
 
 

 
                       GESCHIEDENIS IS MEER DAN JE DENKT! 
 

              
       
Na 41 jaar in het middelbaar en  hoger onderwijs en in Europese projecten gewerkt te 

hebben, werd het de hoogste tijd om mijn ervaringen te delen. Ik heb vooral veel geleerd  als 

projectleider van het internationale en innovatieve project To-Gather in 9 Europese landen, 

Libanon en Syrië. Die ervaring heb ik beschreven, verbeeld en verklankt in de film en het boek 

‘Hard to become who you are’, muziek en een presentatie. Het boek en de film zijn een 

gepassioneerde reis van 9 jonge mensen door Europa en de Arabische wereld gedurende de 

laatste honderd jaar, maar ook door het heden en de toekomst. Het is mijn antwoord op de 

vraag van het Platform Onderwijs 2032 over de  kennis en vaardigheden die jongeren nodig  

hebben om klaar te zijn voor hun toekomst. Het is mijn manier om jongeren te leren de 

huidige en toekomstige kernproblemen aan te pakken en een eigen identiteit te ontwikkelen? 

Gamers noemen dat ‘hard fun’. Met dank aan de ‘To-Gathergroep’, al die jonge mensen en 

collega’s en speciaal aan Howard Gardner, Mary Helen Immordino en Jeremy Rifkin. 

Keerpunten en leerpunten 

Toen ik in 2007 (vlak voor de crisis!) was begonnen met het schrijven van het boek, ging ik 

op zoek naar aanknopingspunten in het verleden, het heden en de toekomst. Waarom 

kwamen er steeds andere tijden? Vanuit de tijdlijn met WOI, WOII, de Koude Oorlog en het 

heden en het zoeken naar de oorzaken, ontdekte ik 5 keerpunten, die steeds weer 

terugkwamen.  

 

 



De keerpunten zijn:     

1. Het verleden dat nog geen geschiedenis is  

2. De nieuwe economie 

3. De nieuwe technologie 

4. De ismes (bijv. nationalisme, imperialisme, fascisme, jihadisme en ‘putinisme’)  

5. De mensenrechten 

Als geschiedenisleraar wil ik zo graag dat leerlingen gepassioneerd en gemotiveerd leren 

over en van de geschiedenis en een eigen identiteit ontwikkelen. Ik wil graag ‘shining eyes’ 

zien en dat de keerpunten, de leerpunten (leerstijlen) en de eigen identiteit één geworden. 

Dat is de ervaring van ‘The Butterfly Touch’.   

               

         ‘The Butterfly Touch’                                                           

Wim Veen schreef ‘We moeten leren hoe leerlingen leren te leren’. Hoe probeer ik dat in het 

boek, de film, de muziek en de presentatie te realiseren? Hoe en waarom is geschiedenis 

meer dan we denken? 

 ‘We feel, therefore we learn’ (Mary Helen Immordino). Hersenonderzoek toont aan dat 

emoties  essentieel zijn om te leren. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van   

‘emotionele kennis’, verhalen, empathie, beelden en muziek. 

 

 Inleving in een andere tijd en in een ander persoon is belangrijk. Zowel in het boek als in de 

film heb ik hulp gekregen van 9 jongeren uit  allerlei landen in Europa en de Arabische 

werden.  Zij weerspiegelen in de rol van acteurs/ghostwriters de diversiteit onder jongeren, 



variërend  van aardig tot gewelddadig,  intelligent tot dom,  volgzaam tot  kritisch en  

empathisch tot narcistisch. 

 

                                                         
         

 Django: fundamentalistisch, jihadistisch  Irina/Gertrud: esthetisch,     Monique:  materialistisch        

radicaal, Londen                                             verpleegster, emphatisch,    hedonistisch/narcistisch                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                           Rome                                          schoenenverkoopster,   

                                                                                                                                Amsterdam 

                                                                                                                                                                                                                    

                                 
  Thomas : gewelddadig, neo-nazistisch,    Sandis: avatar, ICT-er,            CHillak: duurzaam, alternatief,              

 de gevangenis, Berlin                                  putinistisch,  Riga               zelfvoorzienend, Ljubljana                                                              
                                                                                                                                      

                                                                                       
 Iqbal: moslima, islamitisch,                     Hakan: activistisch, journalist,    Kristin: lerares, humanistisch,  

architecte, Damascus                                Amnesty, Oslo                                Greenpeace, Oslo               

 

  

 De vakleerkracht is essentieel in het geven van geschiedenis. Hij dient zich echter 

eerst zelf de geschiedenis eigen te maken, zoals de leerlingen dat ook zouden 

moeten doen (‘synchronisatie-didactiek’). De ‘Butterfly Touch’ is ook voor hem een 

piekervaring.  

 

 

 



 Waarom zijn we vergeten wat belangrijk is in het leven?’ (Rob Riemen).   

Jonge mensen hebben kennis, inzicht en waarden nodig en dat kunnen ze realiseren 

door middel van cultuur, literatuur, muziek, filosofie en geschiedenis.  

 

 Voor geschiedenis dienen we niet alleen alle tijd te nemen, maar ook alle ruimte door  naast 

de Lage Landen ook aandacht te geven aan Europa, de Arabische wereld en elders.  Europa 

bestaat immers niet alleen uit het westelijk deel en Oost-Europa is geen zwart gat (Norman 

Davies).  We moeten , na globalisering, migratie en sociale media, verder denken dan onze 

neus lang is.  

 Het denken vanuit meerdere perspectieven is inherent aan het vak, hoewel de mens er in het 
verleden en het heden vaak moeite mee heeft gehad en nog steeds heeft. Het boek en de 
film zijn een ‘wake up call’ door te leren denken, voelen, kijken en luisteren vanuit een 
Europees of Arabisch, nationaal of globaal perspectief. 
 

 Om het hele verhaal te kunnen vertellen heb ik,  net als leerlingen,  meerdere vakken nodig 
zoals geschiedenis, sociologie, filosofie, economie, maatschappijleer , media, muziek en 
cultuur. 
 

   

 Toen mijn moeder mij vertelde over haar vader tijdens WOI, werden de laatste 
honderd jaar deel van mijn familiegeschiedenis.  Door kennis, emoties, verhalen, 
beelden en muziek kunnen jongeren ook hun  roots kennen door zelf op zoek te gaan naar 
hun familiegeschiedenis of de acteurs/’ghostwriters’ te volgen.    
 

 ‘Iedere jongere heeft recht op een eigen leerstijl of mix van leerstijlen’(Mary Helen 
Immordino).  Jongeren  op hun eigen manier leren in het boek, de film en in de leerroute na 
ieder hoofdstuk.  Zo kunnen zij leren op een gepassioneerde, digitale,  informele, duurzame 
en/of spirituele manier. Jongeren blijken steeds meer en vooral informeel en digitaal te 
leren. Daarom geef ik veel mogelijkheden om het geleerde  in de eigen leefwereld toe te 
passen en betekenis te geven.  ‘Blended learning’ heeft de toekomst, maar het kan nu al via 
mobiel leren, de virtuele werkelijkheid,   internet, sociale media en de Oculus Rift.  We gaan 

we in 2017  een ‘multi-massive online role playing game’ ontwerpen.   
 

 

  Er zit muziek in geschiedenis. In de film en het boek en  tijdens de presentatie laat ik 

muziek het verhaal vertellen, gebruikmakend van zijn ongelooflijke kracht. Muziek is 

een ‘sense opener’, kennisbron, probleemoplosser en een middel om te 

communiceren, creëren, acteren en reflecteren. Het voordeel is dat er al veel muziek 

in jonge hoofden zit.  Muziek kan authentiek zijn of het kan moderne muziek zijn over 

een historische gebeurtenis zoals ‘One ‘van Metallica of ‘Heroes’ van David Bowie.  

‘Music makes sense’ voor jongeren in  een democratie en als een manier om vrijheid 

door te geven (Daniel Barenboim).  

 

 

 



 ‘Ik ben mezelf niet en nooit geweest ‘(ACDA en De Munnik) 
De genoemde 5 keerpunten spelen zich ook in het persoonlijk leven van jongeren af. 
Daardoor kan geschiedenis helpen een eigen identiteit te ontwikkelen als democratisch 
burger en om de juiste keuze te maken op de juiste plaats en op het juiste tijdstip: ‘De 
Multiple Choice Identiteit’ .  

 

 

                                                                  ‘De Multiple Choice Identiteit’ 

 Marli Huijer schreef dat ‘Bildung’ een tandeloze tijger is als er  verder niets mee gebeurt’.  

Daar ben ik het mee eens en daarom is het doel van het boek, de film en de presentatie om 

jongeren te leren om op eigen manier de huidige kernproblemen aan te pakken.  Dat zijn 

‘Survival Theses’  om te overleven in de toekomstige complexe en hectische  

maatschappij. 

 

Hangt ‘Het zwaard van ISIS’ boven jonge hoofden na de aanslagen in Parijs op 13-11-2015? 

Doen we aan doemdenken als we ons door de vluchtelingencrisis, de financiële crisis, de 

jeugdwerkeloosheid, de corruptie en religieuze oorlogen  bedreigd voelen?  Of moeten we 

eindelijk werk gaan maken van een duurzame economie, een empathische samenleving met 

goed onderwijs?  

‘No one’s gonna take me alive. Time has come to make things right . You and I must fight 

for our rights. You and I must fight to survive’ (Muse) 

                                                     



                              

                                                

           De presentatie ‘To-Gatherland Festival 2022’ 

                  ‘Festivals kunnen de nieuwe boodschap uitstralen’ (Wubbo Ockels) 

Om het boek, de film en de muziek te kunnen delen, heb ik de presentatie ‘To-Gatherland 

Festival 2022’ gemaakt.  Het is een ‘Gesamtkunstwerk’, een belevenis met informatie, 

beelden, activiteiten en veel muziek. 

   

                  Het To-Gatherland Festival                                          Poster ‘Headlines’ 

Gedurende de presentatie kunnen jongeren van 15 tot 30 jaar, docenten en/of andere 

belangstellenden de 5 keerpunten beleven en dat gebeurt in 5 tenten op een denkbeeldig 

festival. In iedere tent vindt een speciale gebeurtenis en een optreden van een beroemde 

band plaats, waarbij de muziek een bepaald keerpunt verklankt. Tussen de 

muziekfragmenten zal ik, als een VJ bij MTV, achtergrondinfo en uitleg geven. Tijdens het 

luisteren naar de muziek en achteraf vullen de deelnemers hun gedachten en emoties in op 

de poster ‘Headlines’ of ‘Drones’, maken en presenteren een rollenspel over ‘Breaking News’ 

en/of zenden een app. Naast de muziek, worden ook scenes uit de film ‘Hard to become 

who you are’ vertoond.  

Tent 1  ‘A rucksack full of memories ‘ met als keerpunt  ‘Het verleden dat nog geen 

geschiedenis is’. In een roller coaster wordt via de song ‘Roadblocks’ van The Prodigy en 

beelden een turbulente reis door de geschiedenis van de laatste 100 jaar gemaakt. Het is de 

bedoeling om herinneringen aan de eigen familie en voorouders te activeren.  

Tent 2 ‘Life after growth’  gaat over het keerpunt ‘De nieuwe economie’, met de song  

’Cowgirl’ van Underworld. DJ’s zijn de schrijver Joris Luyendijk, de bankier Johnny Greed, de 

Chinese president Xi Jinping en de econoom Jeremy Rifkin.  Het duurzame leven na de groei 

wordt verklankt door ‘A Forest’ van The Cure.  



Tent 3  ’We are the robots’ is gericht op  ‘De nieuwe technologie’ met muziek van   

Kraftwerk en Daft Punk. Welkom in de virtuele wereld met de Oculus Rift, optogenetica en 

‘brain to brain communication’. Migreren jongeren naar een virtuele wereld en gaan  als 

avatars steeds meer op elkaar lijken (‘klonen’)?   

Tent 4. ‘ Isms and Wasms’ gaat over de ‘Highway to hell’ met ideologieën als nationalisme, 

kapitalisme, putinisme, fundamentalisme, populisme, fascisme en jihadisme. Er ontstaat een 

heftige confrontatie met drones,  die jonge hersenen met het kwaad willen infecteren . De 

muziek is ‘Ich will’ van Rammstein en ‘Killing in the name’ van de Rage Against The Machine. 

 

                           Het Kwaad 

Tent 5: ‘The Butterfly Touch’ gaat over ‘Mensenrechten’ met ‘Hey Brother’ van  Avicii.  

Eindelijk kunnen ze de problemen aanpakken via ‘Knocking on heaven’s door’ (Guns N’ 

Roses),  Vervolgens ontketenen ze de ‘Global Tweet Revolution’ onder begeleiding van 

‘Knights of Cidonia’ van Muse en bedenken vanuit de ‘Survival Theses’ een eigen 

overlevingsstrategie. Die schrijven ze op post-its en plakken die, tijdens het verlaten van de 

ruimte, op de grote poster van de ‘The Butterfly Touch’.                                                                               

De duur kan variëren van 1 , 2 tot 3 uur en de groepsgrootte van 25 tot 200 personen. De 

doelgroep is ouder dan 15 jaar en de kosten zijn 100 euro per uur plus materiaal -, reis- en 

verblijfkosten. Ga voor info naar w.kratsborn@planet.nl en www.to-gather.org 

Tot ziens op de presentatie op jouw school, museum, festival of instituut en             

          

                              ‘You ain’t seen nothing yet’ (Bachman, Turner, Overdrive)                                                        

 

                                                                           

mailto:w.kratsborn@planet.nl
http://www.to-gather.org/

