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ROEMRIJK VERLEDEN BINDT EEN VERDEELD VOLK: PERZIË, DE ZIEL VAN IRAN

Geschiedenis

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

In Persepolis wandelt een actrice in moslimdracht langs 2500 jaar oude
reliëfs die de macht van een Perzische koning verhalen.
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Persepolis
Tekenend voor de macht van Darius de Grote (522-486 v. Chr.) was dat
functionarissen uit alle hoeken van het grootste rijk uit zijn tijd die
geschenken meebrachten naar Persepolis, nu een ruïnestad.
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Persepolis
De ruïnestad is adembenemend met al haar versieringen en rijke
motieven, zoals de griffioen (boven). “De kunst van Persepolis was
briljante propaganda,” zegt archeoloog Kim Codella. Zij appelleerde aan
ambities: de afbeelding van edelen die hand in hand de trap
oplopen naar de Tripylonhal (achtergrondfoto) duidt op broederschap
tussen elites in het rijk.



Een griffioen en een gevleugelde godin sieren een muur in het
Dariush Grand Hotel op het eiland Kish, een voorbeeld van de mix van
Perzische en Griekse beeldhouwkunst in de tijd dat Perzië over een 
enorm gebied heerste.
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Wat opvalt aan de ruïnes van Persepolis, een oude hoofdstad van het
Perzische Rijk die door Alexander de Grote werd veroverd en
platgebrand, is het ontbreken van gewelddadige taferelen op de
overgebleven stenen muren. Op de reliëfs staan wel soldaten en wapens
afgebeeld, maar ze vechten niet en hun zwaarden blijven in de schede.
De afbeeldingen duiden op gebeurtenissen van menselijker aard:
vertegenwoordigers van diverse volken die vreedzaam samenkomen en
geschenken hebben meegebracht.

In als ‘barbaars’ omschreven tijdperk was Persepolis naar het lijkt een
relatief kosmopolitische stad, en voor veel Iraniërs van nu vormen de
ruïnes een indrukwekkende herinnering aan hun voorouders.
De op schrift gestelde geschiedenis van Iran bestrijkt liefst 2500 jaar, in
1979 culminerend in de stichting van de Islamitische Republiek Iran nadat
een revolutionaire beweging, gedeeltelijk door conservatieve geestelijken
in gang gezet, de door het Westen gesteunde sjah uit het land had
verjaaagd. Iran wordt beschouwd als ‘s werelds eerste moderne
constitutionele theocratie en is als zodanig een groot experiment: het
hoogste gezag is in handen van geestelijken die een rechtlijnige versie van
de islam opleggen aan een volk in het Perzisch verleden.
Perzië was een rijk van veroveraars, maar het gold ook als een van de
roemrijkere en humanere beschavingen in de Oudheid. Men vroeg zich af
hoe sterk de bevolking zich identificeert met de geschiedenis die op deze
overgebleven friezen is afgebeeld, en wat ‘Perzisch’ voor de hedendaagse
Iraniërs nog betekent.
In 2007 begint er een tijd waarin Iran dat de internationale gemeenschap
Iran links laat liggen, de Iraanse cultuur in westerse films wordt
gediaboliseerd en Iraanse leiders in een escalerende woordenstrijd met
Amerika worden afgeschilderd als potentiële terroristen die uit zijn op
kernwapens.
De Iraanse identiteit is moeilijk ontleedbaar.
Ruw samengevat is een deel Perzisch, een deel islamitisch en een deel
westers, een cocktail van schijnbaar tegenstrijdige elementen. Toch is er
een Perzische identiteit los van de islam, hoewel deze is vermengd met de
islamitische cultuur (ook rond Persepolis schallen oproepen tot gebed uit
luidsprekers, een signaal aan de bezoeker dat deze zich wel degelijk in een
islamitische republiek bevindt).
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In hoeverre identificeren de Iraniërs zich nog met hun Perzische wortels?
En heeft de traditioneel vrij bourgondische levensstijl van de Iraniër
(wijn, liefde, poëzie, zang) zich kunnen verweven met islamitische waarde
als onthouding, bidden en fatalisme?

Schoolmeisjes in Dezful zoeken verkoeling op een snikhete zomerdag.
Restanten van Irans lange geschiedenis zijn hier overal te vinden, zoals
de fundamenten van een brug over de Dez uit de derde eeuw n. Chr.

Overleven in Perzische stijl
De Iraanse hoofdstad Teheran is een bruisende, maar door vervuiling
verstikte metropool aan de voet van het Elboersgebergte. De vele uit
beige steen opgetrokken gebouwen, vaak omgeven door een metalen hek,
worden afgewisseld door gestaakte bouwprojecten en parken. Teheran
herbergt nog altijd enkele fraaie tuinen, een Perzische erfenis. En achter
de stenen muren schitteren hier en daar privétuinen rijk aan fruitbomen,
fonteinen, visvijvers en volières.
In 2007 zaten twee Iraans-Amerikaanse wetenschappers die op bezoek
zijn in hun geboorteland, vast op beschuldiging van het aanzetten tot een
‘fluwelenrevolutie’. Na enkele maanden worden ze vrijgelaten. In de
Verenigde Staten wordt er aan men gevraagd of ze niet bang zijn geweest
in Iran.
Maar de meeste mensen zijn in Iran te gast en een gast in Iran geniet van
het hoogste aanzien.
Voor de gast zijn het beste fruit en de gemakkelijkste stoel gereserveerd.
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Deze gewoonte is onderdeel van een ingewikkeld repertoire van
beleefdheidsrituelen taarof, die op de achtergrond het leven beheersen.
Of het nu gaat om het ontvangen van gasten, de partnerkeuze,
familiezaken of politieke onderhandelingen: overal fungeert taarof als
ongeschreven omgangscode. Het woord heeft een Arabische stam, arafa,
dat ‘weten’ of ‘kennis vergaren van’ betekent. Maar het concept taarof
om zichzelf verlagen en de ander verheffen is in oorsprong Perzisch, zegt
antropoloog William O. Beeman, taalkundige aan de University of
Minnesota. Hij noemt het ‘strijden om de laagste rang’, op een verfijnde,
elegante manier.
Hierdoor kunnen mensen in een hiërarchische samenleving als de Iraanse
volgens hem ‘paradoxaal genoeg met elkaar omgaan als gelijken’.
Waar men ook komt, overal leggen ze men in de watten. Ze kunnen zo
aanhouden in hun pogingen of schijnbare pogingen om de ander te
behagen, beantwoord door het al dan niet gemeend afslaan ervan, dat
hun werkelijke bedoelingen verborgen blijven. Innemendheid en
schijnbare oprechtheid waarbij ware gevoelens verborgen blijven, worden
beschouwd als grote sociale vaardigheden en het hoogste ideaal van
taarof, die als kunstvorm veinzen. “Je laat nooit je bedoelingen of ware
identiteit zien,” vertelt een voormalige Iraanse politieke gevangene die nu
in Frankrijk woont. “Zo voorkom je dat je je blootstelt aan gevaar, want
gevaar, daarvan is het aan men in het verleden doortrokken.”

Geografische ligging als lot
De lange Iraanse geschiedenis is een aaneenschakeling van oorlogen,
invasies en martelaarschap.
Nog in de Iran-Irakoorlog (1980-1988) liepen tienerjongens door
mijnenvelden om ze onschadelijk te maken. De plastic sleutels die ze
droegen zouden hen in de hemel brengen. De onderliggende oorzak van
alle rampspoed is de ligging van het land. Trek een lijn van de
Middellandse Zee naar Beijing, van Beijing naar Caïro of van Parijs naar
Delhi, en ze lopen allemaal door Iran.
Het land ligt precies op de grens van Oost en West; 26 eeuwen lang was
het een brandpunt van handel en culturen en van conflicten.
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Vanwege zijn rijkdommen en strategische ligging werd Perzië door de ene
na de andere mogendheid onder de voet gelopen. Voor het definitief van
de kaart verdween, is het Perzische Rijk diverse malen ten onder gegaan
en opnieuw gesticht. Onder de indringers waren Turken, Mongolen van
Djingiz Chan en Arabische stammen, die in de zevende eeuw, gedreven
door het vuur van een nieuwe godsdienst, de islam, het oude Perzisch Rijk
definitief onderwierpen. De Arabische expansie wordt beschouwd als een
van de ingrijpendste volksverplaatsingen in de geschiedenis, en Perzië lag
op hun onverbiddelijke weg. Sindsdien hebben de Iraniërs onafgebroken
getracht hun identiteit te vrijwaren van beïnvloeding door moslims en
Arabieren. “Iran is heel groot en heel oud,” zegt de vooraanstaande
Iraanse archeoloog Youssef Madjidzadeh. “Daardoor is het niet
gemakkelijk om het hart en de identiteit van de mensen te veranderen.”
Zo vertellen Iraniërs graag dat toen vreemde volken Iran binnenvielen,
zij zichzelf bleven en de overwinnaar zich aanpaste. Van veroveraar
Alexander de Grote wordt gezegd dat hij een halve Pers was geworden.
Hij had het land verwoest, maar nam later zonder aarzelen Perzische
gebruiken en bestuurspraktijken over, trouwde met een Perzische
(Roxana) en liet zijn soldaten via een massahuwelijk hetzelfde doen.
Iraniërs lijken vooral trots op hun vermogen passende gebruiken van de
invaller over te nemen zonder die van henzelf op te offeren, een culturele
plooibaarheid die aan de basis ligt van de Perzische identiteit.
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Door millenia van strijd en culturele creativiteit bevinden zich in heel Iran
duizenden antieke vindplaatsen. Dankzij hernieuwde overheidssteun aan
archeologen van eigen bodem neemt het aantal opgravingen toe.
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Welkom in Aratta
De oudst bekende menselijke nederzettingen in Iran dateren dateren van
zeker tienduizend jaar geleden.
Het land dankt zijn naam aan Ariërs die rond 1500 v. Chr. naar het gebied
trokken. Vele beschavingslagen liggen te wachten op opgraving. Nog in
2000 deed een vondst bij de stad Jiroft menig hart sneller kloppen:
overstromingen langs de rivier Halil hadden duizenden oude graven
blootgelegd. De opgraving zijn pas zes jaar aan de gang en er is nog niet
veel te zien, maar inmiddels zijn enkele zeer interessante
kunstvoorwerpen gevonden, zoals een vermoedelijk vijfduizend jaar
oude bronzen geitenkop. Jiroft was mogelijk een vroeg centrum van
beschaving ten tijde van Mesopotamië.
De opgravingen staan onder leiding van archeoloog Madjidzadeh, die is
gespecialiseerd in het derde millenium v. Chr. Volgens hem is Jiroft
misschien het ‘verloren’ land van Aratta uit de bronstijd (omstreeks 2700
v. Chr.) dat vermaard zou zijn geweest om zijn magnifieke
kunstvoorwerpen die hun weg vonden naar Mesopotamië. Maar tot
dusver ontbreekt elk bewijs, en andere deskundigen zijn sceptisch.
Welke vondst zou het pleit onbetwistbaar beslechten? Madjidzadeh lacht
weemoedig.
“Iets als een boog met de inscriptie ‘Welkom in Aratta”.’
De kans dat er veel meer opgravingen zullen volgen bij de duizenden nog
ononderzochte plaatsen, is klein. Vlees is duur in Iran, er is niet genoeg
werk, de ambtenarij is stroperig, inefficiënt en topzwaar, en de corruptie
van de overheid is, volgens drie verschillende mensen die ik spreek, een
‘publiek geheim’, ‘erger dan ooit’ en ‘structureel’.
“Het land heeft een tekort aan van alles,” zegt Madjidzadeh.
“En archeologie is zeker niet het grootste aandachtspunt.” Maar sinds de
ontdekking van Jiroft zijn alle provincies geïnteresseerd in opgravingen,
zegt hij. “Elke kleine stad of dorp wilt net als Jiroft wereldwijd bekendheid
Genieten. De trots is groot en er is onderlinge rivaliteit.”
Madjidzadeh leunt tevreden achterover in een kunstleren stoel in het
kantoor van zijn uitgever en laat zijn gedachten over de Iraanse volkaard
de vrije loop. Meer dan wat ook zijn de geografische condities bepalend
geweest, zegt hij.
Immers, waar konden de Iraniërs heen toen ze keer op keer onder de voet
werden gelopen? “De woestijn in? Er was geen veilige uitwijkplaats.”
Ze bleven, ze pasten zich aan, ze deden alsof en vonden taarof uit.
“Deze boom wortelt heel diep.”

15



Terugverlangen naar hegemonie
Er is één erfenis uit de Oudheid die stevig in de nationale psyche
verankerd lijkt: de concepten, vrijheid en mensenrechten zouden niet
van de oude Grieken komen, maar uit Iran. Ze zouden dateren uit de
zesde eeuw v. Chr., toen de Achaemenidische vorst Cyrus ll de Grote
het eerste Perzische Rijk stichtte, dat zou uitgroeien tot het grootste en
machtigste op aarde. Een van de wapenfeiten van Cyrus, volgens de
overlevering een dapper en beminnelijk man, was de bevrijding van de
Joden uit hun Babylonische ballingschap in 539 v. Chr. Hij stuurde hen
terug naar Jeruzalem om er met zijn geld hun tempel te herbouwen.
Hij vestigde wat wel het eerste ‘religieus en cultureel tolerante’ rijk op
aarde is genoemd, waarin 23 volken vreedzaam worden verenigd onder
een bestuur dat zich aanvankelijk in Pasargadae bevond.
Op het hoogtepunt, onder Cyrus’ opvolger Darius, strekte het rijk zich uit 
van de Middellandse Zee tot de Indus.
Perzië wordt daarom wel gezien als de eerste supermacht ter wereld.
“Er leeft hier een nostalgisch verlangen naar die supermachtstatus,”
zegt Saeed Laylaz, economisch en politiek waarnemer in Teheran.
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“De nucleaire aspiraties van het land houden daarmee rechtstreeks
verband.” Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden afgelopen
december in een rapport dat een Iraans militair programma om
kernwapens te ontwikkelen in 2003 was gestaakt. Iran gaat wel door met
het verrijken van uranium en houdt vol dat dit alleen dient voor het
opwekken van kernenergie, hoewel hoogverrijkt uranium tevens een
onmisbaar ingrediënt is voor het maken van een atoombom.
Om het land op andere gedachten te brengen, hebben de Verenigde
Naties Iran steeds strengere economische sancties opgelegd, maar de
toenmalige conservatieve Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad
weet van geen wijken. Daarbij maakte hij  voortdurend dreigende
toespelingen in de richting van Israël, zette hij vraagtekens bij de
Holocaust en zou hij sjiitische extremisten in Irak steunen.
“Ooit was het land driemaal zo groot. Ruim duizend jaar lang was het
een stabiele supermacht,” zegt Laylaz. Het rijk besloeg het tegenwoordige
Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan,
Turkije, Jordanië, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Egypte en de Kaukasus.
“Het gebied is door de eeuwen heen steeds verder geslonken.

De supermachtnostalgie komt voort uit de geschiedenis, hoezeer deze 
ook in tegenspraak is met de werkelijkheid van vandaag.”
Waar Cyrus de Grote aan de basis van het Perzische Rijk stond, is de
zogeheten Cyruscilinder misschien wel het meest verheerlijkte Iraanse
kunstvoorwerp. Het is ondergebracht in het British Museum in Londen;
een replica bevindt zich in het VN-hoofdkwartier in New York.
In de cilinder, die doet denken aan een maïskolf van klei, is in 
spijkerschrift een verordening gegraveerd die wel is omschreven als de 
oudste mensenrechtenverklaring, bijna tweeduizend jaar ouder dan de 
Magna Charta (1215). De verklaring kan worden gelezen als een roep om
religieuze en etnische vrijheid: ze eist een verbod op slavernij,
onderdrukking van welke aard dan ook en het zich met geweld of zonder
tegenprestatie toe-eigenen van bezit. En lidstaten werd het recht gegeven
zich al dan niet te onderwerpen aan de kroon van Cyprus. “Ik zal nooit tot
oorlog besluiten om heerschappij te verwerven.”
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“Wie Iran wilt leren kennen en wil weten waarvoor het land echt staat,
moet die transcriptie van Cyrus lezen,” zegt Shirin Ebadi, de Iraanse
advocate die in 2003 de Nobelprijs voor de vrede won. In haar kantoor in
hartje Teheran staat een minuscule gouden replica van de cilinder.
“Iran heeft vaak blijkgegeven van een dergelijke grootsheid,” aldus Ebadi.
Maar, zegt ze, de wereld heeft er geen weet van.
“Als ik het buitenland ben, zijn de mensen verbaasd te horen dat 65
procent van de studenten hier vrouw is. Of ze vallen van hun stoel bij het
zien van Iraanse schilderijen of architectuur. Ze beoordelen een
samenleving uitsluitend op wat ze de laatste dertig jaar hebben gehoord.”
Ebadi doelt op de islamitische revolutie, het inperken van de persoonlijke
vrijheid, vooral voor vrouwen, het nucleaire programma en de gespannen
verhouding met het Westen.
Over de duizenden jaren die hieraan voorafgingen en wat de Iraniërs
moesten doormaken om hun eigenheid in tijden van overheersing te
bewaren, daarover weten ze niets.
Zo zochten de Iraniërs na de komst van de Arabieren en de islam hun heil
in de sjiitische stroming binnen deze godsdienst, vertelt Ebadi.
“Daarmee onderscheidden we ons van de soennitische Arabieren.”
Moslims dus, maar geen Arabieren.
“We waren Iraniërs.”
Op de vraag wat de wereld over hen moet weten, komt steevast in het
antwoord: “We zijn geen Arabieren!” Onmiddellijk gevolgd door:
“We zijn geen terroristen!” Velen zien de Arabieren die Iran veroverden
als weinig meer dan in tenten levende bedoeïnen, die alles wat ze aan
beschaving hadden dankten aan de Iraniërs. Ze geven soms zo fel op hen
af dat de invasie vorige week lijkt te hebben plaatsgevonden in plaats van
veertien eeuwen geleden.
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Op een bruiloft ontmoet ik een vrouw met de houding van een filmster
op leeftijd, haar echtgenoot naast haar keurig in witte smoking.
Het duurt nog geen vijf minuten voor ze haar klaagzang over de Arabieren
zet. “Na hun komst werd alles slechter. En het is nooit meer geworden
zoals vroeger!” zegt ze, terwijl ze iemand in de lucht de nek omdraait.
Eerder beschreef Ali, een leraar Engels die een vriend van me is geworden,
hoe zwaar het verlies van het Perzische Rijk nog altijd op het
nationale bewustzijn drukt. “Vóór de komst van de Arabieren waren we
machtig en beschaafd,” vertelt hij wanneer we, belaagd door motoren en
bumperklevers, naar zijn huis in een buitenwijk van Shiraz rijden.
Geheel in lijn met de even gangbare als omstreden versie van de
geschiedenis voegt hij eraan toe: “Ze verbrandden onze boeken,
verkrachtten onze vrouwen en we mochten driehonderd jaar geen
Perzisch spreken, anders rukten ze onze tong uit.”

De verering van Ferdowsi
De Iraniërs volhardden in hun Perzische taal.
Hoewel deze Arabische sporen draagt, is de basis nog altijd Oudperzisch.
Een man die medeverantwoordelijk wordt geacht voor het in ere houden
van de Perzische taal en geschiedenis, is de tiende-eeuwse dichter
Ferdowsi, ‘de Iraanse Homerus’. Iraniërs lopen weg met hun dichters,
Een greep uit hun grote aantal: Roemi, Sa’adi, Omar Chajjam, Hafiz
(wiens werken naar verluidt als leidraad voor liefde en leven minstens zo
vaak worden geraadpleegd als de Koran). Wanneer de bevolking weer
eens werd onderdrukt door een bezetter en de mensen niet vrijuit konden
spreken, deden de dichters het voor hen, verborgen in dichtvorm.
“Soms werden ze ter dood gebracht, maar ze deden het toch,” zegt
Youssef Madjidzadeh, de archeoloog. En hoewel het huidige Iran naast de
Perzische vele andere culturen en talen kent (waaronder Turkmeens,
Arabisch, Azerbeidzjaans, Beloetsjistaans, Koerdisch), spreekt iedereen
Perzisch, vertelt Madjidzadeh. “Het is een van de oudste levende talen ter
wereld.”
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De dichter-held Ferdowsi, een toegewijd moslim die zich stoorde aan de
Arabische invloed, werkte dertig jaar aan een epische geschiedenis van
Iran in dichtregels, de Sjahnama (‘Boek der koningen’), waarbij hij zo min
mogelijk gebruik maakte van woorden met een Arabische herkomst.
Dit overzichtsverhaal vol conflicten en avonturen is tevens een kroniek
van vijftig monarchieën waarin de vele koninklijke troonsbestijgingen en
al dan niet vrijwillige abdicaties staan vermeld. Het werk eindigt met de
Arabische verovering, die wordt voorgesteld als een ramp.
De belangrijkste rol is weggelegd voor Rostam, een ridderlijke figuur van
moed en integriteit, een nationale redder en een ‘bedrieger-held’, in de
woorden van Dick Davis, een onderzoeker Perzische taal aan de Ohio
State University die de Sjahnama in het Engels heeft vertaald.
“De verhalen over Rostam zijn hun mythen. Zo zien de Iraniërs zichzelf.”
De vertellingen gaan over twistende koningen en helden, waarbij de
laatsten bijna altijd moreel verheven zijn boven de vorsten die ze dienen.
Leidend dilemma is de rechtschapen mens die gebukt gaat onder een
slecht of incompetent regime. Prominent thema in het epos is het
gegeven dat zij die die ethisch het meest competent zijn voor het
leiderschap, er juist een afkeer van hebben en zich liever wijden aan
zaken die voor de mensheid van groter belang zijn: het vergaren van
wijsheid, het lot van de menselijke ziel en de ondoorgrondelijkheid van
Gods bedoelingen.
Het origineel van de Sjahnama is allang verloren gegaan. Er resteren
enkel kopieën, onder meer in het museum van het Golestanpaleis in
Teheran. Conservator Behnaz Tabrizi ontruimt een tafel en spreidt een
groen vilten kleed uit. Dan haalt ze een zwarte kist uit een kluis in een
belendende, kogelvrije kamer die is uitgerust met brand- en
aardbevingsalarm en klimaatbeheersing.
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Ik draag een mondkapje om het manuscript te beschermen tegen
speekselsporen en condens van mijn adem. Tabrizi trekt witte
handschoenen aan en tilt het boek, daterend uit ongeveer 1430, uit de
kist. Uiterst voorzichtig slaat zemet haar vingertoppen de bladzijden om.
Met een vergrootglas bestudeer ik de 22 illustraties in het boek.
Het zijn scènes die in het collectieve culturele geheugen gegrift staan:
iemand die aan een boom gebonden zijn lot afwacht, Rostam die zonder
het te weten zijn eigen zoon Sohrab doodt in de strijd, mannen met
speren op paarden die het opnemen tegen indringers op olifanten.
Alle afbeeldingen zijn zeer gedetailleerd en levendig van kleur.
De gebruikte inkt is gemaakt van gemalen steen vermengd met uit
bloembladeren geperst sap.
Het verhaal gaat dat vrijwel iedereen op straat, ongeacht de opleiding, 
wel wat van Ferdowsi kan citeren. Regelmatig zijn er voordrachten uit zijn
werk op universiteiten, bij mensen thuis of in traditionele Perzische
theehuizen. Een zo’n theehuis is Azari, in het zuiden van Teheran.
De muren zijn er bekleed met scènes uit de Sjahnama, waaronder die van
Rostam die Sohrab doodt. Ik zie hoe een acteur-verteller een verhaal
vertolkt en muzikanten traditionele gezangen over de hunkering naar de
liefde van een vrouw of de liefde van Allah ten gehore brengen.
De gasten zitten aan lange tafels of liggen op banken bekleed met
Perzische tapijten, ze roken minisigaretjes en klappen op de maat van de
muziek. Obers serveren thee in glaasjes met kleine lepels en dadels en
koekjes, gevolgd door kebab, yoghurtdrank, augurken en
bietensalde.
Kinderen dansen op de tafel angemoedigd door het personeel, dat driftig
foto’s maakt met hun mobiele telefoons.
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Mehregan is het herfstfeest van de aanhangers van de leer van
Zarathoestra, dat al zeker sinds de begindagen van het Perzische Rijk
wordt gevierd. De beweging heeft de zevende eeuwse Arabische
verovering overleefd en telt nog dertigduizend aanhangers in Iran.

‘Op onze gedachten krijgen ze geen vat’
Dankzij Ferdowsi hadden de Iraniërs altijd hun taal die hen verenigde en
onderscheidde van de buitenwereld. Daarnaast hebben ze alles gedaan
om hun tradities in ere te houden.
Neem de nieuwjaarsviering, Nowruz, een dertien dagen durend feest
waarin het openbare leven stilligt, er veel wordt gegeten en gedanst,
Gedichten worden voorgedragen en mensen voor- en achterwaarts over
een vuurtje springen.
Nowruz wordt gevierd rond de lentenachtevening, een reliek uit de tijd
dat de leer van Zarathoestra, ooit de Perzische staatsgodsdienst, werd
aangehangen. De uitgangspunten van de zoroastrische leer
(goed en kwaad, vrije wil, het laatste oordeel, hemel en hel en één
almachtige God) hebben veel godsdiensten beïnvloed, waaronder de drie
invloedsrijkste op aarde: het jodendom, het christendom en de islam.
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Toen de Arabieren in de zevende eeuw aankwamen met hun idee van het
aanbidden van één God, hadden de Perzen er al ruim duizend jaar
ervaring mee.
Het hedendaagse Iran kent hervormingsgezinde geestelijke die de band
met de Oudheid zien als een manier om moslim te zijn maar geen
Arabier.
Ook sommige overheidsfunctionarissen koesteren Irans archeologische
schatten: “We hopen dat de bevolking inziet waartoe ze in staat is,” zegt
de oude vicepresident Rahim Hashaee. Maar de conservatieve islamisten,
die geen enkele behoeften hebben de Perzische identiteit nieuw leven in
te blazen, zijn nog altijd invloedrijk. Na de revolutie van 1979 probeerde
de regering de betekenis van Nowruz in het maatschappelijk leven in te
perken of het feest te vervangen door een ander, zoals de geboortedag
van imam Ali, de historische leider van de sjiieten, de stroming binnen
de islam waartoe negen op de tien Iraniërs behoren. “Ze lieten de politie
uitrukken en er werden arrestaties verricht,” vertelt mijn vriend Ali.
“Maar Nowruz uitbannen konden ze niet, want we vieren het al 2500
jaar! Ze worden ons nooit echt de baas, want op onze gedachten krijgen
ze geen vat.”
Dat heeft het Iraanse leiderschap nooit ervan weerhouden het toch te
proberen. Datzelfde geldt voor buitenlandse mogendheden, vooral nadat
rond 1900 was ontdekt dat het land over een enorme olievoorraad
beschikte. Volgens de Iraanse regering gaat het om zo’n  135 miljard
vaten aangetoonde conventionele olie, na Saudi-Arabië de grootste
voorraad ter wereld.
Daarbij komt dat aan de overzijde van de Perzische Golf een groot deel
van de rest van de wereldvoorraden ligt, in de olievelden van Irak,
Koeweit, Saudi- Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
In de Perzische Golf ligt bovendien de Straat van Hormuz, een zee-engte
waarvan een groot deel van de wereld afhankelijk is voor de dagelijkse
oliebehoefte. Iran beschikt kortom over de unieke mogelijkheden de
wereldolievoorziening in gevaar te brengen en het kan dreigen zijn eigen
olie niet aan het Westen, maar aan anderen te verkopen.
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Olie lag ook aan de basis van een gebeurtenis in 1953 die bij veel Iraniërs
nog altijd gevoelig ligt: het afzetten van de populaire, gekozen Iraanse
president Mohammed Mossadeq. De coup werd op verzoek van de Britse
regering uitgevoerd door de Amerikaanse CIA. Iran had namelijk de
Iraanse olie-industrie, die in handen was van de Anglo-Iranian Oil
Company (later BP), genationaliseerd. Groot-Brittannië had als antwoord
een economische blokkade ingesteld, waarop Mossadeq op zijn beurt de
Britten het land uitzette.
Maar de Koude Oorlog was in volle gang en de Sovjet-Unie lag direct ten
noorden van Iran. Amerika was bang dat een door de Sovjets gesteund
communistisch regime in Iran de machtsbalans in de wereld zou verstoren
en westerse belangen in de regio zou schaden.
De coup ‘Operation TP Ajax’ was naar wordt aangenomen de eerste van
de CIA. (Kermit Roosevelt jr., kleinzoon van president Theodore Roosevelt,
had de leiding en Norman H. Schwartzkopf, vader van de
opperbevelhebber van de Golfoorlog in 1990-1991, had de opdracht de
sjah over te halen het spel mee te spelen. Als basis fungeerde de
Amerikaanse ambassade in Teheran. In dit ‘spionnennest’ werden in
1979-1980 52 Amerikanen 444 dagen in gijzeling genomen).
Na afloop keerde sjah Mohammed Reza Pahlavi terug als staatshoofd en
kwamen de rechten op commerciële oliewinning grotendeels opnieuw in
handen van Britse en Amerikaanse producenten. Mossadeq werd
gevangengezet, later omgezet in huisarrest, tot zijn dood in 1967.
In de ogen van Iraniërs als Shabnam Rezaei, de vrouw die de website
Persian Mirror in het leven riep om het Iraanse culturele bewustzijn te
bevorderen, markeerde Operation TP-Ajax het begin van decennia van
onderdrukking en islamitisch fundamentalisme.
“Als ons toen een democratische regering zou zijn gegund, dan hadden
we het New York van het Midden-Oosten kunnen worden, van heel Azië
eerlijk gezegd een economisch, industrieel en cultureel centrum van
modern denken.”
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Omwille van de liefde voor god
De sjah gebruikte de Perzische identiteit op zijn manier. Waar hij maar
kon, vestigde hij de aandacht op Persepolis en Cyrus.
Tegelijk werd het land overspoeld door westerse muziek, kleding en
bedrijven. Een zo’n poging de nationale trots aan te wakkeren,
de extravagante feestelijkheden die hij in 1971 organiseerde ter
gelegenheid van het 2500-jarig bestaan van de Perzische monarchie,
werkte echter averechts. Voor het feest was een hele stad van luxueuze
tenten buiten de poorten van Persepolis opgezet, er waren
vipappartementen met marmeren badkamers, eten werd ingevlogen
vanuit Parijs en hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld
waren uitgenodigd. Er waren echter maar weinig Iraniërs bij, en de
publieke opinie keerde zich tegen de sjah.
De talrijke doorgevoerde vernieuwingen gingen veel Iraniërs te snel en
te ver. “De westerse leefwijze werd ons opgedrongen,” zegt Farin Zahedi,
theaterwetenschapper aan de universiteit van Teheran.
“Maar dan alleen het oppervlakkige deel, de mensen hadden geen
diepere kennis van de westerse cultuur.” Iraniërs ervoeren het beleid als
een aanval op hun beschaving en protesteerden in de media en op straat.
Naarmate de sjah meer en meer paranoïde werd, werd het optreden van
zijn geheime politie, de in 1957 met hulp van Amerikaanse en Israëlische
adviseurs opgezette Savak, wreder.
Van honderden mensen wordt aangenomen dat ze door de Savak zijn
geëxecuteerd, vele anderen werden gevangengezet, gemarteld of
verbannen, en tijdens manifestaties werden ruim duizend demonstranten
door het leger gedood. Toen eind jaren zeventig ayatollah
Ruhollah Khomeini de mensen toesprak over bevrijding van dit juk,
werden ze geraakt door zijn welsprekendheid en morele zuiverheid.
Na het meedogenloze modernisme van de sjah leek de opbloei van religie
een loutering.
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Veel Iraniërs zijn evenwel niet bijster religieus.
Dat wilt zeggen, ze zijn geen trouwe moskeebezoekers en vasten niet
volgens de voorschriften.
Iraniërs zijn eerder geneigd het antieke model van Zarahoestra te volgen.
Hun spirituele reis meer naar binnen gericht, in overeenstemming
met de Perzische wijsheid: kennis van jezelf is kennis van God.
De Iraniërs, die aanvankelijk openstonden voor een grotere rol van
de islam in het openbare leven, waren niet voorbereid op
de striktheid daar de Koran juist stelt dat er ‘geen dwang in de
godsdienst’ dient te zijn. En ze hadden zeker niet verwacht dat
geestelijken de handel, het centrale gezag en de rechterlijke macht en
zelfs elk facet van het dagelijks leven zouden gaan beheersen,
tot voorschriften over toiletbezoek en seksualiteit toe. Er werden
middeleeuws aandoende straffen ingevoerd als publieke steniging,
ophanging of het afhakken van vingers en ledematen.
Tegenwoordig wijst de regering dit soort ouderwetse praktijken af,
maar enkele conservatieve moellahs in de provincies volharden erin.
Achter alles schuilt het geestelijk doel Allah te dienen en zich voor te
bereiden op het paradijs.
“Ze dringen me de hemel op!” roept Ali uit.
Hij en een handvol vrienden klagen op een avond in zijn woning hoe
afschuwelijk het is om gevangen te zijn in een sfeer van angst en
geheimzinnigheid, niet wetend of vrienden of dierbaren is opgedragen
je handel en wandel na te gaan.
“Iedereen moet de schijn ophouden, de ayatollahs en de gewone
mensen,” zegt ‘Mister D’, een slotenmaker met een grote snor.
“Je weet niet wie de waarheid spreekt. Je weet niet wie echt
godsdienstig is en wie niet.”In de muren zitten muizen en de muizen
hebben oren’, luidt een Perzisch gezegde.
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De generatie van de revolutie
Wat heeft de revolutie met de Perzische identiteit gedaan? Er lijkt zich
een typisch Iraans verschijnsel te hebben voltrokken.
Tien jaar lang was de deur naar het Westen gesloten en probeerden de
conservatieve geestelijken die aan de macht waren elke pre-islamitische
culturele identificatie uit te bannen (in de moslimwereld wordt de periode
voorafgaand aan de islam vaak Jahiliya genoemd, ‘tijdperk van
onwetendheid’). Waar mogelijk werden in officiële documenten
verwijzingen naar Iran vervangen door verwijzingen naar de islam.
Zoroastische symbolen werden vervangen door islamitische.
Straten veranderden van naam en verwijzingen naar het Perzische Rijk
verdwenen uit schoolboeken. Het zag er even naar uit dat het graf van
Ferdowsi bij de heilige stad Mashhad zou worden gesloopt.
Zelfs Persepolis liep gevaar. “Maar ze beseften dat het volk zich als
één blok tegen hen zou keren,” zegt Ali. “En dus draaiden ze bij.”
Mensen juichten het opruimen van de culturele rommel uit het Westen
toe, aldus theaterwetenschapper Zahedi. “Maar al snel werd duidelijk
dat ook de identiteit die de regering oplegde niet aansloot bij wat we
waren.” In de culturele verwarring bloeiden ‘elementen uit de oude
cultuur’ op, zoals traditionele muziek, Perzische schilderijen en
voordrachten van Ferdowsi.
De jonge Perzische ondergrondse rapper Yas met zwart stekelhaar en
modieuze lange bakkebaarden, draagt om zijn hals een zilveren
fravahar, een medaillon met zoroastrisch embleem: twee vleugels die
staan voor de opwaartse weg van de ziel dankzij goede gedachten,
woorden en daden.
Yas hoort tot de ‘generatie van de revolutie’ die na 1979 opgroeide en
ruim twee derde van de bevolking van zeventig miljoen zielen uitmaakt.
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Veel jonge mensen hebben de naam futloos te zijn en niet in hun eigen
toekomst te geloven. 
Steeds vaker vertrekken ze naar Europa of elders.
Sommigen combineren een groot bewustzijn van het Perzische verleden
met het idee van islamitische eenheid. Anderen voelen zich óf helemaal
Perzisch óf volledig islamitisch. Weer anderen dompelen zich onder in de
westerse cultuur, uitgevend in televisieprogramma’s die via illegale
satellietschotels binnenkomen. “Ze hebben een gespleten ziel,”
zegt Zahedi.
Yas rapt over Perzische dichters, grootouders en de Iraanse geschiedenis.
Een van zijn populairste nummers, ‘My Identify’, schreef hij naar
aanleiding van de film 300, over de roemruchte strijd bij Thermopylae
tussen Griekse Spartanen en Perzische ‘onsterfelijken’.
“De Grieken werden voorgesteld als heroïsch, onschuldig en beschaafd,
de Perzen als afzichtelijke wilden die zich bedienden van
slinkse strijdmethoden.” De film leidde in binnen- en buitenland tot
heftige protesten van Iraniërs die erin een aanval zagen op hun cultuur.
Yas ging in de tegenaanval door over Persepolis en Cyrus te rappen,
maar hekelde ook medeburgers die op de lauweren bleven rusten van
de glorie van weleer.
De ironie wil dat de islamitische revolutie, hier soms de
‘tweede Arabische invasie’ genoemd, in al haar pogingen de banden met
de Oudheid te verbreken deze juist heeft versterkt.
Van Hashem, een civiel ingenieur, hoor ik over een recente,
geïmproviseerde viering  bij het graf van Cyrus. Na sms-oproepen doken
‘toevallig’ enkele duizenden mensen op bij het monument, die meerdere
toegangsbewijzen per persoon kochten om de restauratie te steunen.
Het was een informele herdenking zonder toespraken of ceremonies.
“Gewoon om Cyrus te eren en saamhorigheid te tonen.”
Farin Zahedi formuleert het zo: “Er is die voortdurende aanslag op onze
identiteit en we reageren steeds door terug te vallen op
diezelfde, diepgewortelde identiteit. In iedere Iraniër leeft
een vorst of vorstin. Zoveel is zeker.”
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Geschiedenis

PRACHT VAN IRAN

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh

Op de trappen van Persepolis doodt een woeste leeuw een stier bij een
aloude, cultuuroverschrijdende metafoor voor koninklijke macht.
Onder de Achaemeniden, die talrijke koninkrijken onder hun gezag
brachten in een gebied van de Middellandse Zee tot de Indus,
groeide Perzië uit tot het grootste rijk dat de wereld had gekend.
Ook toen al, in 500 v. Chr., zochten de Perzen naar universele iconen uit
een ver verleden. Beeltenissen van stieren zijn ook te zien op een
tweeduizend oude vaas van chloriet, gevonden bij Jiroft.
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Konar Sandal
ca. 3de millenium v. Chr.

Elamieten
ca. 2400-539 v. Chr.

Achaemeniden
ca. 550-330 v. Chr.

Alexander en de 
Seleuciden
ca. 330-129 v. Chr.

De site bij Jiroft bevat 
mogelijk aanwijzingen 
over het mythische land 
Aratta uit de bronstijd.

Sluiten zich na de 
verovering van hun 
hoofdstad Susa in 539
v. Chr. aan bij Perzië.

Hun rijk, het eerste 
Perzische Rijk, groeit uit 
tot het grootste tot dan 
toe wereldwijd.

Alexander de Grote 
verovert het Perzische 
Rijk maar sterft spoedig. 
Selecus grijpt de macht; 
diens opvolgers zien 
hun invloed tanen ten 
gunste van de Parthen.

Choga Zanbil
Lang voor de komst van de Perzen stichtten de Elamieten
(ca. 2400 tot 539 v. Chr.) in Zuidwest-Iran een van ’s werelds oudste
beschavingen. Op het hoogtepunt in de 13e eeuw v. Chr. torende de
ziggoerat in de stad Dur Untash uit boven het rijk. De deels
gerestaureerde tempen is een van de grootste ter wereld.
Ook nadat ze door Perzië was overwonnen bleef de
Elamitische cultuur invloedrijk.
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Parthen
ca. 247 v. Chr.-224 n. Chr.

Sassaniden
ca. 224-641 n. Chr.

Arabische verovering
641-642 n. Chr.

Deze krijgszuchtige 
stammen uit
Noordoost-Perzië stichten 
het ‘tweede Perzisch Rijk’ 
en zijn de Romeinen een 
doorn in het oog.

Een nieuwe heersersfamilie 
sticht het derde Perzisch 
Rijk, een gouden tijdperk 
van stedenbouw en 
magnifieke kunst.

Legers die de islam 
verbreiden brengen Perzië 
onder Arabische 
heerschappij, maar de 
Perzen blijven cultureel 
invloedrijk.
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Pasargadae
Het dak van het graf van Cyrus II de Grote, de eerste Perzische koning
(ca. 559-530 v. Chr.), wordt gerestaureerd.
Cyrus maakte naam door zijn oog voor mensenrechten.
Hij stond in zijn rijk godsdienstvrijheid toe en respecteerde de gebruiken
van overwonnen volken.
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Persepolis
Van Darius’ paleis Tachuna resten vrijwel alleen de monumentale
deuropeningen.
De bovenlijsten in Egyptisch stijl illustreren de kosmopolitische smaak
van de Achaemeniden, die voorwerpen van blijvende schoonheid
maakten. Motieven als op deze gouden pinakel (boven), die mogelijk
een stof sierde, verspreidden zich door het rijk.
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Naqsh-E Rostam
De kruisvormige graven in de steile rotsen bij Persepolis bevatten ooit
de lichamen van Darius en zijn opvolgers. De functie van de kubus op de
voorgrond is een raadsel. Mogelijk speelde hij een rol bij kroningen van
Achaemenidische koningen.
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Firuzabad
Een booggalerij die leidt naar een gewefelde ruimte in het paleis van
Ardashir I (achtergrond), gebouwd na 224 n. Chr., heeft de tand des tijds
doorstaan. Dit soort elementen wordt later doortroffen in de klassieke
Arabische bouwkunst.
Ardashir stichtte de Sassanidendynastie (buste van een Sassanidische
koning, boven), de laatste Perzische bloeitijd vóór de Arabische inval.
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DE JONKIES

Dieren

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Sarah Varzideh

Wat weten we van deze kleine dieren die zoveel van ons weten?
Deze jonge wezens lijken ons een vloek te hebben gecast, en iedereen die
voor ze gaat zorgen, gaan betoveren... De meest boeiende voor de engste
van de meer turbulente in het verlegen, babydieren zijn allemaal
verrassend. Deze artikel gaat over het leven en de ontwikkeling van jonge
dieren, als de orang-oetan of de regenwouden, de panda's in de bossen
van China, maar ook van de kittens in een hooibaal. Samen met ons de
inwerkingtreding van de volwassenheid van de kleine schepselen door een
wereld vol avonturen, ontdekkingen, evenementen, maar vooral voor
games te vieren.
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Geschiedenis

DE VERLOREN MAYA KONINKRIJKEN

Foto: Chantal Schoumacher, Redactie: Nina van Ooijen

Ruim vóór Christophe Colomb, hadden de Maya's een van de meest
geavanceerde beschavingen van hun tijdperk, gevestigd in de jungle van
Mexico en Midden-Amerika. Deze geavanceerde samenleving die uit
priesters, astronomen, ambachtslieden en boeren bestond, verdween
plotseling en op mysterieuze wijze. Op spectaculaire sites van ruïnes zoals
Copans of Dos Pilas, gingen archeologen begraven tempels van
ongelooflijke schoonheid opgraven en sporen van menselijk leven
ontdekken.
Onlangs geweest werden hiërogliefen ontcijferd en nieuwe ontdekkingen
bieden verbazingwekkende aanwijzingen over het leven van deze oude
mensen. Vanaf het begin werd het tragische warriorconflict tot zijn einde,
werd de geschiedenis van deze gevallen koninkrijk verteld.
Verontrustende reconstructies staan ons toe de oude riten in hun plaats
van herkomst te ontdekken. Tot slot, je zal de nakomelingen ontmoeten
van deze verloren beschaving die nog steeds het behoud van hun
voorouderlijke tradities hebben.
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Geschiedenis

Foto: Marika Delaux, Redactie: Pouya Varzideh

DE WAARHEID OVER TOUTHANKHAMON

Misschien is het de meest irigante geschiedenis dat zijn nooit is
voortgekomen uit het oude Egypte: het mysterie rond koning
Toutankhamon. Waarom hij zo jong gestorven? Was hij vermoord? Is er
een verklaring voor de legendarische vloek die degenen die eeuwen later
gevonden heeft nagestreefd zijn graf? Nu, voor de eerste keer, heeft een
internationaal team van wetenschappers gebruik gemaakt van de
nieuwste technologie om het lichaam van de beroemde farao scanner te
verplaatsen naar het lichaam van de beroemde faraoscanner en de
waarheid te ontdekken over wat er werkelijk 3000 jaar vóór gebeurde.



Dieren

DOLFIJNEN: DE OCEAANDANSERS

Foto: Nina Chloe van Ooijen, Redactie: Casper Philips
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Sierlijke dansers en onvermoeibare spelers, gevangen dolfijnen zijn altijd
klaar om ons te bekoren en zich op een show te brengen. Maar hun
veldsituatie zit in de oceaan, waar het een minder bekende kant is:
deze zoogdieren zijn inderdaad krachtig, sluw en formidabel. Dat blijkt
uit de meedogenloze jachttechniek die gebruikt wordt door een troep van
dolfijnen op een grote vissenschool. Men ontdekt als goed vanaf hun
vroege leeftijd dat dolfijnen op een kleine afstand leren surfen om vis
te vangen. Weet je ook dat de orca de vertegenwoordiger van is de
grootste en de meest verschrikkelijke van de dolfijnenfamilie?
Deze meedogenloze predator kan zwemmen tot 50 km/uur om zijn
prooi te vangen.



EGYPTE: DE GEHEIMEN VAN DE FARAO’S

Geschiedenis
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Wie heeft de piramides gebouwd? Wat zijn de geheimen van
mummificatie? Die schatten werden geselecteerd voor de passage en
het leven in het hiernamaals, en waarom? Sinds eeuwen, hebben de
farao's van Egypte hun geheim... tot vandaag. Dankzij de studies van
archeologen, zullen jullie de geheimen van het bouwen van piramides
kunnen ontdekken. Volg de wetenschappers in de ontdekking van de
methoden die het behoud van de lichamen van de farao's hebben.
Je krijgt ook om de re-enactment van de oude rituelen van de
mummificatie.

Foto: Chantal Schoumacher, Redactie: Ryan Vrijhoef



HET MYSTERIE VAN DE INCAMUMMIES

Geschiedenis

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Gilles de Kock
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Verrassend goed bewaard gebleven mummies, verloren steden en
verbazingwekkende ontdekkingen op de topconferenties van de bergen
die nieuwe en verrassende geheimen over de boom die barsten en de
catastrofale ondergang van de buitengewone Incabeschaving leveren.
Word lid van de archeologen die zijn verhaast om relikwieën onschatbare
Inca's tegen de plunderaars en de wildgroei van steden.
Volg de onderzoeker van de Inca's, Peter Frost, voor een expeditie naar
Vilcabamba, het laatste toevluchtsoord van de Inca's die de
meedogenloze veroveraars waren ontvlucht.
Het bijwonen van de verwijdering van strips van perfecte Intactmummies
werden ontdekt in de tuin van een school van de moderne tijd.
De nieuwe blik op de opofferende antieke rituelen aan de huidige
pogingen om het behoud van de ziel van deze eens machtige rijk, hier een
fascinerende glimp van een uitgestorven cultuur.



Geschiedenis

HET MYSTERIE VAN DE INCAMUMMIES

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Benjamin Varzideh
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Leef met de emoties van de ontdekking mee, terwijl archeologen de sluier
van mysterie optillen, dat de imposante piramides van Egypte vijfenveertig
eeuwenlang omringt! Duw je in de dieptes van de grote piramide om een
op afstand bestuurde robot goed te gaan observeren.
Je zult de getuige worden van de opening van één van de oudste
sarcofagen intact uit Egypte. Je zult ook de onderzoekers te volgen, terwijl
zij fascinerende nieuwe aanwijzingen graven op degenen die de piramides
en hoe ze bereikt dit meesterwerk van epic-architectuur gebouwd.



CITO: MAKEN VAN CENTRALE EINDTOETS

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Casper Philips

Wetenschap
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In april en mei maken groep 8’ers verplicht een eindtoets.
De Centrale Eindtoets is de toets van de overheid.
Methode-onafhankelijk en gemaakt met de expertise van Cito.
Samen met de ketenpartners van de leerkrachten zorgt de
kennisorganisatie van Cito ervoor dat we de mogelijkheden en
talenten van de leerlingen goed, eerlijk en objectief in beeld brengen.
Zodat je het schooladvies goed kan onderbouwen.

Scholen kiezen zelf eindtoets
In 2015 werd het maken van een eindtoets verplicht gesteld.
Voor die tijd mochten scholen zelf beslissen of ze de Citotoets afnamen.
Tegenwoordig is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen in groep 8.
Met de verplichting kwamen er nieuwe aanbieders van eindtoetsen op
de markt. In 2018 konden scholen behalve voor de Centrale Eindtoets
kiezen voor vier andere eindtoetsen. Alle toetsen zijn voor scholen gratis.

Een goed brugklasadvies
Wist je dat de Centrale Eindtoets voor meer dan 80% van de leerlingen
het juiste brugklastype voorspelt? Dat weten we, omdat we al meer dan
vijftig jaar leerlingen volgen. De (standaard)score, die ligt tussen
501 en 550, is dus niet zomaar een voorspelling.
Daar is jarenlang wetenschappelijk en praktijkonderzoek aan vooraf
gegaan.
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De toets uitgelegd
Ssst Citotoets! Nog steeds wijzen veel scholen hun leerlingen zo op de
afname van de Centrale Eindtoets. Bij Cito vinden we dat een
compliment. En laten we wel zijn: de Citotoets ís ook de voorloper van
de Centrale Eindtoets. Hoe werkt die Centrale Eindtoets eigenlijk?

Digitaal en adaptief
De Centrale Eindtoets is al een lange tijd ook in een digitale versie.
Maar sinds 2018 is de digitale toets ook adaptief! Een adaptieve toets
gaat een flinke stap verder en past zich automatisch aan op het niveau
van de leerling.
Jullie maken daardoor altijd de best passende, uitdagende toets.

Ondanks dat de vragen niet identiek zijn, is de adaptieve eindtoets qua
opbouw vergelijkbaar met de papieren toets.
De leerlingen beantwoorden hetzelfde aantal vragen binnen dezelfde
onderdelen. Het verschil is dat de adaptieve toets rekening houdt met de
antwoorden van de leerlingen. De toets past daar het niveau van de
volgende opgaven op aan. Zo maken uw leerlingen nooit overbodige
vragen en struikelen ze niet over te moeilijke opdrachten.

Voor alle leerlingen
De Centrale Eindtoets houdt standaard rekening met dyslectische en
kleurenblinde leerlingen en met kinderen van verschillende overtuigingen.
Door gemakkelijke en moeilijke opgaven af te wisselen, blijft de toets
uitdagend. Daarbovenop komen keuzes die een school kan maken.
Voor leerlingen die zich moeilijk kunnen concentreren, is de digitale
eindtoets prettig. En voor blinde leerlingen is de toets er in braille.
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Scores en advies
De uitslag van de Centrale Eindtoets is en blijft een bijzonder moment.
Scholen ontvangen de rapportages een paar weken nadat de
Centrale Eindtoets is gemaakt. Leerlingen zien daarin hun scores,
hun niveau én een advies voor het best passende vervolgonderwijs.

Vijf krachtige punten over de Centrale Eindtoets
• Geeft een betrouwbaar advies
• Neemt iedere leerling serieus
• Is evenwichtig opgebouwd
• Is een goede voorspeller van schoolsucces
• Is gemaakt door leerkrachten en vakdeskundigen

Eindtoets na schooladvies
Het advies van de eindtoets komt tegenwoordig ruim na het advies
van de school. Bij Cito vinden we dit logisch en terecht.
Leerkrachten hebben nu eenmaal het meest complete beeld van een
leerling en kunnen ook aspecten als werkhouding en motivatie
meewegen. Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van
de eindtoets het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen.
Maar ook omdat de eindtoets onafhankelijk en eerlijk de kennis en
vaardigheden van een leerling meet en vergelijkt met heel veel andere
leerlingen in Nederland. En dat geeft zekerheid.

Rapportages voor school
Ook scholen krijgen na de Centrale Eindtoets een rapportage.
Een schoolrapportage bevat alle resultaten van groep 8-leerlingen
van een school. De leerlingscores worden vergeleken met elkaar en met
de landelijke gemiddeldes. Scholen zijn blij met deze rapportages.
Ze gebruiken de analyses om hun onderwijs te evalueren.
En leerkrachten nemen de gegevens mee in het onderwijskundig rapport
van een leerling voor de middelbare school.
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Wie maakt de centrale eindtoets?
De Centrale Eindtoets is de eindtoets van het College voor Toetsen en
Examens (CvTE), een overheidsorganisatie. Maar de toets wordt gemaakt
door Cito. De toetsexperts van Cito werken hierbij nauw samen met
leerkrachten uit het basisonderwijs. En wist je dat elke toetsvraag eerst
twee keer uitgeprobeerd wordt door leerlingen van groep 8? En dat
daarna pas bepaald wordt welke vragen in de echte toets terechtkomen?

Cito-expertise in de Centrale Eindtoets
Wij zijn een van de vaste partners in de productieketen van de Centrale
Eindtoets. We brengen al onze expertise in op het gebied van:
• Vragen maken
• Scoren en normeren
• Meten en vergelijken
• Rapporteren
• Adaptiviteit

Leerkrachten maken vragen
De stof die getoetst wordt in de Centrale Eindtoets wordt bepaald door
de overheid.
De deskundigheid om deze stof om te zetten in toetsvragen komt van Cito.
Maar de vragen zelf worden mede bedacht door leerkrachten.
Elk jaar werken bij Cito ruim vijftig juffen en meesters samen in
constructiegroepen om de opgaven van de Centrale Eindtoets te maken.
Zo weten we bij Cito zeker dat de vragen passen bij wat kinderen doen en
leren in groep 7 en 8.

Leerlingen testen vragen
Alleen de beste vragen komen in de Centrale Eindtoets. Om dit zeker te
weten, worden alle mogelijke vragen eerst getest door leerlingen in
groep 8. Maar liefst twee keer. Dat gebeurt tijdens de proeftoets, waar
scholen vrijwillig aan kunnen meedoen. De afgelopen jaren maakten zo’n
twintigduizend leerlingen in februari de proeftoets. Daarmee testten
duizenden kinderen de onderdelen, teksten en opgaven voor de
Centrale Eindtoets van het daaropvolgende jaar.



DE GESCHIEDENIS VAN DE CITOTOETS

Geschiedenis
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In welk jaar is de Citotoets ingevoerd?
Het begon eigenlijk al in 1965! Op 22 juli van dat jaar kwam er een
Koninklijk Besluit. Hierin stond dat leerlingen die zich aanmeldden voor
het VHMO (voorbereidend hoger en
middelbaar onderwijs) ook het resultaat van een toelatingsonderzoek
mee moesten brengen. Tot die tijd was een geschiktheidsverklaring van
het hoofd van de lagere school voldoende. Het toelatingsonderzoek was
eerder al wel een voorwaarde voor toelating tot het middelbaar
onderwijs, de HBS en MMS.

De Amsterdamse Schooltoets als voorloper
Dat toelatingsonderzoek moest nog wel ontwikkeld worden.
De gemeente Amsterdam deed de aftrap. Als eerste gemeente vroeg
deze aan het Research Instituut voor Toegepaste Psychologie een
onderzoek naar schoolvorderingen op te zetten.
Professor Adriaan de Groot, de latere grondlegger van Cito (1968) had
de leiding over dit onderzoek. Het resultaat was de
Amsterdamse schooltoets die vanaf 1966 vooral door leerlingen van
openbare scholen in Amsterdam werd gemaakt. De eerste jaren nam de
leerkracht de toets af mét toezicht van vertegenwoordigers van
het voortgezet onderwijs.

Foto: Yasamin Varzideh, Redactie: Casper Philips
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Afbeelding van de eerste omslag uit 1970 en de laatste uit 2014.

Van Amsterdamse Schooltoets naar Eindtoets Basisonderwijs
Vanaf 1968 maken de leerlingen van groep 8 de toets zelfstandig.
Dat kon ook, omdat de toets vanaf toen alleen nog
meerkeuzeopgaven had. In 1969 maakten ongeveer 35.000 leerlingen
de toets. Niet alleen op scholen in Amsterdam, maar ook daarbuiten.
Cito nam in 1970 de Amsterdamse schooltoets over en gaf de toets
een andere naam: Schooltoetsen Basisonderwijs. In 1976 werd de naam
van de toets nog een keer gewijzigd. Vanaf toen heette de toets
De Eindtoets Basisonderwijs. De eindtoets hield deze officiële naam tot en
met 2014. Maar de meeste mensen noemden het de Citotoets.
Steeds meer scholen gingen de Citotoets gebruiken: in 1976 deden
ongeveer 40.000 leerlingen, in 1980 waren het er rond de 90.000, in 1990
ongeveer 100.000 en in 2014 maar liefst 157.000 leerlingen.



Spelletjes

QUIZZTIME!

De antwoorden vind je op bladzijde 53.
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Wanneer begint de
zomer?

a. 21 mei
b. 21 juni
c. 21 juli

Hoeveel zeeën en oceanen
zitten er op de wereld?

a. 7 zeeën, 5 oceanen
b. 14 zeeën, 10 oceanen
c. 21 zeeën, 15 oceanen

Hoe heet een tweedelig
badpak?

a. Surfpak
b. Wetsuit
c. Bikini

Wat is de Franse vertaling
van zomer?

a. Printemps
b. Été
c. Automne

Wat is de kortste nacht
van het jaar?

a. 19 juni
b. 20 juni
c. 21 juni

Hoeveel weken duurt de
zomervakantie?

a. 6 weken
b. 7 weken
c. 8 weken

1 2

3 4

5 6



We kennen de tekens van de Amerikaanse dollar en het Britse pond 
allemaal wel van tv, het nieuws of vakantie. Maar waar komen die $- en 
£-symbolen eigenlijk vandaan? En hoe zit het met ons eigen euroteken?

Dollar
De Amerikaanse dollar, vaak te zien in de ogen van geldzuchtige 
cartoonschurken, wordt met een ‘d’ geschreven, maar het teken is een ‘s’ 
met een streep erdoor. Over hoe dat $-symbool ontstaan is, bestaan 
verschillende theorieën.
In de Oudheid werd deze doorgang aangeduid met ‘de Zuilen van 
Hercules’, omdat die mythische heros twee zuilen langs de waterweg zou 
hebben opgericht. Op deze pilaren zou ‘Non Plus Ultra’ geschreven zijn, 
Latijns voor ‘niet verder’. Ook buiten de VS is de Amerikaanse dollar een 
wettig betaalmiddel.
De ‘Zuilen van Hercules’ symboliseerden hierna niet langer het einde van 
de Oude Wereld, maar de ontdekking van de Nieuwe Wereld.
De zuilen zagen eruit als een rechte pilaar met een lint eromheen, waar 
met enige fantasie een ‘s’ in kan worden gezien (zie afbeelding 
hieronder).

Pond
Hoewel pond met een ‘p’ geschreven wordt, heeft het valutateken het 
meest weg van een sierlijke hoofdletter L met een streep erdoor.
Het Britse pond is een van de oudste valuta die tot op heden gebruikt 
worden.
‘Libra’ betekende weegschaal, ‘pondo’ refereerde in het geval van de 
Britse pond naar de prijs van een pond puur zilver.
In de 13e eeuw werd bepaald dat een pond 92,5% zilver moest bevatten, 
een zuiverheidsgraad die ‘sterling silver’ genoemd werd.

WAAROM IS DE DOLLAR EEN $ EN DE POND EEN £? EN HOE KOMEN WE AAN DE €?

Foto: Nina van Ooijen, Redactie Benjamin Varzideh

Economie
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Euro
Ook zijn er naties die geen lid zijn van de EU, maar wel de euro gebruiken.
Dit zijn Kosovo, Montenegro, Andorra en Vaticaanstad.
Het symbool werd gebaseerd op de Griekse letter € (epsilon voor de 
gymnasiasten), waarbij de Europese Commissie opmerkte dat dit verwijst 
naar het Griekenland van de Oudheid als “wieg van de Europese 
beschaving”.
Die worden door de Europese Commissie geheim gehouden.
Die finalisten werden voorgelegd aan de voorzitter van de commissie en 
een eurocommissaris verantwoordelijk voor de invoering van de 
gemeenschappelijke munt.
Voor de invoering van de euro in 2001 liet de Europese Commissie intern 
dertig ontwerpen maken.
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Spelletjes

ANTWOORDEN QUIZZTIME!

Wanneer begint de
zomer?

a. 21 mei
21 juni

c. 21 juli

Hoeveel zeeën en oceanen
zitten er op de wereld?

7 zeeën, 5 oceanen
b. 14 zeeën, 10 oceanen
c. 21 zeeën, 15 oceanen

Hoe heet een tweedelig
badpak?

a. Surfpak
b. Wetsuit

Bikini

Wat is de Franse vertaling
van zomer?

a. Printemps
Été

c. Automne

Wat is de kortste nacht
van het jaar?

a. 19 juni
b. 20 juni

21 juni

Hoeveel weken duurt de
zomervakantie?

6 weken
b. 7 weken
c. 8 weken

1 2

3 4

5 6

b.
a.

c.
b.

c.

a.

Het juiste antwoord is de letter met de groene rechthoek eromheen.
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Amusement

Namen (voluit): Syb van der Ploeg
Geboortedatum: woensdag 15 juni 1966
Geboorteplaats: Dokkum, Nederland

Heb je nog broers en-/of zussen?: Ja, een broer.

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 1985.

Wat is de titel van je allereerste singel?
Dreamen.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
2007.

Heb je kinderen?
Ja, ik heb 1 zoon en 1 dochter.

ARTIEST VAN DE KEER



PIM & POM

Strips
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Tekeningen: Benjamin Varzideh
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