
Beste ouders, 
 
Kleur op school gaat in de komende periode over Dromen. Kinderen dromen over hun ervaringen 
van de dag. Net als volwassenen trouwens. In je dromen verwerk je die ervaringen. Soms word je 
wakker van zo’n droom. Soms weet je niet meer precies wat je hebt gedroomd. Als het een enge 
droom was, kunnen kinderen ook bang worden van dromen.  
 
Dromen en levensbeschouwing 
Al heel lang proberen mensen uitleg te geven van dromen, betekenis te geven aan dromen. Bij de 
oude Germanen treffen we al het idee aan dat dromen de toekomst voorspellen. Zo wordt er in de 
Volsünga saga, een heldenepos uit de Oud-Germaanse literatuur, melding gemaakt van een droom 
van de prinses Gudrun. Zij droomde over een prachtig hert met een gouden vacht dat iedereen 
wilde hebben, maar zij kreeg het. Daarna werd dat hert gedood en kreeg zij een wolvenjong dat 
haar broers doodde. Een hogepriesteres moest deze droom vervolgens uitleggen. Het was een 
voorspellende droom, vertelde de priesteres, waaruit bleek dat haar omgeving zich in oorlog 
zouden storten. Gudrun zou gelukkig trouwen, maar haar man zou vermoord worden en zij zou 
uiteindelijk iedereen verliezen, inclusief haar broers. Gudrun bleef ook inderdaad helemaal alleen 
achter … 
 
Naast de voorspellende betekenis van dromen, was er ook nog een andere betekenis: dromen 
waren boodschappen rechtstreeks van de goden, van God, van de ziel … Het gemeenschappelijke 
van de visie op dromen is dat de ziel zich tijdens dromen los maakt van het lichaam. De ziel reist 
naar allerlei droomwerelden en gaat daar op verkenning. Alles in een droom leeft dan ook echt. De 
personen, de dieren, de planten, de werelden, ze bestaan allemaal echt, ergens. 
 
Dromen van een mooiere wereld 
Al eeuwenlang dromen mensen over een betere, een mooiere en fijnere wereld. Een wereld zonder 
oorlog, ziekte, honger en ellende.  
De meest bekende speech over een mooie wereld is de I have a dream toespraak van Martin Luther 
King op 28 augustus 1963: ‘Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een 
land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun 
karakter. Ik heb een droom vandaag.’ 
Ook kinderen kunnen dromen over de toekomst. Over hun eigen toekomst en die van de kleine en 
grote wereld om hen heen. Kleine dromen en grote dromen. Verandering begint bij dromen. 
Dromen kunnen bijdragen aan een mooiere wereld. Waar droom jij van? Waar kun en wil jij het 
verschil maken? Dat zijn mooie vragen om mee aan de slag te gaan. 
 
Met hartelijke groet, 
Het team 
 
In het kort 

• dagdromen 

• mooiere wereld 

• iedereen droomt 
 
‘If you can dream it, you can do it.’ 
Walt Disney 


