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Door onze redacteur
Hendrik Spiering
Amsterdam. Alsjeblieft, laat de
kinderen spelen! Maar niet omdat ze
er zo creatief, slim, sociaal, taalvaar-
dig, zelfbeheerst, verhalend of pro-
bleemoplossend van worden. Want
uit een grote analyse van de bestaan-
de wetenschappelijke literatuur
blijkt dat voor deze vaak geprezen ef-
fecten van spel géén bewijzen be-
staan. In het artikel worden vooral de
effecten van ‘doen-alsof-spel’ nage-
plozen. Het wordt binnenkort gepu-
bliceerd in het wetenschappelijke
tijdschrift Psychological B ulletin. Het is
al gepubliceerd op de website van het
t ij d s ch r i f t .

Een belangrijke categorie van spel
die niet bekeken is, is het fysieke spel,
dat ook veel bij andere zoogdieren
voorkomt: stoeien, rennen en sprin-
gen. Daarvan is al wel bewezen dat
het – bij mensen – goed is voor aan-
dacht in de klas, maar ook voor soci-
ale coördinatie, emotionele zelfbe-
heersing en – bij ratten – ‘normaal
seksueel gedrag’.

Iedereen die kinderen ziet ‘doen
alsof’ in een spel (boefje spelen, een
banaan als ‘telefoon’ gebruiken),
krijgt het gevoel dat dat een belang-
rijke activiteit is, schrijven de auteurs
van het stuk, onder leiding van Ange-
line Lillard (Early Development Lab,
University of Virginia). Maar dat lijkt
een cultureel bepaald gevoel. Uit een
recent onderzoek blijkt dat in landen
als Marokko, China, India en Indone-
sië de meeste kinderen (volgens hun
moeders) helemaal niet vaak doen-
alsof spelen. Is dat erg? En moeten
ook Westerse kinderen die weinig
doen-alsof spelletjes doen daarin ge-
stimuleerd worden? Lillards conclu-
sie is: nee.

Want er is geen enkel bewijs dat
doen-alsof-spel enige cruciale in-
vloed heeft op de ontwikkeling van
kinderen. Voor redeneren, taalvaar-
digheid, talent voor verhalen en zelf-
beheersing is op basis van de bestaan-
de literatuur zo’n oorzakelijk ver-
band niet uitgesloten, maar ook niet
erg waarschijnlijk. De verbanden

zijn niet sterk. En even goed ligt de
oorzaak andersom (‘t a a l va a r d i g h e i d
stimuleert spel’) of er is een gemeen-
schappelijke oorzaak in het spel (‘ou-
ders die taal stimuleren, stimuleren
óók doen-alsof-spel’).

De claim dat doen-alsof-spel cruci-
aal is voor de ontwikkeling van kin-
deren is onderwijskringen wel erg
populair. Dat komt mede door de op-
komst van het gedachtegoed van de
Russsische psycholoog Lev Vygotsky
in de laatste decennia. Doen-alsof is,
zegt Vygotsky, de motor van de ont-
wikkeling, want daarin wordt vaak al
een volgende fase van de cognitieve
en sociale ontwikkeling bereikt.

Lillard en haar collega’s analyseer-
den zoveel mogelijk relevante onder-
zoeken. Bijvoorbeeld of kleuters cre-
atiever waren in het verzinnen van
functies van voorwerpen als ze daar

eerst mee speelden. En of dramales-
sen kinderen hogere IQ-uitslagen
bezorgen. of kinderen die vaak rol-
lenspellen spelen, sociaal handiger
werden, of kinderen in een spel (‘j ij
bent de soldaat op wacht!’) langer stil
konden staan dan in andere situaties,
enzovoorts. Maar Lillard breekt de
staf over de kwaliteit van de meeste
van deze ruim 100 onderzoeken die
zij en haar collega’s bekeken. Bij veel
experimenten leek het doen-alsof-
spel wel van invloed op allerlei men-
tale en andere prestaties van de kin-
deren. Maar bij nadere beschouwing
kon dat even goed liggen aan het veel
intensievere contact van de onder-
zoekers met de kinderen in de spel-
groep, ten opzichte van de controle-
groepen. Zo sterk lijkt die invloed
van het contact met volwassenen dat
Lillard het in haar conclusies zelfs be-
schouwt als een van de echte voorde-
len van doen-alsof-spel: het leidt
vaak tot meer positieve contacten
met volwassenen en dàt is dan weer
goed voor de ontwikkeling. Andere
waarschijnlijk reële voordelen van
doen-alsof-spel die volgens Lillard
nader moeten worden onderzocht,
zijn het positieve effect op het wel-
zijn van de kinderen en op hun ge-
voel hun situatie te beheersen.

‘Alsof-spel’ is niet
belangrijk voor
kindontwikkeling
De aanname dat kinderen
die vaak ‘doen alsof’
spelen daar socialer,
slimmer of creatiever van
worden, klopt niet. Ze
worden er wel blij van.

In Indonesië en China
spelen kinderen
zelden ‘doen-alsof’

Door onze redactie wetenschap
Amsterdam.Mensen hebben
het, resusaapjes niet: maatge-
voel, de basis van muziek en dans.
Dat blijkt uit onderzoek van
Henkjan Honing, hoogleraar
muziekcognitie aan de Universi-
teit van Amsterdam en collega’s.
Woensdag stond het artikel in
PLOS ONE.

Ieder mens kan meeklappen
met een ritme of meewiegen op
muziek. Drie jaar geleden toonde
Honing al aan dat ons maatge-
voel is aangeboren. Voor dat on-
derzoek lieten Honing en colle-
ga’s pasgeborenen luisteren naar
een drumritme. Soms, aan het
begin van de maat, werd een slag
weggelaten. Mensen ervaren dit
als een ‘luide stilte’, alsof het rit-
me ‘struikelt’. Op de EEG’s van
zowel volwassenen als baby’s, is

deze stilte te zien als een negatie-
ve piek: een blijk van verrassing.

Nu beplakten Mexicaanse col-
lega’s van Honing de schedels van
twee resusaapjes, Aji en Yko, met
elektroden. Ook zij kregen ver-
schillende slagritmes te horen
waarbij soms de eerste en soms
een andere slag was weggelaten.

De hersenscans vertoonden
geen verschillen tussen de ritmes
met of zonder luide stilte. Die
verschillen waren er wel tussen
ritmes waarin de eerste of een an-
dere slag was weggelaten. Resus-
apen kunnen dus wél regelmaat
en ritmische groepen herkennen,
concludeert Honing, maar heb-
ben geen besef van maat.

Honing gaat het experiment
herhalen bij chimpansees, om te
zien wanneer in de evolutie ons
maatgevoel is ontstaan.

Resusaapjes hebben geen
gevoel voor maat

Door Eddy Echternach
Amsterdam. Het lijkt een vage sa-
tellietfoto van het stroomgebied van
de Nijl, maar schijn bedriegt. De op-
name is niet gemaakt door een obser-
vatiesatelliet rond aarde, maar door
de ruimtesonde Cassini. En de mean-
derende rivier bevindt zich op het
oppervlak van Titan, de grootste
maan van de planeet Saturnus.

Titan is groter dan de planeet Mer-
curius en heeft, als enige maan in ons
zonnestelsel, een uitgebreide atmos-
feer. Deze bestaat voor ongeveer 95
procent uit het transparante gas stik-
stof, maar is desondanks vrijwel
compleet ondoorzichtig. Dat komt
doordat het onderste deel van de at-
mosfeer wordt gekenmerkt door een
oranjekleurige ‘smog’ van organi-
sche moleculen. Deze smog onttrekt
Titan aan nieuwsgierige blikken van
buitenaf. De ruimtesondes Pioneer
11 en Voyager 1 en 2 passeerden Ti-
tan al, maar pas toen de Cassini in
2004 in een baan om Saturnus kwam
nam de kennis van Titan snel toe, ook
doordat toen een sonde op Titan
landde: de Huygens, genoemd naar
Titans ontdekker.

De hier afgebeelde foto is dan ook
geen gewone foto, maar een radarop-
name. Hij is gemaakt door radiogol-
ven naar het oppervlak van de grote
Saturnusmaan te zenden en de weer-
kaatsing ervan op te vangen. Anders
dan zichtbaar licht ondervinden ra-
diogolven geen hinder van mist of
bewolking .

De ontdekking van een rivieren-
stelsel op Titan komt niet helemaal
onverwacht. Eerder zijn op deze
maan al meren ontdekt en ook zijn er
sterke aanwijzingen gevonden dat er
regen valt. Het zijn geen water me-
ren. Op Titan bestaat regen niet uit
waterdruppels: daarvoor is het er
veel te koud – grofweg 180 graden
onder nul. Bij die lage temperatuur is
water letterlijk keihard bevroren.

Op Titan fungeren eenvoudige
koolwaterstoffen (methaan, ethaan)
als ‘h e m e l wa t e r ’ fungeren. Het re-
gent er in feite vloeibaar aardgas.

Het nieuwe radarbeeld van Cassini
laat zien hoe die ijskoude vloeistof in
de meren terechtkomt. Net als gewo-
ne regen op aarde verzamelt zij zich
in de bovenloop van de rivier, om ver-
volgens naar lager gelegen gebieden
te stromen. Dat de rivier ook werke-
lijk stroomt, wordt afgeleid uit de
egale donkere tint van de rivier. Op
radarbeelden is dat kenmerkend
voor een glad en dus stromend op-
pervlak.

Hoewel de hoofdrivier wel de no-
dige bochten vertoont, is zijn loop re-
latief recht. Volgens de wetenschap-
pers die de radarbeelden hebben be-
keken, kan dat erop wijzen dat hij
een natuurlijke breuk in het opper-
vlaktegesteente van Titan volgt.

Het afgebeelde stroomgebied be-
vindt zich niet ver van de noordpool
van de grote Saturnusmaan. Het
strekt zich uit over een afstand van
ongeveer 400 kilometer – a a n z i e n l ij k
korter dus dan de Nijl, die ruim 6600
kilometer lang is.

Op Titan
stroomt
een brede
rivier van
aardgas

De ruimtesonde Cassini maakte
op 26 september deze radarbeel-
den van een 400 km lange mean-
derende rivier op Titan, een
maan van Saturnus. Het is voor
het eerst dat zo’n rivierenstelsel
buiten de aarde is ontdekt.
Foto N ASA/JPL-C altech/ASI
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D amien H irst breek t
met G agosian G allery
amsterdam. Kunstenaar Damien
Hirst en galeriehouder Larry Gagosi-
an gaan uit elkaar. Dat schrijft The Fi-
nancial Times. Hirst is een van de be-
roemdste en best verkopende kun-
stenaars ter wereld, Gagosian met
wereldwijd twaalf vestigen is een
van de grootste kunsthandelaren. Ze
werkten zeventien jaar samen en vo-
rig jaar nog exposeerde Hirst in alle
Gagosian-vestigingen tegelijk. De
reden van de breuk is niet bekend,
wel dat het in vriendschap gebeurt.
Hirst blijft wel verbonden aan de
Britse galerie White Cube. (NRC)

F ilm V an D riel opent
F ilmfestival R otterdam
amsterdam. De wederopstanding van
een klootzak van regisseur Guido van
Driel is op 23 januari de openings-
film van het International Film Fes-
tival Rotterdam. De onlangs overle-
den Jeroen Willems speelt een be-
langrijke bijrol. De wederopstanding
van een klootzak gaat over een Amster-
damse gangster die na een bij-
na-doodervaring een ander mens
wordt – maar het verleden is natuur-
lijk nog niet klaar met hem. (NRC)

Advertentie

Theater
Na de repetitie/Persona bij Toneel-
groep Amsterdam. Gezien 13/12 in
Stadsschouwburg Amsterdam. T/m
18/5. Inl: tga.nl
vvvVV , vvvvV

Door Herien Wensink
Een spiegelpaleis, dat is Ivo van Ho-
ves tweeluik Na de Repetitie/Persona b ij
Toneelgroep Amsterdam. Hij plaatst
Ingmar Bergmans script uit 1984 en
de film uit 1966 niet alleen naast,
maar ook tegenover elkaar. Het één
een filosofisch onderzoek van de
kunst, het ander een onontkoom-
baar statement over het leven.

In Na de repetitie draait het om re-
gisseur Hendrik Vogler (Gijs Schol-
ten van Aschat), die een crisis door-
maakt. Hij regisseert de jonge Anna
(Karina Smulders) in Droomspel va n
Strindberg. Na hun repetitie raken
ze verwikkeld in een rollenspel. Ze
onderzoeken hoe ze minnaars zou-
den kunnen zijn, spelen het begin
van de relatie, speculeren over de af-
loop, testen en tergen elkaar. Maar
dat kan hun existentiële leegte niet
verhullen: hij is een man die werkt
omdat hij niet meer durft te leven. Zij
bestaat, ook achter de schermen, en-
kel uit een reeks rollen.

Hoe interessant die materie ook is,
en hoe virtuoos Smulders en Schol-
ten van Aschat al hun rollen ook spe-
len, dit deel blijft iets te schematisch.
Het artificiële gedrag van de perso-
nages, al is dat functioneel, staat
emotionele betrokkenheid in de
weg. Alleen Marieke Heebink mag,
als droombeeld uit het verleden,
even ‘e ch t ’ zijn: aards, prozaïsch,
grof, onbeholpen. Zij zorgt voor een
intens moment van emotie, in een
verder wat cerebraal geheel.

Die aarzelende aftrap maakt wel
dat het tweede deel, Pe r s o n a , aankomt
als een vuistslag. Daarin zien we ac-

trice Elisabeth Vogler (Heebink), die
plots heeft besloten niet meer te pra-
ten, en zuster Alma (Smulders) die
haar verzorgt, eerst in het ziekenhuis
en later in een huisje aan zee.

Nu draait Van Hove alles om. Gaat
Na de repetitie over het verdwijnen in
de kunst, in Pe r s o n a gaat het juist over
kiezen voor het volle leven. De eerste
ensceneerde Van Hove in een rom-
melig-realistische ruimte, de tweede
tegen een imposant artificieel decor.
En speelden de acteurs in Na de repeti-
tie berekenend, op het kille af, in Pe r -
sona mogen alle registers open.

Dat geldt met name voor Smul-

ders, die als Alma vrijwel uitsluitend
het woord voert. Zij doet dat meesle-
pend, en schakelt moeiteloos van
geestig naar deerniswekkend en van
charmant naar angstaanjagend. In
de film speelt Bibi Andersson Alma
constant hysterisch – zo erg dat het
afstoot. Smulders maakt haar wor-
steling – hoe verenig ik hartstocht en
trouw, eenvoud en ambitie, beschei-
denheid en ijdelheid? – i n v o e l b a a r.

Heebink biedt prachtig stil tegen-
spel. Elisabeth heeft alle rollen afge-
legd en begint de voorstelling geheel
naakt. Haar blik is geamuseerd, ver-
rast, gekweld of betrapt. Als Alma

meedogenloos analyseert hoe Elisa-
beth worstelt met haar moederrol,
zit Smulders met haar rug naar het
publiek. Op het gezicht van Heebink
is groeiend afgrijzen te lezen.

Zeer dwingend is in dit deel het
decor. Van een kil ziekenzaaltje klap-
pen de wanden weg, en onthullen
rondom water. Met regen en wind-
machines ontstaat de perfecte to-
neelstorm – een fantastische, filmi-
sche scène. Het geluidsdecor en de
oprukkende mist creëren een conse-
quent spookachtige sfeer. Zo wordt
theater, en wat het over het leven te
zeggen heeft, onontkoombaar.

L even en k u nst in een spiegelpaleis

Door onze redacteur
Mischa Spel
Amsterdam. De levensmetafoor
van de reis speelt een hoofdrol in het
werk van Otto Ketting. Vooruitkij-
ken, ervaren, stromen. Zijn vier wer-
ken De Overtocht (1992), Het Opont-
houd (1993), De Aankomst (1993) en
Kom, over de zeeën (1994) gingen er-
over. En de opera Ithaka (1986), ge-
speeld bij de opening van Het Mu-
ziektheater in Amsterdam.

Ketting (Amsterdam, 1935) over-
leed gisteren in zijn woonplaats Den
Haag na een kort ziekbed. Zijn reis
was onvoltooid; hij werkte nog aan,
onder meer, een werk voor het Con-
certgebouworkest. En in februari
ging zijn omvangrijke en eclectische
Zesde symfonie in première, ontvan-
gen met een „kolossaal applaus”.
Ketting slaagde er vaak in om met
doorwrocht materiaal een klankwe-
reld te scheppen die direct tot de
verbeelding spreekt. Ook zijn lied-
cyclus The Light of The Sun (1979) is er
een voorbeeld van.

„Een goede balans tussen nuch-
terheid en expressie – dat zit in alle
stukken waar ik tevreden over ben”,
zei hij in 2000 in een gesprek met
deze krant. Een van die stukken was
de griezelig rijpe Eerste symfonie
(1959) waarmee hij als 22-jarige, nog

slechts door zijn vader Piet Ketting
bijgestuurde, componist in één klap
werd omarmd als grootste talent
van zijn generatie. Hoor je de orke-
strale expressiviteit van die Eerste nu
terug, dan snap je dat componist
Karl Amadeus Hartmann de jonge
Ketting „niets meer te leren had”. In
plaats daarvan hebben ze toen maar
een jaar over muziek gepraat – „met
veel koffie en cognac”.

Otto Ketting, ook actief als diri-
gent, publicist en in zijn jonge jaren
als trompettist, was een van de fre-
quentst uitgevoerde levende Neder-
landse componisten. Zijn bekroon-
de Time Machine (1972) werd in bin-
nen- en buitenland meer dan 180

Necrologie Otto Ketting (1935-2012), componist

Klankwereld vol verbeeldingskracht
Otto Ketting was als
componist veelzijdig en
betrokken. Over zijn
muzikale taal praatte hij
niet graag. Muziek mocht
mooi zijn, mits met mate.

Marieke Heebink (links) als Elisabeth en Karina Smulders als Alma in ‘Pe r s o n a ’. Foto Jan Versweyveld

Otto Ketting in 2005
Foto Johannes van Assem

De generatie 1930

Otto Ketting was een van de
grootste Nederlandse compo-
nisten. Van zijn generatie zijn
Louis Andriessen (1939),
Theo Loevendie (1930), Dick
Raaijmakers (1930) en Hans
Kox (1930) nog actief. Ketting
gaf ook les. Klaas de Vries
(1943) is zijn beroemdste leer-
ling. Een afspiegeling van Ket-
tings smaak zijn de componis-
ten voor wie hij als publicist en
dirigent een lans brak.

De Zesde symfonie van Ketting
verscheen op Attaca.
Ook op Ned. 2, 17/2, 0.00 uur
en concerthuis.radio4.nl/
componist/318/Otto_Ketting

keer gespeeld, al vermoedde Ketting
zelf dat die populariteit wortelde in
de speelduur van maar elf minuten.

Een beetje gemopper was hem
niet vreemd, maar dat kwam meest-
al voort uit zijn liefde voor muziek.
Als componist, vond hij, moet je je
roeren, je actief beijveren voor een
gunstiger muzikaal klimaat. „Een
componist die alleen thuis zit te
componeren is een onding.” Orkes-
ten werden door hem vaak fel bekri-
tiseerd om hun gebrek aan aandacht
voor Nederlandse muziek. Ook over
cultuurpolitiek had hij weinig
goeds te zeggen.

Kettings muzikale taal laat zich
niet gemakkelijk typeren, juist om-

dat zijn oeuvre zo veelzijdig is.
Voor componisten van zijn gene-

ratie was het serialisme een nood-
zaak en Ketting bewonderde als
jong componist Schönberg, Berg en
Webern zeer. Maar een strenge reek-
sentaal bood hem al snel geen moge-
lijkheden meer. Een duimdik boekje
dat als handgeschreven oeuvrelijst
dienst doet, vermeldt tientallen
werken in Kettings jaren van creatie-
ve impasse. Zoekend naar een eigen
geluid, componeerde hij film-, thea-
ter- en balletmuziek, zoals de sfeer-
volle score van Bert Haanstra’s docu-
mentaire Alleman (1963).

Ketting maakte zelf geen onder-
scheid tussen zijn vele ballet- of
filmmuziek en zijn ‘v r ij e ’ werk; mu-
ziek is muziek, vond hij. Maar ook
de muziek van Bert Haanstra’s Dok-
ter Pulder zaait papavers (1975) open-
baart wel degelijk een ander univer-
sum dan, bijvoorbeeld, de recente
Zesde symfonie.

Een constante in Kettings werk is
zijn instinct voor spanningsop-
bouw, voor beweging. Zijn ambach-
telijkheid ging ook altijd samen met
een muzikantesk oor voor schoon-
heid. „Je moet uitvogelen waar je
materiaal je in staat stelt een mo-
ment van schoonheid in te voegen”,
zei hij. Anders wordt het een Miss-
verkiezing. Saai.” De andere kant op
gold dat evenzeer. Hoezeer Ketting
zijn muziek ook doorrekende, hij
bleef het effect ervan ook als luiste-
raar beschouwen. Werkt dit? Moet
dit anders? Het uitdrukken van „een
bepaalde emotie” was wel degelijk
een streven, gaf hij toe. Uiteindelijk
was hij daarin een romanticus.

Door onze redacteur
Claudia Kammer
Amsterdam. De Raad voor Cultuur
is tegen het afschaffen van het vak
Culturele en Kunstzinnige Vorming
(CKV) als verplicht examenvak in het
voortgezet onderwijs.

In maart maakte het ministerie
van OCW bekend dat CKV een keuze-
vak wordt. Dat betekent niet dat
scholieren de vrije keuze krijgen of
ze het willen volgen, maar dat scho-
len mogen kiezen hoe het invullen.
Ze mogen de lessen ook integreren in
andere vakken, zoals geschiedenis,
Nederlands of vreemde talen.

De Raad voor Cultuur brengt vrij-
dag een ongevraagd advies uit, om-
dat voor een „degradatie van het vak”
wordt gevreesd. „De kans is groot dat
zowel leerlingen als scholen minder
of geen aandacht meer zullen of kun-
nen besteden aan culturele vorming,
zeker scholen die hier al weinig ge-
voel voor hebben.”

Joop Daalmeijer, voorzitter van de
Raad voor Cultuur: „Wij willen voor
de regering gesprekspartner zijn bij
het vormen van het cultuurbeleid.
Dat betekent dat je af en toe ook te-
genspreekt. Als CKV geen verplicht
examenvak meer is, verliest het sta-
tus en verdwijnen de gespecialiseer-
de docenten. Je vraagt je ook af waar-
om dan de Cultuurkaart is gered. Die
kaart wordt gebruikt bij CKV voor
culturele activiteiten.”

De Raad bracht in juni samen met
de Onderwijsraad al een advies uit
over cultuureducatie in het basison-
derwijs. „Dat is omarmd in het re-
geerakkoord. Het is dan niet logisch
als in het voortgezet onderwijs een
tegengestelde koers wordt ingezet.”

A dvies:
h ou d C K V
v e r p l i c h  t


