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Ecologische intelligentie 
 
Problemen worden herleid tot dingen in 
de natuur, of men zoekt overeenkom-
sten in de omliggende wereld. Een pro-
bleemstelling kan worden opgelost door 
middel van een gevonden overeen-
komst in de wereld om ons heen (dit 
deeltje is overigens later door Gardner 
toegevoegd, in de oorspronkelijke theo-
rie was het nog niet aanwezig). 
 
Interpersoonlijke intelligentie 
 
Hier gaat het om mensen die sterk va-
ren op wat ze menen te merken aan 
anderen. Deze mensen observeren het 
gedrag van anderen en stemmen hun 
acties daarop af. Het leren van huis-
werk gaat dan bijvoorbeeld het beste 
als ze het samen met iemand anders 
doen, gevolgtrekkingen die de ander 
maakt doen leren. 
 
Intrapersoonlijke intelligentie 
 
Hierbij gaan mensen uit van zichzelf; 
men leest een boek, denkt er een tijd 
over na en komt dan tot een gevolg-
trekking. 
 
Vanzelfsprekend zijn deze vormen van 
intelligentie niet bij ieder mens afzon-
derlijk aanwezig, het is eerder zo dat de 
één wat sterker is op een bepaald punt 
en wat minder sterk op een ander punt. 
Einstein was bijvoorbeeld logisch en 
visueel behoorlijk intelligent, maar af-
gaande op de zijn levensverhaal inter-
persoonlijk zwak ontwikkeld. 
 
Achteraf gezien was ik bij natuurkunde 
niet zo op mijn plaats vanwege een 
zwak ontwikkelde visuele intelligentie, 
maar dat wist ik toen nog niet. 
 
Ik vraag me af of er in ons schoolsys-
teem wel voldoende aandacht is voor 
alle verschillende aspecten die het func-
tioneren bepalen. Ik weet zeker dat er 
met de verschillende vormen van intelli-
gentie weinig rekening wordt gehou-
den, maar letten ze bijvoorbeeld wel op 
of een leerling ’s ochtends ontbijt en 
wel voldoende slaapt? 
Hoe breed moet je scholing definiëren 
om daar zicht op te krijgen? 
 
Nu is het helaas dus zo dat met veel 
van deze aspecten weinig of geen reke-
nig wordt gehouden, maar de gevolgen 
zijn desastreus. Al voor de eigenlijke 
toets krijgen leerlingen hun beoorde-
ling. Inschrijven op meerdere scholen 
mag niet en op basis van het advies 
keldert de motivatie en daarmee ook 
het aantal mogelijkheden tot zelfont-
plooiing. Na december is er geen weg 
terug, vmbo-kader is het advies of dat 
aansluit bij zijn vaardigheden is van 
ondergeschikt belang (want die zijn niet 
getest). 
 
Jaco Beeker 
info@drbeeker.nl 
www.drbeeker.nl 

Opera- en 
operette-aria’s in 
de Janskerk 
 

D e Rondeveense concertpianis-
te Irina Parfenova, sopraan 
Maria Lyudko en klarinettist 
Georges Devdariani geven 

vrijdagavond 23 januari 2009 een klas-
siek concert in de Janskerk, Kerkstraat 
9 te Mijdrecht. Het concert begint om 
20.30 uur. Het trio speelt en zingt een 
selectie van beroemde aria’s uit opera’s 
en operettes van vele bekende compo-
nisten, zoals Mozart, Bellini, Rossini, 
Tjaikovski, Verdi, Bizet, Strauss, 
Rimkski-Korsakov, Léhar en Gounod.  
 
Concertpianiste Irina Parfenova 
is een beroemdheid in De Ronde Venen 
vanwege haar concerten, haar docent-
schap en begeleidster van koren. Naast 
haar optredens in binnen- en buitenland 
is zij ook mede-oprichtster en vaste 
pianiste van het theatergezelschap 
Troupe A’dour. 
 
Sopraan Maria Lyudko  
heeft een zeer omvattend repertoire 
opgebouwd. Zij treedt op met verschil-
lende orkesten en operagezelschappen 
zowel in Rusland als in Europa en heeft 
onder andere in de Kleine Zaal van het 
Concertgebouw een solorecital gege-
ven. Vorige week verbleef zij, samen 
met Georges, in de Verenigde Staten 
voor een serie concerten.  
 
Naast musicus is klarinettist Georges 
Devdariani ook acteur. Onlangs was 
hij te zien op de televisie in de serie 
“Flikken Maastricht”. 
Zijn grootste passie is de muziek. Hij is 
actief op het gebied van acteren, regis-
seren en musiceren. Van “Bastien en 
Bastienne” van W.A. Mozart verzorgde 
hij vorig jaar in Den Haag de muziek en 
regie.  
 
Het trio IMaGes  
staat garant voor een prachtig concert 
van zeer hoge kwaliteit. 
De toegangsprijs bedraagt voor volwas-
senen 10 euro, voor 65+ en houders 
CJP 7,50 euro, en jongeren tot 16 jaar 
betalen 5 euro. 
 
Kaarten zijn te reserveren op 
www.cultura-drv.nl en in voorverkoop 
verkrijgbaar bij drogisterij De Bree, He-
renweg 12, Vinkeveen en boekhandel 
Mondria, winkelcentrum De Lindeboom, 
Mijdrecht. 
 
Informatie is tevens te vinden op 
www.cultura-drv.nl. 

Singles kookcafé: 
Tapas 
  

D ennis Kroes organiseert in 
samenwerking met Stichting 
De Baat een singles kookcafé 
avond voor jongeren (20-30 

jaar) en volwassenen (30-45 jaar). 
Op deze avond kun je gezellig koken, 
eten en nieuwe mensen leren kennen. 
De avond begint met een welkomst-
drankje en daarna gaan we per koppel 
één of twee tapasgerechten maken. Je 
hoeft overigens niet heel goed te kun-
nen koken, hoor! 
Dus ben je single, wil je andere singles 
ontmoeten tijdens een leuke en gezelli-
ge avond uit, schrijf je dan in. 
  
Op 2 februari (leeftijd is afhankelijk van 
de aanmeldingen) is het allereerste 
kookcafé van 18.00 tot 22.30 uur in 
Mijdrecht. Maximaal aantal deelnemers: 
12 personen.  
Toegang slechts 17,50 euro incl. eten 
en drinken. Voor inschrijvingen of info 
mail naar denniskroes@casema.nl of bel 
met Dennis, 06 48 782696. 

 
Stichting De Baat  
organiseert 
Mantelzorgsalon 
 

H et Steunpunt Mantelzorg De 
Ronde Venen organiseert elke 
laatste vrijdagmiddag van de 
maand een Mantelzorgsalon. 

De middag wordt gehouden in het Ser-
vicepunt, Gezondheidscentrum, Hoofd-
weg 1 te Mijdrecht. De eerstvolgende 
Mantelzorgsalon is op 30 januari 2009 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Vrijblijvend ontmoeten 
 
Alle mantelzorgers in De Ronde Venen 
worden uitgenodigd om de Mantelzorg-
salon te bezoeken. 
Het is de bedoeling dat mantelzorgers 
elkaar ontmoeten om, geheel vrijblij-
vend, met andere mantelzorgers erva-
ringen uit te wisselen. De coördinator 
en vrijwilligers zijn aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden en tevens zor-
gen zij voor een kopje koffie/thee met 
iets lekkers erbij. 
In De Ronde Venen zijn, uitgerekend 
naar de landelijk cijfers, 300 overbelas-
te mantelzorgers.  
 
Dus schroom niet om een praatje te 
komen maken en misschien kunnen wij 
met een kleine oplossing het zorgen 
voor een ander minder zwaar maken. 

 

 Regiokoor  
 De Ronde Venen 
 
REGIOKOOR ‘GOES AMSTERDAM’ 
 
Dit is de maandelijkse column over het 
Regiokoor De Ronde Venen, dat na een 
drietal succesvolle concerten een grote 
stap maakt naar een wel heel groot 
podium. 

 

E en regiokoor. Een groep men-
sen uit dezelfde regio die het 
heerlijk vindt te zingen, die ge-
niet van muziek maken onder 

leiding van een dirigent, Gert J. Hans, 
die van muziek zijn vak heeft gemaakt. 
Zingen in een koor betekent samenwer-
ken, luisteren naar elkaar, kijken naar 
de leider, genieten van de gezongen 
tekst, genieten van gezelligheid die dit 
alles met zich meebrengt. Op 24 fe-
bruari gaan we dus ‘voor het eggie’.  
 
Dan zingen we met drie collega-koren 
in het Concertgebouw te Amsterdam. 
U begrijpt, daar gaat onze tijd de ko-
mende maanden in zitten. Alles moet 
glimmen die avond. We zingen veel 
christelijke muziek, al was het alleen al 
vanwege het feit dat deze vaak van 
zeer hoge kwaliteit is. 
In de tijd dat mensen meestal niet kon-
den lezen, werden geloofswaarheden 
op een andere manier overgebracht, 
geschilderd om naar te kijken of in de 
‘oorbare’ vorm van muziek. 
Als zanger word ik dan soms ineens 
geraakt door de woorden die ik zing. 
Het resoneert dan met iets in mezelf. 
De woorden klinken ineens heel anders 
dan de vele malen dat ik ze las. De mu-
ziek geeft extra reliëf, zoals de wrange 
dissonanten, die Bach gebruikt wanneer 
hij over verdriet of dood laat zingen. Zo 
kan zingen tot meer dan het gewone 
leiden. 
 
De dirigent doet zijn best elk muziek-
stuk neer te zetten in de periode waarin 
het werd gecomponeerd. Dit maakt 
soms uit voor de manier waarop het 
gezongen zou moeten worden en voor 
het koor geeft dat ook weer een extra 
dimensie aan de muziek. Kortom, zin-
gen is meer dan alleen een liedje ten 
gehore brengen, het klinkt pas echt 
goed wanneer je het met hart en ziel 
doet… 
Wanneer u als lezer van deze tekst 
denkt: Dat lijkt me wel wat, aarzel dan 
niet eens te komen luisteren op onze 
repetitie-avond (maandagavond, zie 
onze site). Alcohol maakt meer kapot 
dan je lief is, zingen maakt meer in je 
los dat je lief is. Bij het schrijven van dit 
stuk is het de tijd van Advent, een tijd 
waarin de zang overal te horen is, een 
tijd waarin mensen uiting mogen geven 
aan hun roep om vrede en recht… laat 
ons zingen 
 
Piet ten Kate 
 
Meer informatie over het regiokoor: 
www.regiokoorderondevenen.nl 


