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U bent van harte uitgenodigd voor deze lezing!

Jaarlijks - op 2 april - gedenken wij in de school-gemeen-
schap van het Karel de Grote College, dat de pedagogische 

missie en visie van de school een concrete uiting kreeg 
met het leggen van een ‘grondsteen’ en het creëren van 

een grondsteenspreuk. De fundering van onze vrijeschool 
is op deze manier subtiel en tastbaar aanwezig in de 

dagelijkse schoolpraktijk. 

Het lerarencollege heeft in 2002 een jaarlijks terugkerende 
lezing in het leven geroepen. In deze lezing, die steeds 

rond de grondsteendag georganiseerd wordt, zou een 
verbinding tussen fundering en toekomst de vlam van ons 

vrijeschoolonderwijs moeten aanwakkeren. In 2014 nam 
Loek Bronkhorst na 29 jaar afscheid van het Karel de Grote 

College. Bij die gelegenheid is, bij wijze van hommage, 
zijn naam aan deze lezing verbonden. Vanaf dat moment 

dus: de Loek Bronkhorst-lezing.

Hans Schnitzler (1968) is filosoof, publicist en als docent 
verbonden aan De Bildung Academie in Amsterdam. Hij 
is columnist voor het journalistieke platform Follow the 
Money. In zijn denk- en schrijfwerk staat de invloed van 

digitalisering op onze alledaagse leefwereld centraal. 
 

Zijn essays en columns verschenen onder meer in de Volks-
krant, NRC Handelsblad, Trouw, De Standaard, De Morgen en 
De Groene Amsterdammer. In 2015 verscheen van zijn hand 

Het digitale proletariaat bij uitgeverij de Bezige Bij, een 
kritische analyse van onze digitale conditie. In 2017 kwam 
van hem Kleine filosofie van de digitale onthouding uit. In 
dit werk reflecteert hij, aan de hand van de ervaringen van 

zijn studenten die een digitale detox ondergingen, op de 
vraag wat het betekent offline te gaan in een wereld die 

altijd online is. 

Steeds meer mensen hebben moeite met de alomte-
genwoordigheid van schermpjes. Scholen en bedrijven 
experimenteren met schermvrije dagen, er zijn trainingen 
voor digitale ontgifting en er leeft een grote behoefte om 
te ‘ontkoppelen’. 
Ook aan de Bildung Academie onderwerpen studenten zich 
een week lang aan een digitale detox. Beslist niet met de 
bedoeling om ze als digitaal geheelonthouders te laten ein-
digen, maar wel als onderdeel van een algemeen vormings- 
en onderwijsideaal dat in het teken staat van zelfontplooi-
ing. Met andere woorden: hoe verhoud je je tot jezelf, tot 
de ander en tot de samenleving. Dit ‘verhouden tot’ valt of 
staat met zelfvormende en inzichtgevende levenspraktijken, 
waar het detox-experiment een goed voorbeeld van is.
De louterende detox-ervaringen van deze studenten vullen 
een belangrijke leemte op in datgene waar alle bespiege-
lingen op onze digitale cultuur een antwoord op proberen 
te geven, namelijk: wat betekent het om in het digitale te 
zijn, wat gebeurt daar? Hoe verhoudt de digitale werkelijk-
heid zich tot de analoge? Wat is nu precies de aard van 
de digitale revolutie, wat verandert en wat blijft er bij het 
oude? En, last but not least, in hoeverre beantwoordt het 
verblijf in een digitale omgeving aan menselijke waarden 
als zelfbeschikking en handelingsbekwaamheid? 
Juist voor het onderwijs biedt een dergelijk experiment een 
unieke mogelijkheid om samen met leerlingen te reflecte-
ren op de rol van technologie in hun bestaan. Sterker nog, 
de digitale detox is een bijzonder geschikt instrument ter 
vergroting van mediawijsheid, samen te vatten onder het 
motto ‘van digitale onthouding naar digitale geletterdheid’. 
Bovendien schept het ruimte om kritisch na te denken 
over de vraag in hoeverre smartphones, tablets en laptops 
het leerproces versterken dan wel verstoren. Die vraag is 
even urgent en actueel in een tijd waarin wij steeds verder 
samensmelten met geavanceerde technologieën.        



Hier op deze plaats zijn wij gekomen
om in de kracht van de gemeenschap waarin wij gaan,
met hen die ons voor gingen,
met hen die naast ons staan
ruimte te scheppen voor ons werk.

In vrijheid verbinden wij ons met de jonge mens,
die, komend met voornemens uit de wereld van de geest,
zoekend zijn weg op aarde,
ons is toevertrouwd.

Dat wij
in eerbied ontvangen wat kiemend kracht,
liefdevol leiden wat bloeiend pracht,
behoedzaam bevrijden wat rijpend wacht,
opdat de wordende mens, 
groeiend in spelen, leren en werken,
de wereld doorgrondt,
zijn eigen wezen herkent.

Aan dit werk willen wij ons wijden
met een open blik,
een warm hart
en een krachtig streven.

Vragend wenden wij ons tot de geest van de tijd.
Luisterend richten wij ons tot die verheven machten,
die kracht, moed en licht in ons kunnen versterken.

Opdat ontstaan kan de vrije scheppende daad,
die levenwekkend is voor de aarde.
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