
4

MEI 2021

FINANCIER ONDERWIJS  
IN PLAATS VAN OORLOG 

INTERVIEW MET DOCENT MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN BASHIR AZIZI

INTERVIEW

Bashir Azizi 
( foto: Josje Deekens)



5

MEI 2021

In de discussie over burgerschapseducatie verkondigt onze vakgenoot,  
docent maatschappijwetenschappen Bashir Azizi een verfrissende - internationale - stem. 

Maatschappij & Politiek sprak hem over de politieke geschiedenis van Afghanistan en  
de lessen die we hieruit voor ons (Nederlandse) onderwijs kunnen trekken. 

K O E N  V O S S E N door de Verenigde Staten getraind en van 
wapens voorzien. Vandaag de dag kennen 
wij ze onder een andere naam: Taliban. 
De interventie door vreemde mogend-
heden in Afghanistan bracht Afghanistan 
niet alleen de Taliban, maar ook hele vel- 
den vol met papaverbollen voor de pro-
ductie van opium (90 procent van de 
wereldproductie). Deze interventies, eerst 
de Russische en daarna de Amerikaanse, 
hebben Afghanistan veranderd van een 
neutraal en gastvrij land in een bloedig 
strijdtoneel.’

WERELDBURGEROORLOG
In het gesprek met Azizi openbaart zijn 
scherpe geest zich meermaals. De verha-
len blijven niet bij beschrijvingen steken. 
Hij duidt de huidige wereldproblematiek 
met de lens van burgerschap. Azizi: ‘We 
hebben vandaag de dag niet meer alleen 
oorlogen en/of burgeroorlogen. Er is eer- 
der sprake van een heuse wereldburger-

oorlog. Burgers van over de hele wereld  
zijn ingehuurd om in Afghanistan (en di-
verse andere brandhaarden in de wereld) 
te vechten. Tsjetsjeense burgers, Pakistani, 
inwoners van de Golfstaten, Afrikanen uit 
Mali en burgers uit nog zoveel andere lan- 
den. Allemaal komen ze samen om onder 
de vlag van de zogenaamde islam voor  
de geopolitieke belangen van de grote 
mogendheden te vechten en regionale 
machten zoals Pakistan, Saoedi-Arabië en 
Iran te dienen. Het toont aan hoe gegloba-
liseerd onze wereldorde is en hoe inter-
dependent wij als burgers zijn.’

In uw analyse haalt u de filosoof Diogenes 
(404-323 v. C.) aan. Hem wordt gevraagd 
waar hij vandaan komt. Zijn antwoord 
hierop luidde: ‘Ik ben kosmopoliet, een 
burger van de wereld’. Waarom houdt 
u dit pleidooi voor een kosmopolitisch 
visie op burgerschap?
‘Dat is toch prachtig van Diogenes dat hij 
niet zegt dat hij uit Sinope komt, maar 
dat hij een inwoner van de wereld is. In 
de geschiedenis komt deze gedachte 
regelmatig terug.’

UITWISSELING
In het gesprek met Azizi komt meermaals 
naar voren dat door de mogelijkheid om 
in andere landen invloed uit te oefenen, 
er ook sprake van verantwoordelijkheid is;  
een verantwoordelijkheid die aan grenzen 

waren vaak jongens die, vaak als wees, 
binnen de moskee waren opgegroeid. De 
imam bezocht elke dag één gezin en at met 
hen mee. Daarmee steunde de inwoners 
van de gemeenschap de imam. Er waren 
toen ook mensen die dit weigerden en 
dat mocht natuurlijk ook als je dat op 
tijd aangaf. Er heerste vrijheid over hoe 
je hiermee omging. Veel reizigers zullen 
tijdens hun reis door Afghanistan niet 
hebben gemerkt dat het een islamitisch 
land was.’

Welke gebeurtenissen hebben Afghani-
stan dan zo veranderd? 
‘De inval door de Sovjet-Unie had tot ge-
volg dat een procommunistische ideolo- 
gie, zij het in opgelegde vorm, geruime tijd 
onderdeel van de Afghaanse politiek was. 
Vooral in de steden hingen veel mensen dit 
wereldbeeld aan, dat op gespannen voet 
met het kapitalistische wereldbeeld van 
de Verenigde Staten stond. Dit resulteerde 
in politieke keuzen met dramatische 
gevolgen, waarvan de Afghaanse bevolking 
nu nog te lijden heeft. De Verenigde Staten, 
Saoedi-Arabië en Pakistan vonden een 
groep die zij konden gebruiken om de strijd 
tegen de Russische invloed in Afghanistan te 
voeren: de moedjahedien. Deze groep werd 

O
m de zoveel tijd ont-
moet je mensen wiens  
biografie een voorbeeld 
zijn van hun theorie: 
een teken van een door-
leefd en doordacht leven  

als onderdaan, migrant en burger. De in 
Afghanistan geboren Bashir Azizi is een 
dergelijk persoon. In zijn masterthesis voor  
de studie Filosofie positioneerde hij zich- 
zelf in de traditie van Socrates: ‘Het niet- 
onderzochte leven is niet de moeite  
waard om te worden geleefd’. Zijn weten- 
schappelijke, maar ook onderwijskundige 
denken laat diverse maatschappijkritische  
en filosofische lijnen bijeenkomen: de 
(wereld)geschiedenis van Afghanistan, het  
kosmopolitisme door de geschiedenis en 
over landsgrenzen heen; dit alles aange- 
vuld met zijn waarnemingen van het 
onderwijsdebat in Nederland. Azizi pro- 
moveerde op 9 april 2020 aan de Uni- 
versiteit Leiden op het proefschrift 
Wereldburgerschap, waarvan inmiddels 
een handelseditie verkrijgbaar is.

VERSCHIL
Bashir Azizi: ‘Om het boek te begrijpen 
moet je de achtergrond ervan weten. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw was 
het leven in Afghanistan compleet anders. 
Europeanen reisden met een busje vanuit 
Heerlen door naar Kabul en verder: de 
zogenoemde Hippie trail. Tijdens deze tocht  
reisde men over het Europese continent, 
de Turkse hoogvlakten en Iran om in 
Afghanistan aan te komen - het Afghani-
stan waarin ik ben opgegroeid. Als je de 
toeristen van destijds spreekt, typeren ze 
Afghanistan door middel van verhalen 
over gastvrijheid, zoals van toeristen die 
door Afghanistan fietsten met een aan  
hen gegeven fiets. De vorige eigenaar 
wilde daarvoor geen geld ontvangen. Als 
je te lang aandrong om te mogen betalen 
werd men vooral boos. Daarnaast zijn er 
legio verhalen over het logeren bij mensen 
thuis en het mogen meefeesten met bij-
voorbeeld bruiloften.
Het geloof speelde destijds ook een heel 
andere rol. In Afghanistan, maar ook in 
buurland Iran, dat nu als een islamitische 
staat bekendstaat, was dat toen niet aan 
de orde. Mensen geloofden wel, maar dit 
had een heel andere vorm: het geloof was 
ondergeschikt aan de staat en had daar ook 
geen politieke bemoeienis mee. De imams 
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heid heeft door haar handelen, met de 
Verenigde Staten, een verantwoordelijkheid 
op zich genomen. Door invloed op een  
ander land uit te oefenen, door de toe-
genomen interdependentie, ontstaat deze 
morele verantwoordelijkheid voor elkaar. 
Je ziet, nu jaren na de interventies vanuit  
de Amerikanen en hun bondgenoten, dat  
de Verenigde Staten met de Taliban aan 
tafel zit. Het doel hiervan is weer de schijn  
van rust te creëren. De Nederlandse over-
heid heeft geen zitting bij deze gesprekken, 
ondanks al haar support tijdens de strijd.’

U benoemt expliciet de rol van rechts-
staat in uw alternatieve aanpak voor 
Afghanistan en pleit in uw boek voor 
universele mensenrechten. 
‘Dat komt van Immanuel Kant zijn boek 
Naar de eeuwige vrede. Hij stelt daarin dat 
ieder mens rechten heeft, niet omdat deze 
gegrond zijn in God, maar om de simpele 
reden dat de wereld eindig is. Wanneer een 
burger zijn rechten in zijn geboorteland 
worden ontnomen, heeft hij het recht op 
zoek te gaan naar een ander land. Deze 
zoektocht naar een land dat hem als 
vluchteling wil accepteren kan lang duren. 
De geografische bepaaldheid van de wereld, 
de begrensdheid van de aardbol, heeft tot 
gevolg dat eenieder ergens op de wereld  
het recht heeft om vriendschappelijk te  
worden ontvangen; dus niet vijandig te  
worden behandeld. Dit inzicht van Kant en  
de toenemende interdependentie tussen 
staten, zorgt ervoor dat je een morele ver-
antwoordelijkheid ten opzichte van de 
ander hebt. Kant verwoordde dit principe 
heel mooi: “Niemand heeft oorspronkelijk 
meer recht om op een bepaalde plaats op 
de aarde te zijn dan de ander”. 
Het is belangrijk voor docenten om niet  
mee te gaan in de woordkeuze van kinde-
ren van immigranten dat Nederland het 
tweede land is. Het land van de (groot)
ouders zou dan het eerste land zijn. In 
Afghanistan was ik een onderdaan en sinds 
ik in Nederland woon ben ik een burger. 
Hier mag ik stemmen. Hier doet mijn stem 
ertoe. Daarom heb ik een alternatief woord 
bedacht: moederland. Het moederland is 

niet het land waar je bent geboren, maar  
het land waar je wilt verblijven. Je wilt hier 
zijn omdat je fundamentele rechten hebt.’

De ondertitel van uw boek geeft aan dat 
het als een spiegel van Afghanistan en 
Nederland dient. In feite fungeert het 
heel erg als een bolle spiegel. Die verte-
kening zorgt ervoor dat je (ook) goed de 
omgeving rondom het onderwerp kunt  
zien (de relatie Afghanistan-Nederland,  
de moderne politieke wereldgeschiede-
nis) waardoor je het onderwerp wereld- 
burgerschapsonderwijs beter gaat be- 
grijpen. Wat valt u op aan het burger-
schapsbeleid van Nederland? 
‘Ik heb in mijn boek geprobeerd de ont- 
wikkelingen sinds 2006 [sinds de start van  
de burgerschapsopdracht, red.] weer te ge-
ven. Wat is er sindsdien gebeurd en waar- 
om stagneert het? De Onderwijsinspectie 
concludeerde in 2013 dat er op scholen 
weinig vorderingen zijn. De problemen 
waren het ontbreken van expliciete leer-
doelen en schoolvisie en te weinig niveau. 
Scholen wisten ook niet wat het eindniveau 
moest zijn. De adviezen omvatte destijds 
meer ondersteuning voor scholen, verdie-
ping in de kennis en vaardigheden van 
burgerschap en aanscherping van het cur-
riculum. De eerste twee zijn niet gereali-
seerd en voor de derde is momenteel het 
Curriculum.nu-traject gaande.
Het interessante van zo’n nieuw leergebied 
is dat het ook in een school moet landen 
en een plaats moet krijgen. Volgens mij is 
het belangrijkste probleem de kloof tussen  
de wet en de leerlingen. Leerlingen werken 
volgens de rationaliteit van cijfers en het 
rooster. Wanneer burgerschap niet op het  
menu van de leerlingen staat, denkt de 
leerling dat het niet belangrijk voor zijn 
voortgang is. Zij weten daardoor ook niet  
wat burgerschap inhoudt. Daarnaast wor-
den leerlingen ook nooit betrokken bij 
het maken van de nationale wetten en de 
schooleigen burgerschapsvisie. Hoe wil je  
een democratische cultuur realiseren als 
je op een niet democratische manier het 
schoolbeleid vormt? De leerling moet  
hierbij worden betrokken.’ 

voorbijgaat. Azizi: ‘Als je vanuit een histo- 
risch perspectief naar de relatie Nederland-
Afghanistan kijkt, zie je iets bijzonders. 
Eigenlijk had Afghanistan geen innige 
verbondenheid met Nederland - hooguit 
met het Britse rijk in het koloniale tijdperk.  
Toch heeft Nederland een verantwoorde-
lijkheid ten opzichte van Afghanistan ge-
kregen. Na de aanslag van 9/11 trokken de 
Amerikanen naar Afghanistan en Neder- 
land ging met hen mee. Hierover werden 
geen vragen gesteld. Waarom is er toen in 
oorlog geïnvesteerd? Als al dat geld aan 
educatie en uitbouw van de rechtsstaat 
zou zijn besteed, was de situatie nu heel  
anders geweest. Stel dat iedere Neder-
landse middelbare school in het kader van  
een uitwisseling één leerling uit Afghani-
stan voor één jaar - kosteloos - onderdak en  
onderwijs gaf, of dat universiteiten en 
hogescholen Afghaanse jonge vrouwen tot  
jurist, advocaat of rechter zouden opleiden, 
hoe zou Afghanistan er nu dan hebben 
uitgezien? Zou het er niet anders hebben 
uitgezien als we geen militairen maar bur-
gers hadden opgeleid? Een paar jaar gele- 
den deed ik mee met een uitwisselings-
project bij ons op school. Ik stelde mijn  
huis beschikbaar voor een uitwisselings-
student. In het kader hiervan kwam een 
jongere uit Californië naar Nederland die  
ook zonder deze uitwisseling wel maat-
schappelijk succes zou behalen. Thuis had  
hij het al goed. Het effect van zo’n uitwis-
seling zou voor iemand uit een voormalig 
tweede- of derdewereldland vele malen 
groter zijn geweest’.

VERANTWOORDELIJKHEID
‘De missie in Afghanistan is een van de 
voorbeelden, maar de grote vraag van deze  
tijd is: waar staan wij als Europeanen/
Nederlanders voor? Welke morele verplich-
tingen hebben wij? De Nederlandse over-
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Ik word vader. Wanneer u deze column leest, hopen mijn vriendin en ik 
dat we een gezonde dochter op de wereld hebben gezet. Mijn collega’s op 
het werk hebben eindelijk een onderwerp gevonden waar ze onuitputtelijk 
met mij over kunnen praten. De verhalen over de zwangerschapscursussen, 
de bevallingen, de rol van de vader, luiers en gebroken nachten zijn dage- 
lijkse kost. En als ik denk dat we klaar zijn, dan komt er nog iets dreigends 
als: ‘Je kunt het je niet voorstellen’, ‘Alles gaat veranderen’ en ‘Wacht maar’.

Ik heb er gewoon zin in. Natuurlijk zal het in de eerste maanden buffelen zijn: 
dat zie ik in mijn omgeving ook echt wel. Maar goed, ik kijk er naar uit om 
haar langzaam d’r stapjes in de wereld te gaan laten zetten. Een mooie rol 
als vader om haar daarin te begeleiden. Ook een hele verantwoordelijkheid, 
ik weet het, maar als vmbo-docent is opvoeden mijn specialiteit. Ik heb 
een diploma voor maatschappijleer op zak en ik ben daarmee geschikt om 
burgerschap te geven. Hallo, als het met één kind goed moet komen, dan wel  
met het mijne. 

Als ik dan even verder droom zie ik voor me dat ik haar nieuwsartikelen 
uit de NRC voorlees, we samen naar Politiek 24 kijken en ik al een lijstje 
heb met belangrijke documentaires die ze moet zien. We gaan minstens een 
keer per jaar samen naar Den Haag bij de Tweede Kamer kijken. Ze wordt 
met carnaval eerst een nozem, dan hippie en uiteindelijk een punker. Ze 
krijgt never-nooit sociale media, want privacy... En nog voordat ze naar de 
basisschool gaat, begrijpt ze de concept-contextbenadering. Zo gaat dat 
toch, bij leraren maatschappijleer?

Laatst zei een leerling hardop in de klas: ‘Ik heb nu al medelijden met uw 
dochter. U bent veel te streng en kunt zo vermoeiend zijn’. Ik moest er om 
lachen, maar toen de opmerking later nog eens door mijn hoofd schoot 
vreesde ik dat er wel eens een kern van waarheid in zou kunnen zitten. Alles 
wat ik dan voor me zie, kan nog best wel eens vermoeiend voor haar zijn. 

Hoe je een kind kunt, wilt of moet vormen is best ingewikkeld. Ik geloof  
dat ik er ook zelf nog niet echt een antwoord op heb gevonden. Hoe ge-
makkelijk het in de rol van leraar is, hoe onzeker ik erover ben als het straks 
mijn eigen kind is. u
  
Stef van der Linden 
(maatschappijleer.net) 

7

MEI 2021

Als de democratische cultuur al op 
schoolniveau niet lukt, kunnen we er  
dan nog wel vanuit gaan dat Nederland 
een democratische cultuur heeft/wil 
hebben? Kenmerkt de regentencultuur 
van Hans Daalder Nederland, en daar- 
mee het Nederlandse burgerschaps-
beleid, niet veel beter?
Azizi: ‘Ja en nee. We hebben in Nederland 
het systeem van verkiezingen en burgers 
kunnen politieke besluiten beïnvloeden. 
Toen ik in Nederland voor de eerste keer 
mocht stemmen ervoer ik dit als heel bij- 
zonder: mijn stem kon het verschil maken. 
Daarentegen zien we dat democratische 
cultuur tot verkiezingen beperkt blijft. Na 
de verkiezingen zetten we de democratie 
voor vier jaar in de ijskast. De oppositie 
mag in die vier jaar blaffen, maar heeft 
door coalitievorming weinig invloed. 150 
Kamerleden zijn niet de garantie voor een 
functionerende democratie. Democratie is  
van de burgers en wordt gedaan door de 
burgers. Zonder goed geïnformeerde bur-
gers kun je geen democratie hebben. De 
leerlingen zijn niet goed geïnformeerd. 
Binnen scholen is er namelijk weinig ruim-
te voor politieke bewustwording van het 
kind. Neem bijvoorbeeld de scholieren- 
verkiezingen. Deze werden door mijn leer-
lingen georganiseerd. Een aantal docenten 
vond het niet wenselijk om een kwartier 
van de les af te staan, zodat de leerlingen 
konden stemmen. Het eigen lesprogramma 
moest doorgaan en er mocht er niet onder 
lestijd worden gestemd; volgens hen was 
dit geen taak van het onderwijs. Democratie 
en (oefenen met) democratisch handelen 
horen blijkbaar niet in het onderwijs thuis. 
Juist dit soort ervaringen met democratie 
op school zijn heel waardevol. Ondanks dit 
obstakel heeft een deel van mijn leerlingen, 
gelukkig, nog kunnen stemmen… in de 
pauze. Na de scholierenverkiezingen kwam 
een leerling naar mij toe en zei dat hij 
snapte wat ik bedoelde toen ik mijn gevoel 
beschreef toen ik de eerste keer mocht 
stemmen: “het gevoel dat alleen jij weet 
waar je op stemt en dat je invloed hebt”. Dit 
is de ervaring waar je het voor doet.’ u

Wereldburgerschap. Reflecties op 
wereldburgerschap in de spiegel van 
Afghanistan en Nederland verscheen  
in 2020 bij Uitgeverij Aspekt.
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