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havo of vwo lesgeven. 
De ondervraagde school-

leiders geven aan geen relatie
te zien tussen de inzet van on-
bevoegden en de daling van
de kwaliteit in het onderwijs,
een connectie die de Inspec-
tie van het Onderwijs wel
ziet. „De scholen zien ook
geen problemen in het wer-
ken met mensen die nog geen
bevoegdheid hebben, maar
zien dit als een pragmatische
oplossing van een probleem
op de arbeidsmarkt. De op-
vatting dat je eerst bevoegd
moet zijn en dan pas voor de
klas mag staan, wordt niet ge-
deeld”, zo constateren de on-
derzoekers.

Het SBO heeft het onder-
zoek gedaan nadat in de
Haagse regio duidelijk werd
dat een kwart van de docen-
ten daar onbevoegd lesgeeft. 

Circa 85 procent van de
leerkrachten heeft welis-
waar ’een’ bevoegdheid,
maar een groot deel daarvan
heeft een niet toereikend 
diploma en een ander deel
geeft les in een vak waar niet
voor geleerd is. Verder zetten
scholen studenten in uit het
eerste, tweede en derde jaar
van de lerarenopleiding. Ook
blijken op vooral vmbo’s
vaak afgestudeerde pabo’ers
voor de klas te staan, zo staat
in het jongste rapport ’Kun-
nen en mogen’ van de Sector
Bestuur Onderwijsarbeids-
markt (SBO). In Utrecht, 
Rotterdam en Den Haag zijn
de bevoegdheden van de 
docenten bekeken. De vmbo-
scholen zeggen noodge-
dwongen pabo’ers aan te
moeten nemen omdat be-
voegde leraren liever op een

Broddelen als onbegrepen stoornis
Winkelman

wijst er tot slot
op dat broddel-
symptomen in
de beste krin-
gen voorko-
men, zoals
blijkt uit het
voorbeeld van
de eerder ge-
noemde Jan
Peter Balken-
ende. „Maar
ook managers
van grote be-
drijven verba-
zen zich er
vaak over dat
hun boodschap
zo slecht be-
grepen wordt.
Een training in
een betere manier van spre-
ken kan een wereld van ver-
schil betekenen. Dat geldt
overigens ook voor bijvoor-
beeld nieuwslezers op televi-
sie of meteorologen die het
weerbericht brengen. Nog on-
langs zag ik het RTL-nieuws.

Onlangs verschenen min of
meer bij toeval vrijwel tegelij-
kertijd twee boeken, één over
het klimaat van Limburg en
één over het Waddenklimaat.
Het Waddenboek zet de karak-
teristieken van het Wadden-
weer overzichtelijk op een rij.
Tal van bijzonderheden passe-
ren de revue zoals luchtspiege-
lingen en lichtende nachtwol-
ken, het lichten van de zee
door eencellige algen, zand in
beweging, wolkenstraten van
west naar oost, het getij en de
invloed op het weer, land- en
zeewind en de enorme ver-
schillen in temperatuur. 

De zonkracht op de Wad-
deneilanden ligt iets lager dan
in het zuiden. Door de lagere
zonnestand is het rond de lang-
ste dag in het noorden ook een
half uurtje langer licht dan in
het zuiden, mooi meegenomen
tijdens de vakantie. 

Opmerkelijk zijn de tempe-

Limburg is warmer, maar:

WADDEN HET ZONNIGST WADDEN HET ZONNIGST 
door HARRY GEURTS

DE BILT – Een vakantie op de Waddeneilanden
biedt meer kans op zon dan in Limburg. In de zomer-
maanden schijnt de zon in het Waddengebied maan-
delijks zo’n 20 tot 30 uur meer dan in het zuidoosten.
Limburg heeft natuurlijk ook zijn voordelen: het is
er ’s zomers in de middag zo’n 3 tot 4 graden warmer
dan bij de Wadden en de wind haalt ongeveer de helft
van de kracht in het noordelijk kustgebied.

ratuurverschillen binnen het
Waddengebied. De westelijke
eilanden zijn gemiddeld war-
mer dan de oostelijke en ook
op hetzelfde eiland zijn de
temperatuurverschillen onge-
dacht groot. Op het strand
langs de waterlijn is het ’niet
overdreven warm, maar vlak
langs de eerste duinenrij is de
lucht door het warme zand
vaak al twee graden warmer’.
Dat schrijven Jan Pieter Kok
en Piet Lautenbach in Eiland-
weer, dat verscheen bij de ex-
positie ’Wadden, weer & kli-
maat in beweging’ die in elk ge-
val de komende drie jaar in het
Centrum voor Natuur en
Landschap op Terschelling is
te zien.

Bevlogen
Het Limburgse boek ’Door

waer en wind’ is geschreven
door de bevlogen weerman
Thijs Zeelen van Meteo Lim-
burg, die het weer presenteert
op Omroep L1. Het boek is een
lust voor het oog door de ju-
weeltjes aan foto’s geselec-
teerd uit inzendingen van kij-
kers. 

Het Limburgse weer van het
hele jaar wordt chronologisch
beschreven in periodes van
tien dagen met veel informatie
uit het verleden. Legendari-
sche zomers, hittegolven, su-
perwolkbreuken en Ostgewit-
ter, fiks onweer dat vanuit het
Duitse Roergebied en het Rijn-
dal Limburg binnentrekt. Vo-
rig jaar kwam het onweer her-
haaldelijk uit die hoek. Zeker
in het heuvellandschap kun-
nen de zware buien proble-
men opleveren door modder-
stromen. 

Naast de ijsheiligen in mei
onderscheidt de auteur de re-
genheiligen die in juni de Eu-
ropese moesson op hun gewe-
ten hebben en het Sint Mi-
chielszomertje eind septem-
ber. Ook in het najaar kan het
in Limburg warm zijn, in okto-
ber is in Sittard ooit nog 30 gra-
den gemeten. 

Weerspreuken
Het boek staat barstensvol

Limburgse weerspreuken, re-
cords en weetjes over het
weer. Opmerkelijk is de foto
van de legendarische Belgi-
sche weerman Armand Pien,
die Limburgse weeramateurs
vier dagen voor zijn dood in
2003 bij een bezoek aan het
Koninklijk Meteorologisch
Instituut in Ukkel hebben ge-
maakt. Jammer dat Pien het
verschijnen van dit boek niet
meer heeft meegemaakt. Hij
zou er enorm van genoten
hebben.

Jan Pieter Kok /Piet Lauten-
bach. ’Eilandweer’; Centrum
voor Natuur en Landschap in
samenwerking met Isola Arte,
Terschelling. Thijs Zeelen.
’Door waer en wind, weerex-
tremen, weerweetjes, de
mooiste weerfoto’s uit Lim-
burg’. Mooi Limburgs boeken-
fonds.

■ Onweer dat vanuit
Duitsland Limburg intrekt

kan heftig uitpakken.
FOTO: MARTIN SCHLOESSER

(DOOR WAER EN WIND)

Veertig jaar na Apollo-11

Maanstenen
in Leiden

door PIET SMOLDERS
LEIDEN – Op 20 juli aanstaande is het alweer veertig jaar ge-

leden dat de eerste mensen op de maan landden. En op 21 juli
1969 om vier uur ’s ochtends Nederlandse tijd drukte Neil Arm-
strong zijn linkervoet in het maanstof, even later gevolgd door
Edwin ’Buzz’ Aldrin. Onderwijl draaide Michael Collins rond-
jes om de maan in het Apollo moederschip, wachtend op zijn
collega’s. Hij was een van de weinigen die de rechtstreekse beel-
den van de maanwandeling niet konden zien. 

In totaal landden er zes keer
twee mensen op de maan. Zij
brachten meer dan 300 kilo aan
maangesteente naar de aarde.
Twee van die stenen zijn vanaf
woensdag 8 juli te zien in het
Museum Boerhaave in Lei-
den. Een steen (plus een Ne-
derlands vlaggetje dat mee-
vloog in de maanlander Eagle)
werd kort na de eerste maan-
vlucht Apollo-11 aangeboden
aan koningin Juliana. De ande-
re steen is afkomstig van Apol-
lo-17, de laatste bemande
maanreis (in 1972) en werd
door astronaut Harrison
Schmitt als ’Goodwill Rock’
opgedragen aan de kinderen
van de wereld.

Kinderen tot en met twaalf
jaar hebben in de zomermaan-
den (juli en augustus) gratis
toegang tot het Museum Boer-
haave, dat ook veel historische

foto’s en videobeelden van de
maanlandingen laat zien. De
expositie duurt tot 30 augus-
tus. 

Meer informatie:
www.museumboerhaave.nl

■ Maanmannen Buzz Aldrin, Michael Collins en Neil Armstrong
(v.l.n.r.) bewonderen een van de maanstenen die ze van hun his-
torische reis meebrachten. FOTO: NASA
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MONNIKENWERK VOOR WEBSITE VAN GOGH

Onderzoek naar brieven haalt
mythes onderuit

door THEA DETIGER
AMSTERDAM – Met een wetenschappelijke website, waar-

voor alle brieven van A tot Z zijn onderzocht, zet het van Gogh
Museum zich nog meer dan voorheen op de kaart als hét kennis-
centrum in de wereld over Vincent van Gogh. 

Aan de website, die 9 okto-
ber wordt gelanceerd tegelijk
met een serie van zes boeken
en een tentoonstelling over de
onderzoeksresultaten, is door
drie wetenschappers vijftien
jaar lang gewerkt. In die jaren
verzamelden ze alle kennis
over Van Gogh en zijn brieven
tot nu toe en ontzenuwden ze
en passant verschillende hard-
nekkige mythes over deze tot
de verbeelding sprekende
meesterschilder. 

„Uit de brieven blijkt glas-
helder dat Van Gogh geen wil-
de creatieve gek was, die zijn
schilderijen in een spontane
opwelling maakte”, zegt dr.
Leo Jansen, die vijftien jaar
geleden als onderzoeker werd
aangetrokken en nu conserva-

tor is van het Van Gogh Muse-
um. „Hij komt er uit naar vo-
ren als een intelligente kunste-
naar, die vooruit dacht en de
stappen die hij in zijn werk
deed doelbewust beredeneer-
de. Hij beschrijft erin hoe hij
plannen maakte en onderweg
van idee veranderde. Zo be-
steedde hij veel denkwerk aan
kleuren en composities. Ook
het feit dat zijn werk er spon-
taan moest uit-
zien, bedacht hij
van tevoren. Als
hij geestelijk in
de war was, wat
hijzelf ’aanvallen
van epilepsie’
noemt, werkte hij
juist niet. Dan
kon hij de denk-
kracht die daar-
voor nodig was
niet opbrengen.”

Voor het onder-
zoek, dat gefinan-
cierd en begeleid werd door
het Huygens Instituut van de
Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschap-
pen (KNAW) en het Van Gogh
Museum, werden 902 brieven
onder de loep genomen, 819
van Van Gogh zelf en 83 die
aan Van Gogh werden ge-
schreven. Bij die laatste zijn
uiteraard brieven van zijn
broer Theo, maar ook van an-

dere familieleden. „Het idee
dat hij starre ouders had, die
hem niet accepteerden, blijkt
ook niet te kloppen”, zegt Leo
Jansen. „Ze waren zich be-
wust dat hij moeilijk was en af-
wijkend gedrag vertoonde, en
deden hun uiterste best om
hem alles te geven wat hij no-
dig had. Er was juist sprake
van een zorgzame familiecul-
tuur. Dat zijn broer Theo zich
zo verantwoordelijk voelde,
komt ook daaruit voort. Hij on-
dersteunde niet alleen Vin-
cent, maar ook zijn ouders en
zijn zussen.”

Op de website, die straks
voor iedereen
toegankelijk zal
zijn, staan alle
brieven in de oor-
spronkelijke taal
(zo’n 600 in het
Nederlands en
300 in het Frans)
én in een nieuwe
Engelse vertaling.
In de toelichting
worden vroegere
onderzoeken ver-
meld en van com-
mentaar voor-

zien. Daarnaast zijn de schilde-
rijen afgebeeld die Van Gogh
noemt van hemzelf en andere
kunstenaars. „We hebben
zelfs bijna alle illustraties te-
ruggevonden die hij in zijn
vroege jaren uit tijdschriften
knipte en op grijs karton plak-
te ter inspiratie”, zegt Jansen,
die samenwerkte met Hans
Luyten en Nienke Bakker.

„Hoewel de brieven al eer-

der zijn uitgegeven, hebben
we de teksten vollediger kun-
nen maken en veel kennis
kunnen toevoegen. Zo hebben
we onder meer data kunnen
achterhalen, die onleesbaar
waren geworden of afge-
scheurd”, zegt Jansen. „Bij-
voorbeeld van een brief die
Vincent in 1872 in Den Haag
schreef toen hij daar bij een
kunsthandel werkte en zijn
kleine broertje Theo kwam lo-
geren. In de brief schrijft hij
over de draverijen, waar hij de
vorige dag was geweest, en dat
het vuurwerk ’s avonds niet
doorging wegens de regen.
Men ging ervan uit dat de brief
uit augustus was. Maar wij
hebben een compleet verslag
van de gebeurtenissen terug-
gevonden in een lokale Haagse

zondagskrant van 29 septem-
ber 1872.”

Leo Jansen beschouwt het
diepgravende onderzoek naar
de brieven, waarin Vincent
doorlopend commentaar geeft
op zijn leven, gedachten en
zijn werk, voorlopig als de
complete weerslag van alles
wat we weten over Vincent
van Gogh en in die zin te ver-
gelijken met het Rembrandt
Research Project. „Waar-
schijnlijk komen er ook reac-
ties, die eventueel weer tot
nieuwe ontdekkingen en in-
zichten zullen leiden”, zegt
hij. „Wetenschap is nooit he-
lemaal af. Toen we in 2002 een
tussenstand presenteerden,
meldde zich ineens weer ie-
mand met een nog onbekende
brief.” 

Vincent 
was geen
creatieve 

gekISS morgenvroeg te zien
Van een medewerker

AMSTERDAM – Het ruimtestation ISS is morgen helderder dan
ooit tevoren boven ons land te zien – als het weer meewerkt. Het
ISS komt als een zeer heldere bewegende ster op in het noord-
westen en bereikt om 04.14 uur onze tijd zijn hoogste stand op 74
graden in zuidzuidwestelijke richting. 

In ongeveer zes minuten beweegt het ruwweg van noordwest
naar zuidoost. Zorg dat u minstens tien minuten tevoren op een
goed donkere plaats bent, liefst met een vrije horizon. Het tijdstip
kan per plaats iets verschillen. 

Er wonen momenteel zes mensen in het ISS, onder wie de Belg
Frank de Winne. 

door INA EGGINK
AMSTERDAM – Als minister-president Jan Peter Balkenen-

de het over de ’koonke familie’ heeft, wordt hij meestal wel be-
grepen door de context waarin hij deze aanduiding voor de ko-
ninklijke familie gebruikt. Als logopedist Coen Winkelman
voordoet hoe de premier spreekt, is er geen woord van te begrij-
pen. Dat heet nu ’broddelen’, een spraakstoornis die vaker voor-
komt dan stotteren en er makkelijk mee wordt verward. 

Coen Winkelman schreef er
samen met zijn collega Yvon-
ne van Zaalen een informatief
boek voor de beroepsgroep
van logopedisten over met als
doel handvatten aan te reiken
voor de behandeling van deze
vaak onbegrepen stoornis.

Maar Winkelman wil meer:
„Op lerarenopleidingen wordt
vaak geen enkele aandacht
meer gegeven aan de manier
van spreken voor de klas. Ook
ik ben op verschillende oplei-
dingen ’wegbezuinigd’. En dat
is jammer, want met een goede
manier van praten heeft een
docent veel meer overwicht op
een klas.”

Een goede definitie van
broddelen is nog niet zo mak-
kelijk te geven, zo staat in het
werk van Winkelman en Van
Zaalen te lezen. Voordat Van

Zaalen in 2008 een Nederland-
se definitie formuleerde bij
het ontwikkelen van een we-
reldwijde consensus over
broddeldiagnostiek en -thera-
pie zijn zeker negentien ver-
schillende definities van dit fe-
nomeen terug te vinden in de
literatuur over spraakstoor-
nissen. Hier houden we het bij
de laatste versie: ’Broddelen is

een vorm van niet-vloeiend
spreken waarin de spreker on-
voldoende in staat is zijn
spreektempo aan te passen aan
de spraakmotorische en/of
linguïstische eisen van het mo-
ment.”

Belangrijkste kenmerk is
een te hoge articulatiesnel-
heid, maar Winkelman haast
zich te zeggen dat snel spreken
niet per definitie verkeerd is.
Hij neemt als voorbeeld Wou-
ter Bos. „Hij spreekt erg snel,
net als de mispresident”, grapt
Winkelman, „maar een be-
langrijk verschil is dat Bos re-
gelmatig pauzes inlast en met
meer melodie spreekt, waar-
door hij de aandacht van de

luisteraar vasthoudt en de
boodschap veel beter over-
brengt.” 

Een ander voorbeeld staat te
lezen in het Broddelboek van
de twee spraak- en taalthera-
peuten: ’Ook inn rusgtempo
mtpauzes wor dwoorde on-
duik garticleerd’. 

Symptomen
Een tweede kenmerk is dat

de broddelende spreker zich
niet bewust is van de beschre-
ven symptomen. Een illustra-
tie van een 23-jarige biologie-
student: ’Ik was enkele weken
geleden in de kroeg. Daar ont-
moette ik mijn nieuwe schoon-

zus. Ik heb twee biertjes ge-
dronken en heel gezellig met
haar staan praten. Ik heb een
geweldige avond gehad. Een
aantal dagen later zag ik haar
weer. Ze zei tegen mij: Goh,
wat had jij veel gedronken,
hè? Ik heb geen woord ver-
staan van wat je mij hebt ver-
teld, grappig hè. Ik stond per-
plex. Mijn wereld stortte in. Ik
dacht echt dat ze me begrepen
had.’ 

Bewustwording van de ma-
nier van spreken is dan ook
één van de onderdelen van de
therapie zodat de broddelaar
op termijn zijn eigen struikel-
blokken leert herkennen en
kan verbeteren.

Na afloop had ik geen idee wat
voor weer het zou worden. ’En
in het weekeinde wordt het…’
Later begreep ik dat het ’wat

kouder’ zou worden. De be-
trokken weerman liet de twee
belangrijkste woorden weg-
zakken waardoor de bood-
schap totaal niet overkwam.
Tja, dat kan toch niet de be-
doeling zijn van het nieuws op
televisie.” 

■ Maak daar maar eens 
chocola van.

BRON: ’BRODDELEN’

Onbevoegd 
voor de klas

Van onze onderwijsredactie
AMSTERDAM – In de grote steden is in het voortgezet on-

derwijs het lerarentekort zo nijpend dat de scholen de regels
voor de bevoegdheden niet altijd even nauw nemen. 

• Van
Gogh-

kenner
Leo 

Jansen.
FOTO:

FRANK DE
RUITER


