
ad borsboom & jean kommers

Onderwijs en traditie in niet-westerse culturen

Leren is universeel in menselijke samenlevingen. Het is let-
terlijk van levensbelang voor de continuïteit van het sociale
leven, voor het economisch welzijn, voor het aanleren van
moreel besef en voor het formuleren en ontwikkelen van
opvattingen over zingeving.
Het instituut school, dat wil zeggen, leren in een daar-

voor bestemde ruimte met een leraar als instructeur, is
echter een gespecialiseerde institutionele vorm die tot
voor kort niet universeel was in menselijke samenlevingen,
zelfs niet in onze westerse wereld waar dit fenomeen pas
laat in de 19de eeuw gemeengoed werd. 

vormen van kennisoverdracht

Vanuit het gegeven dat leren een universeel menselijk ver-
schijnsel is, moeten er dus voor de komst van het instituut
school tal van andere vormen van kennisoverdracht be -
staan hebben – vormen die bij ons vrijwel verdwenen zijn
maar in de niet-westerse wereld nog volop aanwezig zijn.
Zo kennen we op vele plaatsen nog het meester-gezel
model waarbij een meester aan een select groepje (manne-
lijke) leerlingen in een jarenlange training de kneepjes van
een vak bijbrengt. Grote muziektradities zoals we die ken-
nen uit India, Zuidoost Azië of West Afrika berusten op
dergelijke onderwijsvormen.1 Ook kennen we al sinds het
bestaan van stedelijke samenlevingen uit de oudheid vor-
men van leren die intrinsiek verbonden zijn met religie.
Zowel in christendom, jodendom, islam, boeddhisme als
confucianisme waren – en zijn gedeeltelijk nu nog – religi-
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euze teksten de focus van het totale leersysteem. Overi-
gens doen leerlingen aan de hand van religieuze teksten
ook allerlei andere vaardigheden op: uiteraard lezen, maar
ook redeneren, interpreteren, argumenteren enzovoort. In
onze westerse wereld hebben deze vormen van onderwijs
zowel in de protestantse als katholieke wereld de basis ge -
legd voor het geseculariseerde massaonderwijs van nu.
Wat we in dit korte bestek aan de orde willen stellen is

een vorm van leren die niet gebaseerd is op geschreven tek-
stenomdater simpelweggeenschriftwas.Hoebrengtmen
in deze samenlevingen de kennis aan de volgende genera-
tie over – kennis die noodzakelijk is voor het voortbestaan
en die ook mensen, als symboliserende wezens, in staat
stelt betekenis en zin aan hun bestaan te blijven geven. We
behandelen deze vraag eerst aan de hand van een concrete
casestudy en sluiten af met enkele algemene notities over
de rol van inheemse kennis en vormen van onderwijs in de
niet-westerse wereld. 
Voor de casestudy kiezen we een niet-westerse samenle-

ving waar een van ons langdurig mee vertrouwd is: de nog
functionerende Aboriginal samenlevingen in noord Aus-
tralië.2 Deze samenlevingen zijn van oorsprong schrift -
loze culturen van jagers en verzamelaars, die ogenschijn-
lijk alleen maar leefden van wat de natuur toevallig voor
hen in petto had. Waar, zo dacht men aanvankelijk, het
leren enkel zou bestaan uit imitatie waardoor kinderen al
doende van ouderen vanzelf de vaardigheden leerden die
noodzakelijk waren voor de jacht en het verzamelen van
voedsel. Niets is echter minder waar. Nader inzicht in hun
leersysteem demonstreert hoe er een ongelooflijke schat
aan kennis en betekenisgeving ontwikkeld is en op didac-
tisch effectieve wijze van de ene generatie op de andere
wordt overgebracht.

83
Paul van Tongeren en Karin Pasman-de Roo (red.), ‘Voorbeeldig onderwijs’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2007 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 95.2) 



aboriginal  australië

We zullen proberen aan te geven hoe een dergelijk in -
heems leersysteem, dat ook nog in de huidige tijd functio-
neert, er zonder schrift uitziet. Het institutionele kader
waarbinnen kennis in dit type samenlevingen vooral wordt
overgedragen bestaat uit religieuze ceremonies. Elk indivi-
du wordt tijdens haar of zijn leven onderworpen aan een
groot aantal rituelen waarin naast religieuze inzichten ook
kennis van de natuur, de aarde, de seizoenen, de windrich-
tingen en van het sociale leven met al zijn gedragsregels de
revue passeren.
Een kind doet zijn eerste rituele intrede in de eigen cul-

tuur rond zijn zesde levensjaar. Dat is de leeftijd waarop
het ook voor het eerst naar de westerse school gaat. Daar
leert het vooral de noodzakelijke vaardigheden om ook 
in de wijde wereld buiten het eigen leefgebied te kunnen
functioneren. In de betreffende rite daarentegen ligt de na -
drukopdeeigenAboriginalwereldbeschouwingen levens -
wijze.
De puberteit is het tweede grote moment waarop, bin-

nen een rituele context van maanden, instructies volgen
die niet alleen tot doel hebben de religieuze kennis te ver-
breden, maar tegelijkertijd dieper inzicht te verschaffen in
de kenmerken van de natuur en in de spelregels van het
sociale leven. Vanaf dat moment nemen mannen en vrou-
wen vrijwel jaarlijks deel aan riten die verband houden met
de seizoenscyclus waarbij al die religieuze, sociale en prak-
tische kennis permanent verdiept en uitgebouwd wordt.
Dat gaat zo door totdat de fase van ouderdom bereikt is.
Dan wordt het lerende individu tenslotte zelf instructeur
en mentor die al deze kennis weer doorgeeft aan de volgen-
de generatie. Niet als een steen die onveranderlijk is, maar
als een kneedbaar geheel dat aangepast en uitgebreid
wordt zoals dat in elke samenleving gebeurt.
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Maar hoe worden die kennis, die inzichten, die filosofie
over het bestaan van de ene generatie overgebracht en uit-
gediept als er geen schrift bestaat om dat allemaal vast te
leggen? Welnu, daar bestaan ook zonder schrift een aantal
strategieën voor die over vele generaties heen zijn ontwik-
keld en beproefd. 
De eerste strategie is dat je de werkelijkheid samenvat in

een aantal beelden, metaforen dus. Een van de omschrij-
vingen in Van Dale luidt: een metafoor is een overdrachte-
lijke, figuurlijke uitdrukking welke berust op een vergelij-
king. Bijvoorbeeld Christus als Pelikaan – een metafoor
die gebaseerd is op de toegeschreven eigenschap van de
pelikaan die zijn jong voedt met zijn eigen bloed.
De psycholoog Douwe Draaisma schreef een boeiende

geschiedenis over metaforen en hun toepassing in de wes-
terse wereld: De metaforenmachine.3 Daarin stelt hij dat
metaforen, door de combinatie van beeld en taal, bij uit-
stek geschikt zijn om theorieën en abstracte begrippen uit
te leggen. Door het gebruik van metaforen wordt het
geheugen efficiënter benut; beelden worden beter onthou-
den dan woorden, en concrete woorden weer beter dan
abstracte. Volgens Draaisma is de intrigerende eigenschap
van metaforen dat ze een eenheid van tegendelen zijn: ze
combineren het concrete met het abstracte, het perceptu-
ele met het verbale en het aanschouwelijke met het concep-
tuele. De essentie van de metafoor is het gebruik van con-
crete beelden om het abstracte te kunnen begrijpen, te for-
muleren en te onthouden. Dat laatste is in orale culturen
van bijzondere betekenis. Draaisma geeft in zijn boek tal-
loze voorbeelden over de wijze waarop onze wetenschap-
pelijke wereld gebruik maakt van metaforen. 

Terug naar de Aboriginal cultuur, waar het de mythologi-
sche wezens uit de scheppingstijd zijn die fungeren als
metaforen. 
We nemen twee van de vele mythologische wezens uit

de Aboriginal denkwereld als voorbeeld: een honingvogel
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die nu concreet bestaat, maar in de scheppingstijd een god-
delijk wezen was, en een waterslang waarvoor hetzelfde
geldt. Deze twee functioneren, net als de andere hoofdrol-
spelers in de vele mythologische verhalen, als metafoor.
Eerst die mythologische vogel.
De gedetailleerde mythologische verhalen gaan niet al -

leen over de wonderbaarlijke daden van deze vogel in de
scheppingstijd, maar beschrijven tegelijk zijn concrete
eigenschappen van nu: zijn natuurlijke kenmerken, in welk
ecologisch milieu hij thuis hoort en in welke tijd van het
jaar hij nectar verzamelt. Heel concrete kennis dus, die elk
individu in die samenleving moet beheersen om in een der-
gelijk natuurlijk milieu te kunnen bestaan en te weten in
welk seizoen je wat precies, waar aan voedsel kunt vin -
den.4

Maar tegelijkertijd verwijst de betreffende vogel vanwe-
ge zijn specifieke gedrag en karakteristieke plaats in de
natuur (bloesem, nectar) en de relatie tussen zijn activitei-
ten en het seizoen waarin die plaatsvinden (begin van de
droge tijd als de zon na de regentijd weer volop schijnt) ook
naar abstracte begrippen als vruchtbaarheid, jong ontlui-
kend leven en hoop op de toekomst. Die associaties van het
heel concrete naar het abstracte verlopen via een aantal
stadia die er kort gezegd als volgt uitzien: honingvogel /
bloesem / nectar / droge seizoen / zonnestralen / zon /
vrou welijk principe in de kosmos.

Daar staat tegenover – we introduceren hier het tweede
mythologische wezen, annex metafoor – de Regenboog-
slang. Dit wezen hoort thuis in de waterpoelen die hun
bestaan danken aan het regenseizoen, waar de regenboog
het symbool van is. Samengevat luiden de associaties van
concreet naar abstract hier als volgt: waterslang / water-
poel / regenseizoen / regenboog / mannelijk principe in de
kosmos.
Hoe leiden nu die twee wezens tot abstracte religieuze

en filosofische beschouwingen? Wel, het voortbestaan van
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de aarde is alleen gegarandeerd als deze twee principes
harmonieus samengaan. De vogel is een metafoor voor de
droge tijd, de waterslang voor de regentijd. Het droge sei-
zoen verwijst naar de zon, het vrouwelijke principe in de
Aboriginal kosmologie. De regentijd naar de regenboog,
het mannelijke principe. Deze seizoenscyclus staat, in
onze eigen woorden, model voor het kosmische huwelijk
tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe dat de
vruchtbaarheid en het voortbestaan van mensen en natuur
garandeert. 
Dit zijn voorbeelden – zij het in versimpelde vorm – van

Aboriginal metaforen waar concrete beelden worden ge -
bruikt om abstracte relaties en filosofieën te kunnen for-
muleren en begrijpen. Men moet natuurlijk de eigenschap-
pen van de concrete wezens die als metafoor dienen goed
kennen om de abstracte betekenis te kunnen begrijpen.
Ons voorbeeld uit de christelijke religie van de pelikaan als
symbool van Christus zou onbegrepen blijven als men de
toegeschreven eigenschappen – het voeden van het jong
met het eigen bloed – niet kent.
Metaforen zoals de honingvogel en de waterslang ver-

wijzen naar een verzameling relaties in de ene, concrete,
situatie (de echte vogel, de bloesem, nectar, de waterslang,
waterpoel, regenboog) teneinde het herkennen van een
analoge relatie in een andere, abstracte, situatie te verge-
makkelijken (de relatie tussen het mannelijke en het vrou-
welijke, het voortbestaan van het leven, het harmonieus
samengaan van droge tijd en regenseizoen teneinde het
voortbestaan te garanderen). Ten diepste ligt hieraan ten
grondslag het idee dat het leven bestaat uit een eenheid van
tegenstellingen – een soort yin yang idee.

Dat is de eerste strategie om zonder schrift, maar met
behulp van metaforen, toch een grote hoeveelheid concre-
te en abstracte kennis te kunnen opslaan, te onthouden, te
interpreteren en verder te ontwikkelen. Het uiteindelijke
doel van deze strategie is om dankzij die metaforen, niet te
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verdwalen in de natuur, maar ook niet in het leven zelf: die-
zelfde mythologische wezens die mensen wegwijs maken
in de natuur voeren hen via een serie gedachteassociaties
naar abstracte beschouwingen over de aard van het
bestaan. De antropoloog Lévi-Strauss constateerde al dat
voor samenlevingen als die van de Aborigines de natuur
niet alleen de middelen verschaft om te eten maar ook om
mee te denken.5

De tweede strategie om die kennis op te slaan, door te
geven en ook te vermeerderen, is om die metaforen met
behulp van verschillende middelen (media) uit te beelden.
Over de honingvogel, om dat voorbeeld aan te houden,
bestaan zeer gedetailleerde mythologische verhalen (orale
literatuur) en religieuze gezangen (poëzie) die een schat
aan concrete kennis over natuur, milieu en seizoenen
bevatten. De rituele dansen en afbeeldingen die aan deze
honingvogel gewijd zijn, complementeren de creatieve
vormen (media) waarmee alle aspecten van dit wezen als
metafoor aan bod komen. 
Mythen als die van de honingvogel worden voortdurend

opnieuw verteld, opgevoerd, becommentarieerd en geïn-
terpreteerd. De gezangen kennen een vaste structuur en in
elk nieuw couplet wordt wezenlijke informatie uit het vo -
rige couplet herhaald en nieuwe informatie toegevoegd.
De aan deze honingvogel gewijde dansvormen bestaan
eveneens uit vaste patronen die symbolische boodschap-
pen communiceren. De afbeeldingen en sculpturen van
dit wezen zijn naast creatieve scheppingen ook leermidde-
len waarmee de novice aanschouwelijk wordt gemaakt wat
de mythen, gezangen en dansen in hun eigen specifieke
vorm ook al gecommuniceerd hebben. 
Zo worden die mythologische wezens, die dienen als

mentale voertuigen voor vele begrippen en gevoelens, van
alle kanten belicht. Elke pedagoog zal de kracht van de
combinatie van al die media (horen, zien en doen) in het
leerproces van harte onderschrijven. Juist door die combi-
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natie van beeld en taal, van aanschouwelijk en abstract,
zijn metaforen bij uitstek geschikt om theorieën, filoso-
fieën en een heel corpus aan kennis tot uitdrukking te
brengen. 

De derde strategie om zonder schrift toch kennis te bewa-
ren en over te dragen, is die van de vele herhalingen. Dat
gebeurt vooral in de al eerder genoemde religieuze riten
die de levensloop van elk persoon begeleiden. Al die riten
bestaan uit de hiervoor genoemde elementen: de mytholo-
gie, de gezangen, de choreografie van de dansen en de af -
beeldingen en sculpturen. Rituelen begeleiden het indi -
vidu letterlijk van de wieg tot het graf – of eigenlijk tot ver
voorbij het graf want de riten voor overledenen duren tot
jaren na iemands dood. Het zijn bakens waarlangs het
leven van elk individu verloopt en die de overgang van de
ene naar de andere levensfase markeren. Ook al maakt de
persoon de rite niet bewust mee, zoals bij de naamgeving
(geboorte) en bij de vele riten na het overlijden, dan zijn het
de andere deelnemers die steeds weer opnieuw kennis
nemen van die vele metaforen waarin kennis, sociaal ge -
drag en zingeving en betekenis in gecondenseerde vorm
overgedragen worden. 

discussie

Het onderwijs in schriftloze samenlevingen is door wes-
terlingen, voor wie het geformaliseerde tekstuele onder-
wijs volkomen vanzelfsprekend was, veelal miskend. Het is
niet toevallig dat de aanduidingen van andere culturen in
het teken stonden van wat mensen niet hadden: ze waren
illiterate (ongeletterd), schriftloos. In de ontmoeting met
westerse wetenschappers werden deze volken dan ook als
onwetend afgeschilderd. In projecten die tot doel hadden
‘onderontwikkeling’ op te heffen, werd lokale of inheemse
kennis lange tijd standaard genegeerd. Zo treffen we in een
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handboek uit 1960, George Kimble’s Tropical Africa,6 een
hoofdstuk onder de martiale titel: ‘the assault on ignoran-
ce’. In dat boek staat een mooie foto van vrouwen die
wachten op een consult in een kliniekje voor prenatale
zorg. Het onderschrift is typerend: ‘Of treatment they
knew very little; of prevention they knew even less’. Daar-
om zouden Afrikanen, aldus Kimble, vóór de introductie
van de westerse geneeskunde een ‘eeuwig slechte gezond-
heid als gegeven hebben geaccepteerd’. Een ander klassiek
handboek over ontwikkeling, Pierre Gourou’s The Tropi-
cal World7 maakt het nog bonter door in een serie foto’s en
stellige teksten de onwetendheid van Afrikanen inzake
adekwate voedselbereiding bijna dwingend te illustreren.
Nu zijn dit ‘oude’ boeken. Huidige inzichten, zoals die te
vinden zijn in het fraaie werk van Peter De Smet Herbs,
Health, Healers, 8 geven genoemde auteurs (die als repre-
sentanten van de toenmalige denkwijze gezien mogen
worden) op bijna alle punten ongelijk. Maar ook momen-
teel, nu onderwijsprojecten in ‘ontwikkelingslanden’ po -
pulair zijn en aandacht voor inheemse kennis hoog in het
vaandel staat, blijkt nog vaak sprake van lippendienst en
gaat men te gemakkelijk uit van westerse didactische prin-
cipes. 
Bij goed onderwijs draait het, zoals bekend, niet alleen

om de inhoud, maar ook om de vorm. Vormen van kennis-
overdracht die ons vreemd zijn, of die ons zelfs verdacht
voorkomen, worden ook momenteel nog vaak miskend.
Zo is verwoording van kennis in de wereld van de westerse
wetenschap prozaïsch: poëtische verwoording wordt ge -
makkelijk geassocieerd met fictie. Kennisoverdracht via
dans of gezang is vanuit een westers gezichtspunt moeilijk
op één lijn te plaatsen met tekstueel onderricht. In bepaal-
de niet-westerse culturen kan kennis alleen relevant of
‘waar’ zijn, wanneer ze in een sociaal verband of in repeti-
tieve vorm wordt gepresenteerd. Daarom kan een wester-
se arts teleurgesteld zijn, wanneer een advies, dat onder
vier ogen gegeven wordt, niet wordt opgevolgd. Of wan-
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neer een diagnose, die niet binnen een sociale context
wordt gesteld, niet door betrokken patiënten wordt ge -
loofd. 
Voor ons lijkt er geen verband tussen de geldigheid of

juistheid van kennis, en de manier waarop die gepresen-
teerd wordt (zo lang het maar gaat om bij ons gebruikelijke
vormen). 
Bij onderwijs, waar kennis zodanig moet worden over-

gedragen dat ze aannemelijk, geloofwaardig en relevant is
voor de leerlingen, speelt de vorm juist een uiterst belang-
rijke rol, omdat ‘kennis’ voor veel interpretaties open staat.
Wij vinden nu ‘empirische’ kennis bijna identiek met ‘wer-
kelijkheid’ of ‘waarheid’ (we spreken van ‘feiten’, waar niet
aan te tornen valt, van data). Maar dat verband is niet van-
zelfsprekend, niet natuurlijk. Het is het resultaat van een
lange epistemologische geschiedenis: een lange ontwikke-
ling van wat we onder ‘ware feiten’ e.d. moeten verstaan.
Lang niet alle 18de eeuwse empiristen, die wij als grondleg-
gers van onze huidige kennistheorie beschouwen, zouden
de moderne opvattingen over empirische kennis delen. 
Maar ook in dat opzicht zijn wij niet uniek: andere vol-

ken hebben eveneens ontwikkelingen in hun kentheorieën
doorgemaakt. Alleen hebben wij doorgaans onvoldoende
inzicht in hun geschiedenis om de betekenis daarvan te
kunnen doorgronden. Afrikaanse genezingsrituelen, die
als ‘traditioneel’ worden voorgesteld, zijn niet statisch,
maar hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld en aange-
past aan veranderde inzichten aangaande wat ‘kennis’ is.
Momenteel passen inheemse genezers zich daar razend-
snel aan urbane omgevingen aan. In grote, hypermoderne
metropolen treft men reclameborden voor opleidingen tot
‘sangoma’, of hoe de rituele genezers genoemd worden.
Doordat westerse onderzoekers niet beseften dat het hun
onvermogen was dergelijke ontwikkelingen te doorgron-
den, omdat zij daarvoor de juiste onderzoeksmethoden
ontbeerden, sprak men denigrerend van ‘bijgeloof’, of iets
dergelijks. 
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Wanneer men zich wil verdiepen in onderwijsvormen
in andere culturen, moet men tevens onderzoeken hoe in
een bepaalde samenleving ‘kennis’ tot stand komt. De
betreffende onderwijsvormen zijn daar nauw mee verwe-
ven. Zou men in zo’n cultuur een op westerse leest ge -
schoeide vorm van onderwijs invoeren, zoals tot op heden
nog te vaak (bijvoorbeeld in Afrika) gebeurt, dan is het
risico groot dat het onderwijs slechts een last is. Kinderen
zijn een paar jaar nadat ze de school verlaten hebben, veel
weer vergeten. De overgedragen ‘kennis’ sprak niet aan,
werd niet als relevant of bruikbaar ervaren, enzovoort. 
Lange tijd hebben regimes in ‘ontwikkelingslanden’ het

credo van hun vroegere koloniale overheersers inzake ken-
nis en kennisoverdracht aangehouden. Inheemse genezers
werden verboden, regenmakers werden per definitie als
fantasten beschouwd en waarzeggers zouden slechts on -
zin verkopen. De kennis die deze mensen bezaten werd
genegeerd en de veelal ingenieuze wijzen van kennisover-
dracht die ze hanteerden werden miskend. Tegenwoordig
wordt in toenemende mate door overheden, die het zelf -
respect trachten te herwinnen, ingezien dat die kennis en
de erbij behorende onderwijsvormen een belangrijke basis
vormen voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijssyste-
men, die in een wereld van intensieve interculturele uitwis-
seling nodig zijn. Zo is er bijvoorbeeld in Zuid Afrika een
belangrijke herwaardering van ‘inheemse’ kennis en
onderwijsmethoden.9 Datzelfde geldt voor de Aboriginal
samenlevingen in noord Australië waar hun bijdrage aan
de biodiversiteit van het landschap eindelijk erkenning be -
gint te krijgen. 
Wanneer we spreken over ‘onderwijs en traditie’ dan

geldt ook voor niet-westerse culturen dat die twee voort-
durend in ontwikkeling zijn. Voor veel van die culturen zal
het niet meer mogelijk zijn – of zeer moeilijk – om die ont-
wikkelingen te documenteren. Maar onomstotelijk staat
vast dat het opleggen van cultuurvreemde onderwijsvor-
men, die niet bij die ontwikkelingen aansluiten, tot misluk-
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ken gedoemd zijn. Nog heel recent is dat duidelijk gewor-
den uit een onderzoek van David Ndegwah, die zich
afvroeg waarom de Kenyase Pokot na een eeuw lang bij-
belonderricht te hebben gehad, daar niets van bleken te
hebben opgestoken. Voor westerlingen was het duidelijk
dat de Pokot ‘are a difficult lot that has no regard for reli-
gion’.10 In feite bleken de gebruikte onderwijsmethoden
inadekwaat. Of het nu om bijbelonderricht gaat of agrari-
sche of medische scholing: telkens weer blijkt het van
essentieel belang om aan te sluiten bij cultuureigen vor-
men van onderwijs die nauw verbonden zijn met inheemse
noties over kennis, werkelijkheid en waarheid. 

noten

1 A. Daniélou (red.) Die Musik Asiens zwischen Missachtung
und Wertschätzung. Wilhelmshafen, Heinrichshofen’s Ver-
lag, 1973.

2 Ad Borsboom, De Clan van de Wilde Honing. Spirituele rijk-
dom van de Aborigines. Haarlem, Binkey Kok Publications,
2006.

3 Douwe Draaisma, De Metaforenmachine. Een geschiedenis
van het geheugen. Groningen, Historische Uitgeverij, 1995.

4 Zie ook Jean Kommers, Mythische geografie – Landschap
en Wereldbeeld in niet-Westerse Culturen. In: Driessen,
Henk & Huub de Jonge (redactie), In de Ban van Betekenis.
Proeven van Symbolische Antropologie. Nijmegen, Sun, p.
46-70.

5 Claude Lévi-Strauss, Het Wilde Denken. Amsterdam, Meu-
lenhoff,1968.

6 George Kimble, Tropical Africa. New York, Twentieth Cen-
tury Fund, 1960.

7 Pierre Gourou’ The Tropical World. London, Longmans,
1959.

8 Peter De Smet Herbs, Health, Healers. Berg en Dal, uitgave
Afrika Museum, 1999.

93
Paul van Tongeren en Karin Pasman-de Roo (red.), ‘Voorbeeldig onderwijs’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2007 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 95.2) 



9 C. Odora Hoppers: Indigenous Knowledge and the Integra-
tion of Knowledge Systems.Claremont, New African
Books,2002.

10 David Ndegwah, Biblical Hermeneutics as a Tool for Incultu-
ration in Africa.Nairobi: Kijabe Printing Press, 2007, (Dis-
sertatie Radboud Universiteit Nijmegen).

94
Paul van Tongeren en Karin Pasman-de Roo (red.), ‘Voorbeeldig onderwijs’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2007 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 95.2) 




