans bestaat dat de 

arbeidsmarkt positief beïnvloed kan worden. De leerling repeteert verschillende tactieken om de ander af te troeven. In de jaren 80 was het in 

hogere kringen zelfs bon ton hebzucht17 en strijd te verheerlijken. Maar daar waar strijd in de jaren 80 nog alomvattend leek te zijn, richten de 

zwakkeren van nu zich op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. De angst niet te verliezen in een wereld die kritiekloos voor 

gegeven wordt aangenomen wint het van de mens die vertrouwt op de menselijke capaciteit nieuwe werelden te creëren. De onzekerheid en 

angst voor uiteindelijk een onvermijdelijke werkloosheid neemt toe en daarmee ook de bereidheid om over persoonlijke grenzen heen te 

stappen, zich eindeloos aan te passen en de kwetsbaarste groepen te kleineren. Eenmaal thuis op de bank consumeert hij zich een ongeluk 

om de stekende machteloosheid te verbloemen. In het repetitiehok leert de leerling tactisch de ander af te troeven en zijn machteloosheid weg 

te consumeren. Van samenwerking is nimmer echt sprake. Leerlingen die liever één miljoen keer op een ei tikken18 dan bereid zijn een 



volledige schooldag te spenderen aan dezelfde geestdodende repetities, laten wellicht onbewust zien dat de school als repetitiehok bijdraagt 

aan de debilisering van de arbeidsmarkt.      

II. De school als oefenruimte 

In de school als oefenruimte krijgt de leerling ruimte om volwassen te worden. Met volwassen wordt hier het proces bedoeld van de groeiende 

leerling op weg naar volledigheid. De school begeleidt de leerling tijdens het groeiproces. Tijdens deze begeleiding leert de leerling volwassen 

worden door verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen vrijheid. Dit betekent dat de leerling langzaam beseft dat hij (of zij) geheel vrij is te 

denken, waardoor hij (of zij) zich nergens meer achter kan verschuilen. De school als oefenruimte is uiterst zuurstofrijk. Ze zit vol met docenten 

en leerlingen die samen oefenen in het nemen van verantwoordelijkheid en het accepteren van vrijheid. De volwassen docent begrijpt dat de 

leerling, net als hij, ruimte nodig heeft om te oefenen in het accepteren van vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De volwassen 

docent begrijpt dat er voor dergelijke oefeningen geen vooropgezette methodieken beschikbaar zijn. Deze docent grijpt ‘evidence based’ 

onderzoek aan als een van de vele technieken binnen zijn arsenaal als begripvolle begeleider.  

(a) De oefenruimte: de arbeidsmarkt 

Waarom vertrekken we vanuit het idee van een flexibele arbeidsmarkt op zoek naar een baantje dat, en voor een leerling die, werkt? Tegenover 

dit illusoire verhaal valt vrij eenvoudig een alternatief en tegengesteld verhaal te plaatsen, gebaseerd op technologische ontwikkelingen in de 

samenleving. Zo valt er minstens zoveel voor te zeggen dat in de nabije toekomst, als we al niet zover zijn, steeds meer mensen uit hun lijden 

worden verlost, omdat de voorheen door mensen uitgevoerde, geestdodende repetitieve werkzaamheden worden geautomatiseerd. Het 

repetitiehok wordt op een gegeven moment in zijn geheel overgenomen door technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Ergo: werk is en zal 

nog meer worden vervangen door snellere en efficiëntere machines met meer uithoudingsvermogen en tegen steeds lagere kosten. De school 

als oefenruimte zou vrij moeten zijn van de debilisering van de arbeidsmarkt in het repetitiehok. Op dit moment zijn met name de ouderen en 

laaggeschoolde arbeiders het slachtoffer van deze debiele arbeidsmarkt, maar uiteindelijk zijn ook de hoogopgeleiden aan de beurt. Typerend 

is voorlopig wel dat de laagopgeleide mens flexibel moet zijn en de voorlopig nog nuttige hoogopgeleide mens met goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden goede en vaste contracten krijgt aangeboden. Een school waaruit een voorkeur blijkt voor repetitie en minder voor 

oefening klinkt dan ook wellicht velen vreemd in de oren, maar dat is het niet. Wat het laat zien is een repetitiehok met veel onvolwassen, 

onvrije en onverantwoordelijke docenten. Om een docent aan te halen: “Jij bent vaak gericht op verbetering. Jij hebt ook nog idealen. Ik 

daarentegen luister naar wat er van me wordt gevraagd en blijf gewoon doen wat ik altijd al doe. Jij krijgt vaak kritiek, terwijl ik nooit ergens last 

van heb”.  

De thema’s evidence based learning en flexibilisering van de arbeidsmarkt komen niet uit de lucht vallen. Zelfs het 21st century skills model19 

dat al jarenlang netjes wordt gerepeteerd komt niet onverwacht. Het is namelijk niet voor niets dat leerlingen en docenten moeten werken aan 

competenties zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, communicatie, sociale en culturele vaardigheden, computational thinking, ICT 

vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Helaas wordt er maar al te vaak uit deze set vaardigheden fragmentarisch en willekeurig 



geshopt naar gelang de te trainen vaardigheid toch al aansluit bij de reeds bestaande, praktische opdracht. Het is dan ook weinig verrassend 

dat er bijna niemand te vinden is die warm wordt van de drie centrale pijlers: betrokkenheid, ondernemerschap en nieuwsgierigheid. Evidence 

based learning, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de toepassing van het 21st century skills model zijn tekenen dat er bij velen op school 

een gevoel van onbehagen heerst. De fragmentarische benadering van behapbare brokjes is niet alleen onvolledig, maar ook lachwekkend 

onvolwassen en maakt van docenten en leerlingen ontzielde uitvoerders. Het lijkt wel alsof de Christelijke moraal van het lijden nog steeds 

heerst in het repetitiehok. In plaats van leerlingen en docenten te laten oefenen in het bouwen aan een gemeenschappelijke, vrije ruimte, wordt 

het lijden tot hoogste doel verheven en vervolgens eindeloos gerepeteerd met alle pijnlijke gevolgen vandien. In de oefenruimte komen zoals 

ook verderop duidelijk zal worden al deze fragmenten op een natuurlijke en onmeetbare wijze samen.  

(b) Structuur: tussen techniek en technologie 

Vaak wordt de oefenruimte gezien als een structuurloze en daarmee stuurloze ruimte. Dit is pertinent onjuist. Geen enkele leerling kan de eigen 

weg naar volwassenheid betreden zonder een sterke structuur waarop een betrouwbare weg aangelegd kan worden. De vraag is echter welke 

techniek deze sterke structuur mogelijk heeft gemaakt. Oorspronkelijk staat het begrip tekhnē20 voor ambacht en kunst. Ieder mens probeert 

een bepaalde ambacht onder de knie te krijgen en draagt daarmee bij aan een structuur waarop wegen gebouwd en bewandeld kunnen 

worden.  

In het repetitiehok heerst echter het idee dat de vrije mens een ambacht op een logische wijze onder de knie moet krijgen. Logica is de leer die 

zich baseert op de rede volgens bepaalde, systematische principes. Technologie staat voor het systematisch, volgens de principes van de 

logica onder de knie krijgen van een ambacht of kunst. In een oefenruimte heerst de techniek, daar waar in het repetitiehok de technologie 

wordt gerepeteerd. Het vertrouwen in de logica en systematiek valt vanuit de successen van de natuurwetenschappelijke methode te billijken. 

Dit wil echter niet zeggen dat deze logische en systematische wijze opgelegd moet worden aan eenieder die een bepaald ambacht beoefent. 

Twijfel zonder vertrouwen is blind. Een ambachtsman die twijfelt maar niemand vertrouwt loopt verloren rond in een wereld zonder houvast. 

Vertrouwen zonder twijfel is leeg. Een ambachtsman die vertrouwt zonder twijfel legt de ander zijn vertrouwde methode op en verwacht 

vervolgens dat in het repetitiehok zijn vertrouwen niet wordt geschaad. In het repetitiehok wordt de ambacht ontdaan van mysterie... voor zover 

mogelijk. Voor een dergelijke dogmatiek is in de oefenruimte geen plek. In een oefenruimte is het zeer wel mogelijk dat onbedoelde doelen, die 

zich manifesteren in nieuwe structuren, pas in retrospectief herkenbaar zijn voor het waarnemingsvermogen. Deze oefenruimte voorziet de 

structuur van een onbevangen en vanzelfsprekende helderheid waarvan achteraf pas het nut kan worden bepaald. De helderheid bouwt voort 

op de mens die nadenkt over hoe de wereld zou moeten zijn. Het voedzame dieet in de oefenruimte ontglipt niet alleen aan het repetitiehok, 

maar het zorgt er ook voor dat het verlangen naar wetmatigheid en systematiek voortdurend voor de gek wordt gehouden. Zolang het 

repetitiehok voor de gek gehouden kan worden, blijft de mens, het menselijke en uiteindelijk zelfs de menselijke maat voor iedereen in zicht.   

 

 



(III) Toekomstmuziek 

De vraag naar hoe de wereld zou moeten zijn zal worden verhelderd aan de hand van het Duitse woord Zukunftsmusik. In de 19de eeuw 

omschreven recensenten de muziek van Franz Liszt en Richard Wagner als Zukunftsmusik. Interessant hierin is de waardering van Friedrich 

Nietzsche voor Wagners Parsifal. Dit weergaloze stuk deed volgens Nietzsche de Griekse tragedie herleven. Volgens Nietzsche moest de 

mens zijn eigen lotsbestemming omarmen en alle opgelegde dogma’s van de Kerk, via de natuurwetenschap tot aan de pragmatische en 

ontzielde algoritmes van de wetenschapsbeoefening omverwerpen. Deze Nietzscheaanse Übermensch laat zich niet beheersen door de logica 

van de technologie, maar ontwikkelt zich als een vrij mens met en op zoek naar eigen technieken. Nietzsches citaat: “"Was mich nicht umbringt, 

macht mich stärker”21 klinkt als een onverantwoorde levensles waar de school zich direct van zou moeten distantiëren. Het valt iedere leerling 

die nog niet tot volwassendom is gekomen zwaar om geconfronteerd te worden met de gevolgen van het leven vol vrijheid en 

verantwoordelijkheid. Het is de volwassen en twijfelende docent die niets anders kan dan openstaan voor de vrijheid en verantwoordelijkheid 

van de leerling op weg naar een volwassen leven. Als volwassenen in de oefenruimte begrijpt iedereen dat het heel normaal is om te twijfelen. 

Het is aan de docent om de twijfel in de leerling te herkennen, te benoemen om het vervolgens niet weg te werken, maar te cultiveren als de 

enige manier om openheid te behouden voor vrije wegen die leiden tot potentiële, nieuwe toekomstmuziek. En om Friedrich Schiller aan te 

halen: “Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt”. 

(a) Patroonherkenning 

Het begrip patroon komt van het Franse woord patron en staat voor beschermheer. De beschermheer is degene naar wie men zich dient te 

richten. Ieder kind is muzikaal. Zo gaat de theorie dat in de laatste drie maanden in de baarmoeder het gehoor zodanig is ontwikkeld, dat het 

kind omgevingsgeluiden in zich op kan nemen. Het kind is meteen vanaf de geboorte gevoelig voor intonatiepatronen, melodie, ritme en 

dynamische verschillen22. Zoals het hartje thuis tikt, tikt het nergens. Toch probeert het kind bij geboorte zijn beschermheer te imiteren. Dit gaat 

niet vanzelf. Hiervoor is oefening noodzakelijk. Voor taalontwikkeling en –begrip is het van belang om de beschermheren van de intonatie vanaf 

de geboorte te blijven ontwikkelen. Wat dat betreft zijn er talloze intonaties, tempowisselingen en dynamische verschillen in de taal verweven 

die niet direct op papier leesbaar zijn, maar wel bij geboorte al automatisch in het spreken met elkaar worden verondersteld. Volgens Michael 

Shermer is patroonherkenning typerend voor de menselijke wijze van zekerheidsverschaffing, maar daarmee ook zelfbedrog in een veelal 

onuitstaanbare, chaotische wereld23. Wat dat betreft verlangt de zwakkere mens in een chaotische wereld voortdurend naar een beschermheer 

die hem wil ontdoen van vrijheid en verantwoordelijkheid en voor hem beslist. Er valt iets voor te zeggen dat ieder mens van nature een 

religieus mens is. Wanneer een pasgeborene vanuit de veilige baarmoeder in een chaotische wereld wordt geworpen, gaat het opnieuw (re) op 

zoek naar verbinding (ligāre), met andere woorden: religie, als verslavend medicijn tegen de onzekerheid.  

Patroonherkenning is een wezenlijk kenmerk van de mens. Zowel mensapen als baby’s herkennen patronen zoals een bepaalde drumbeat. er 

Er gebeurt echter iets merkwaardigs op het moment dat er een tel aan het ritme wordt onttrokken. Zo blijkt dat baby’s deze gaten invullen, 

terwijl er bij de mensaap niet veel opvallends gebeurt.  



Nu staat de school voor een fundamentele keuze. Begrijpt zij haar taak om als een beschermvrouwe op te treden door de leerling door middel 

van repetitie steeds sterker te verbinden, lees: socialiseren, aan een wellicht illusoire waarheid? Of is het de taak van de school om juist niet als 

beschermvrouwe van mogelijke illusies op te treden er vanuit gaande dat de lerende leerling blijft oefenen op zoek naar de perfecte imitatie en 

repetitie op weg naar volwassenheid?  

Het primaire doel van de school met ruimte voor de lerende muzikant is om ieder illusoir en ogenschijnlijk betrouwbaar dogma te begrijpen als 

het product van de twijfelende mens op zoek naar verbetering en volwassenheid. Om Nietzsche aan te halen: “Man muß noch Chaos in sich 

haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.”24 Zo onderscheidt Sextus Empiricus in de hoofdlijnen van het pyrronisme drie 

verschillende manieren om met waarheid om te gaan. Allereerst zijn er de dogmatici. Zij menen de waarheid in pacht te hebben. Tot op heden 

zijn er geen mensen geweest die daadwerkelijk de universele waarheid in pacht bleken te hebben. Ten tweede zijn er de academici. Zij stellen 

dat niets zeker is en dat de waarheid voor ons ongrijpbaar is. Volgens Sextus Empiricus menen de academici ook een waarheid in pacht te 

hebben. Ze gaan er namelijk vanuit dat de waarheid ongrijpbaar is. Ten derde zijn er de sceptici. De scepticus blijft zoeken naar waarheid en 

schort bij gelijkwaardige keuzes (isothenie) het oordeel op (epochè). Het is de scepticus te doen om het zoeken naar waarheid en daarmee 

doet hij recht aan de oefenruimte, voorbij de bekrompenheid van het repetitiehok. Het zijn de dogmatici en academici te doen om het 

bevestigen van dogma’s als fundament voor luchtkastelen. Maar wellicht bouwt de school als repetitiehok van oudsher luchtkastelen op grond 

waarvan onderwijs gebouwd en vervolgens eindeloos gerepeteerd kan worden.  

Het is aan iedereen wie de school lief is, om deze te ontdoen van zogenaamde waardevolle claims die meer lijken op vooroordelen en 

luchtkastelen. Het is de Nietzscheaanse Übermensch, de volwassen mens die zijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid aangrijpt, om 

weerstand te bieden aan vooroordelen die als hoogste waarden worden opgelegd. Dit vergt moed omdat de volwassen mens niet zelden 

verantwoordelijk wordt gehouden voor het besmeuren van het schone blazoen van de school. Socrates werd, zoals omschreven in Plato’s 

Apologie en Phaedo, door het Atheense gerecht beschuldigd de jeugd te bederven. Socrates bekritiseerde de heersende dogma’s, maar 

verving deze dogma’s nooit met een nieuw dogma. Hij bleef kritische vragen stellen. Socrates kreeg de keuze om of in ballingschap verder te 

leven buiten de Atheense grenzen of de gifbeker in te nemen. Socrates koos voor de gifbeker. Deze verschafte hem de mogelijkheid de vrije 

geest te behouden en zich te bevrijden van de dogmatiek. Veel gesprekstechnieken op school zijn gebouwd op de Socratische 

gespreksmethode. Maar in het repetitiehok ligt de Socratische docent voortdurend onder vuur. In het repetitiehok wordt deze docent als een luis 

in de pels gezien. Juist op dit soort momenten is het aan eenieder in de school om ruimte te scheppen voor deze moedige docent. Dit gaat 

verder dan het lafhartig uitspreken van vertrouwen in deze docent. Het vergt namelijk van iedereen moed voorbij de heersende, schoolse 

dogmatiek. Om Aristoteles aan te halen: “Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.”    

  



(b) In de oefenruimte 

 

 Bert van de Kamp: “Is popmuziek kunst?” 

 Robert Fripp (King Crimson): “Ja, maar ze overleeft niet als je haar zo noemt””25 

Stelt u zich eens een oefenruimte voor vol muzikanten. Muzikanten creëren onbewust met elkaar en met het publiek een gemeenschappelijk 

hersennetwerk26. Dit betekent dat iedereen in de oefenruimte in staat is ritme, dynamiek en intonatie in tijd aan te voelen alsof ze een geheel 

zijn. Volgens Robert Zatorre27 houdt muziek zich bezig met “de meest complexe aspecten van menselijke cognitie”. Het betreft hier horen, 

luisteren, motorische vaardigheden op geluid te produceren, abstractievermogen en geheugen, emotie, concentratie en leren. De functionele 

MRI-scan geeft inzicht in de werking van de hersenen bij muzikanten. Deze scan kijkt welke functies in de hersenen op welk moment worden 

gebruikt. Functies die op een bepaald moment extra zuurstof nodig hebben, worden op dat moment in werking gezet. Wat er gebeurt in het 

brein van de muzikant omschrijft Erik Herder als vuurwerk28. Geen enkele bezigheid stimuleert meer hersenfuncties dan het musiceren. Maar er 

valt ook zeker iets te zeggen voor het idee dat een gemeenschap niet zonder een gemeenschappelijk hersennetwerk kan. Op school wordt het 

tegenwoordig als een heldendaad gezien als een leerling op een open podium durft te musiceren. Het vanzelfsprekende van het samen 

musiceren heeft plaatsgemaakt voor een wereld waarin mensen als quasi-individuen vreemden zijn voor elkaar. Verder dan geestdodende 

evaluaties van groepswerkjes komen deze mensen niet. Een serieuze poging om de samenleving te verbinden vraagt om een herpositionering 

van muziekles in de opvoeding en op school.  

In de oefenruimte is veel onvoorzien29. Dit vergt een uitmuntend improvisatievermogen. Het onvoorziene ligt besloten in een onbewust 

hersennetwerk van waaruit er ruimte ontstaat om in retrospectief begrippen te verbinden aan nieuwe herkenbare patronen. Iedere keer is het 

weer een kunst te voorkomen dat het improvisatievermogen van de muzikant wordt ondermijnd door onzekerheid, rationaliteit, kaders, repetities 

en tot in detail uitgebreide en uitgewerkte akkoordenschema’s en songstructuren.  

Eindeloos repeteren draagt niet bij aan de ontwikkeling van muzikaliteit. Het zegt iets over het zelfvertrouwen van de muzikant enerzijds en het 

repetitieve, geestdodende karakter van muziek anderzijds. De muzikant kan worden overmand door slapeloze nachten als gevolg van het 

eindeloos doordenken en repeteren van muziekstukken in het hoofd. Hier wordt de improvisatie rationeel kapot geredeneerd met als gevolg 

stilstand, stress en slaapgebrek. In plaats van terug te grijpen naar de improvisatie, bij geboorte reeds aanwezig, leggen steeds meer 

muzikanten zich neer bij een illusoir geloof in de repetitie. Afgestompt en verloren en met meer angsten dan ooit verliezen deze mensen 

zichzelf in de geestdodende technieken van het moderne mindfulness-apparaat en haar moderne tuinkabouters30. Deze technieken creëren 

geen oefenruimte, maar bevestigen het repetitiehok. Ze leren mensen om te gaan met de ellende van het repetitiehok in plaats van ze 

instrumenten aan te reiken waarmee ze weerstand kunnen bieden.  

De totstandkoming van deze kaders is niet per definitie leuk of gezellig. Om Slavoj Žižek aan te halen: “What fulfils you creatively isn’t what 

makes you happy”31. Er kunnen zelfs tijdelijke conflicten ontstaan wanneer er nieuwe mensen in de oefenruimte plaatsnemen. Op basis van 



zelfvertrouwen en improvisatievermogen kan het vertrouwen in elkaar groeien. De muzikanten leren elkaar steeds beter kennen en raken beter 

op elkaar ingespeeld. De onderlinge afspraken spreken in de oefenruimte steeds meer voor zich en de teugels kunnen op dynamische wijze 

gevierd worden. De snelheid waarmee muzikanten anticiperen op elkaar en het vuurwerk dat in de hersenen plaatsvindt, verraadt dat er geen 

sprake kan zijn van een systematische en logische manier van repeteren. De snelheid waarmee wordt geïmproviseerd maakt een leven in een 

repetitiehok onmogelijk. Het gaat hier niet over de ultieme instrumentbeheersing, maar over het bevestigen van het gemeenschappelijke bij 

elkaar. Het is dan ook niet vreemd dat muzikanten over een groot abstractievermogen beschikken. Hun improvisaties schakelen voortdurend 

van de werkelijkheid naar de cloud als metafoor voor een onmetelijke sfeer met diepte en ongekende mogelijkheden. Om dit werk goed uit te 

kunnen voeren moeten ze “meters maken” op hun instrument. Het beheersen van een instrument neemt tijd in beslag en is een waardevolle 

oefening van de motorische vaardigheden. Het lijkt me vanzelfsprekend dat met minder kaders en meer vanzelfsprekendheid de noodzaak 

ontstaat om goed naar elkaar te luisteren. In de oefenruimte leren alle muzikanten op een verbluffende en intuïtieve wijze visuele, auditieve en 

motorische vaardigheden met elkaar als een geheel aan te spreken.  

Wat er bekend is vanuit de wetenschap, de verbluffende snelheid waarmee muzikanten in staat zijn te schakelen tussen talloze hersenfuncties 

op de verschillende hersenhelften sluit vrijwel naadloos aan bij wat de muzikant intuïtief dagelijks in de oefenruimte ervaart. Het magische 

ontstaat daar waar muzikanten met elkaar en op het podium met het publiek, voorbij en nimmer begrensd door de grenzen van de concertzaal 

als repetitiehok, in staat zijn een ruimte te creëren om tot de hoogste toppen van de meest onbegaanbare bergen te reiken. Dergelijke 

muzikanten raken nooit uitgeblust of gestrest. Ze bewegen mee op een ritme in time zonder dat de vorm van te voren vast staat. Ook in de 

school als oefenruimte zijn er magische momenten in time. Het zijn de magische32 momenten van waaruit de mogelijkheid kan ontstaan om 

antwoorden te vinden op de vraag hoe de muziek zou moeten klinken. Om Nietzsche aan te halen: “Zonder muziek zou het leven een 

vergissing zijn.” 

(c) In het repetitiehok 

“Die Ewige Wiederkunft des Gleichen” (F. Nietzsche)33 

In het repetitiehok gaan de muzikanten niet op zoek naar hoe de muziek zou moeten klinken. In het repetitiehok is het een kwestie van de 

juiste, bestaande muziekstijlen, akkoordenschema’s, succesformules, etc. bij elkaar te voegen. Het repetitiehok en het economische nut staan 

aan de basis van een geestdodende muziekindustrie gericht op muziekproducties die werken en wat werkt spreekt aan en wat aanspreekt, 

verkoopt. Binnen dit repetitiehok is er geen ruimte voor datgene wat nog niet meteen aanspreekt en verkoopt. De improvisatie moet 

plaatsmaken voor dogma’s, lees: algoritmes en laagbetaalde broodspelers, die werken. Wat niet werkt moet, mits daar voldoende ruimte en tijd 

voor is, aangepast worden, maar in de meeste gevallen worden bandjes die niet meteen werken bij het grof vuil gezet. Bang om bij het grof vuil 

gezet te worden, staan muzikanten in het repetitiehok voortdurend paraat op zoek, of wellicht zelfs snakkend, naar die ene formule die werkt. In 

het repetitiehok dreigen algoritmes de taak om liedjes te schrijven van muzikanten over te nemen. Algoritmes zijn niet geïnteresseerd in goede 



of slechte muziek. Algoritmes schrijven werkende, verkoopbare hooks34 en hits35 voor bijvoorbeeld Taylor Swift en Katy Perry en wanneer er 

gezwijmeld moet worden in nostalgie kunnen er zelfs nieuwe, herkenbare Beatles-liedjes36 geschreven worden. The Song Machine door John 

Seabrook geeft een mooie inkijk in hoe dergelijke algoritmes werken. Hierdoor verliest de muziek haar improviserende, fascinerende en 

vanzelfsprekende kracht. Hier lijkt de Britse muzikant en muziekproduct Brian Eno aan te refereren wanneer hij spreekt over “the loss of 

humanity in modern music”. In dienst van de muziekindustrie is goede muziek, muziek die werkt, aanspreekt en verkoopt. De “loss of humanity” 

is voor de muziekindustrie irrelevant. Misschien koesteren ze de stiekeme hoop in werkende algoritmes37 die de “perfecte” muziek kunnen 

produceren die aanspreekt en verkoopt. De muzikant verliest hierdoor niet alleen zichzelf maar ook de ander en daarmee het menselijke in de 

muziek uit het oog. Als consument verkiest hij zichzelf te verliezen door zichzelf te reduceren tot een datavat met een economische waarde 

ondergeschikt aan een technologie die de vanzelfsprekende functie van de mens overneemt en naar believen reproduceert conform dat wat 

werkt, aanspreekt en verkoopt. En als zelfs het algoritme geen werkende en daarmee aansprekende en goed verkopende toekomstmuziek 

meer produceert, dan is er voorlopig nog plaats voor nostalgie. Voor de nostalgische mens worden er meer “super-deluxe box”-sets en re-

issues uitgebracht dan ooit38. Met andere woorden: het verleden herhaalt zich. 

IV. Waarom een renaissance van de school als oefenruimte?  

Laten we teruggaan naar de oorspronkelijke vraag: “Waarom is het belangrijk om de geestdodende school als repetitiehok weerstand te bieden 

vanuit het vertrouwen in een zuurstofrijke school als oefenruimte?”. De oorspronkelijke betekenis van de school komt van het oud-Griekse 

woord skholḗ39 dat vrije tijd betekent. Bij de oude Grieken werden kinderen (paidos) van huis opgehaald en naar school gebracht (agōgos) door 

de slaaf (paidagōgos)40. De school als plek voor aan te leren vrije tijdsbesteding staat dichter bij de oefenruimte dan het repetitiehok. In een 

school met een twijfelachtig vertrouwen in illusoire dogma’s die tot in den treure worden gerepeteerd, kan geen sprake zijn van 

vrijetijdsbesteding. Het wordt tijd voor een wedergeboorte van de school als oefenruimte, voorbij het bekrompen repetitiehok. In deze 

oefenruimte musiceert de docent niet als slaaf maar samen met de leerling op basis van vertrouwen door de kaders te doen vervagen door het 

magische te verruimen. In de oefenruimte schorten docenten en leerlingen oordelen op basis van een illusoir dogma op. Docenten en leerlingen 

laten elkaar vrij, omdat het voorlopig niet mogelijk is te oordelen aangezien er in de oefenruimte gelijkwaardige dogma’s ruimte innemen. Het 

draait in de oefenruimte, de wereld van en tussen mensen, om een vertrouwen in elkaar op basis van twijfel, volwassenheid, vrijheid en 

verantwoordelijkheid. Alleen in de oefenruimte kunnen we ons ontdoen van illusoire vorm van de machinale en verslavende 

beademingsapparatuur in het repetitiehok. Om Noam Chomsky aan te halen: “It is not important what we cover in the class, but what we 

discover”41. 

 

 

 

  



Zelfreflectie 

 “Keine Liebe, die nicht Echo wäre.”42 (T. Adorno) 

En ja, ook ik als docent ben een slaaf van mijn eigen, onvrije en donkerste illusies. Deze illusies grijpen terug naar mijn persoonlijke opvatting 

dat het uiteindelijk aan mijn leerlingen is mij te overtreffen als zichzelf vrijspelende en verantwoordelijke wezens. En ook ik koester een - wellicht 

naïeve - liefde voor, en een ongegrond vertrouwen in de mens. En ja, ook ik verlies mezelf in woorden die ongetwijfeld voor velen niet als 

toekomstmuziek in de oren klinken. Ik begrijp dat het mij te verwijten valt dat deze systematische uiteenzetting een aantal zaken tegenspreekt 

waar ik voor op wil komen. Zo lijkt het dat ik mijn oordeel niet heb kunnen opschorten door te kiezen voor de improviserende muzikant. Ook 

spreek ik mezelf tegen als ik schrijf over een onderwerp als improvisatie, terwijl het onderwerp meer recht aangedaan kan worden door er juist 

over te zwijgen. En ik beschouw mezelf niet als autoriteit als het gaat over psychologische, neurowetenschappelijke theorieën zoals 

patroonherkenning. Hoewel het lijkt alsof ik het repetitiehok uit de wereld wil krijgen, vraag ook ik me af of de mens hiertoe in staat is. Repetities 

kunnen ook rustgevend zijn en een noodzakelijk illusoir fundament geven aan grote groepen mensen. Ik zie het repetitiehok dan ook als een 

nuttig instrument in dienst van de oefenruimte. Ook ik heb een gitaar nodig om muziek te maken. Ik wil dan ook niemand degraderen of tegen 

de schenen schoppen. Dit essay verheldert voor mij mijn persoonlijke relatie met en tussen muziek, filosofie en school. Thema’s en relaties 

waar ik al jaren mee worstel. De school gaat me aan het hart en ik geloof dat ik uit het hart heb gesproken. Ondanks alle mogelijke kritieken op 

dit essay kan geen enkele lezer ontkennen dat ik hier voor ons allen in alle openheid en met de beste bedoelingen een oefenruimte heb 

geprobeerd te creëren voorbij het repetitiehok. Het is me te doen om de toekomstmuziek. Ook hoop ik dat er meer aandacht komt voor het 

bespelen van een muziekinstrument in de opvoeding en op school. Ik ben alleen een waardeloze solist en beschik niet over de moed om de 

toekomstmuziek alleen te componeren. Wie speelt er met mij mee?  
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