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     Verwachtingsvol kwamen de leerlin-
gen van de Internationale Schakelklas 
van het Kennemercollege naar de eerste 
workshop fotografie. Dat de zwart-wit 
foto van Parijs die ik liet zien gemaakt 
is door de camera minutenlang open te 
laten staan, konden ze maar moeilijk 
bevatten. Zo’n proces is traag en vraagt 
om een grote zorgvuldigheid en veel ge-
duld, zo’n beetje het tegenovergestelde 
van hoe zij en hun leeftijdsgenoten nu 
met hun telefoon honderden foto’s kun-
nen maken binnen een paar minuten. Het 
was een introductie in de wereld van de 
fotografie, een medium waar zij zich ook 
mee bezig gingen houden. Niet zo zeer 
vanwege de techniek, maar om een ver-
haal te gaan vertellen met beelden. ‘Een 
nieuwe toekomst’, zo luidde de opdracht. 
Met het oog op hun heftige verledens, 
wilde ik ze juist naar voren laten kijken. 
Nu ze in Nederland aan het wennen zijn, 
hebben ze hun toekomstbeeld natuur-
lijk ook moeten aanpassen. Ik vraag hen 
om dat te proberen te verbeelden met 
foto’s. De leerlingen, Aya, Denise, 
Fahed, Hamza Irshad, Nour, Karolina en 
Seedra, beginnen met veel enthousias-
me aan het project. Om te zien dat deze 
tieners interesse toonden in een creatie-
ve zaterdaginvulling gaf mij veel energie. 
     Verwachtingsvol kwam ik naar de vol-
gende lessen, maar het bleek lastig voor de 

 leerlingen om te beginnen aan de opdracht 
zonder concrete aanknopingspunten te 
krijgen. Ik stelde veel vragen. ‘Wat wil je 
later worden?’, ‘Hoe is de omgeving voor 
je veranderd?’, ‘Wie wil je zijn?’, allemaal 
vragen die als tiener toch al door je hoofd 
gieren, maar waar je nog ontzettend zoe-
kend naar bent. Een groot en lastig the-
ma, vragen die ze niet gemakkelijk kon-
den beantwoorden. Gezien het feit dat 
de leerlingen de Nederlandse taal nog 
aan het leren zijn, was ik benieuwd of 
ze me in foto’s meer konden vertellen. 
     Naarmate de zaterdagen vorderden, kreeg 
ik verassende beelden te zien. Veel natuur-
foto’s - van de herfstkleuren in het bos tot 
de ondergaande zon - maar ook spannende 
pogingen om een beroep in beeld te bren-
gen en metaforische beelden die het toe-
komstbeeld weerspiegelden. Als ik ze vroeg 
waarom ze deze foto’s hadden gemaakt, zei-
den de meeste dat ze het ‘gewoon leuk’ von-
den. Maar toen we uiteindelijk als laatste 
stap hebben gewerkt aan het verwoorden 
van hun fotoprojecten in een paar zinnen, 
kwamen daar toch heldere, inspirerende en 
soms poëtische omschrijvingen uit. Niet elk 
project reflecteert op de nieuwe toekomst 
van de leerling hier in Nederland, maar mis-
schien zijn ze daar wel helemaal niet mee 
bezig en leven ze juist in het hier en nu.
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“In Irak, waar ik ben opgegroeid, 
is alleen maar woestijn. Ik hou van 

de mooie kleuren in Nederland.”
Nour (15)





“De hemel vertelt meer dan het 
laat zien. Hij is vol van emoties 

en geheimen.”
Karolina (15)





“Mijn vader heeft een eigen garage en dat 
wil ik ook. Ik ga leren om automonteur te 
worden en heel hard werken. Dan wordt 

mijn droom misschien waar.”
Hamza (16)





“Later wil ik graag modeontwerpster 
worden, het lijkt mij heel leuk om mijn 

eigen kleding te kunnen ontwerpen.”

Seedra (13)





Aya (14)





“Ik weet niet precies wat mijn 
toekomst is, maar ik weet wel 

dat ik iemand wil zijn.”
Denise (17)





“In mijn land zijn veel bergen en is het 
in de zomer heel warm. Nederland is 

plat en groen, dat vind ik leuk.”
Irshad (15)





“Ik hou van natuur, daarom heb ik 
deze foto’s gemaakt. ”

Fahed (17)


