
 
 
 
Cateautje Hijmans van den Bergh  

 

Non scholae sed vitae discimus: zijn Klassieken een goede voorbereiding op 

de samenleving? 

 

Tijdens de jaarconferentie van 18 april jl. reflecteerde Cateautje Hijmans van den Bergh - een classica 

in de top van het Nederlandse bedrijfsleven, zoals zij in de aankondiging genoemd werd - op de 

positie van de klassieken voor de samenleving. Hieronder een samenvatting van haar woorden.  

Cateautje is alumna van het Utrechts Stedelijk Gymnasium en kijkt met ontzettend veel plezier op 

haar schooltijd terug. Veel indruk maakte op haar het feit dat zij aan het begin van haar 

schoolcarrière, in december 1974, het 500-jarig bestaan van de school meemaakte. Wat een impact 

om op een school te zitten die maar liefst 500 jaar (en inmiddels bijna 550 jaar) oud is! Deel uitmaken 

van zo’n traditie – en tegelijkertijd zien dat in die 500 jaar er in de traditie ook heel veel is veranderd. 

Ook de docenten Etman en Visser maakten indruk. Onder leiding van de heer Visser geen Romereis 

maar kamperen in de Auvergne en letterlijk lopen in de sporen van Vercingetorix. Dit maakte 

Cateautje zo enthousiast dat zij, ook na een jaartje nadenken erover, klassieke talen ging studeren. In 

Leiden, vanwege het brede kandidaats. Uiteindelijk studeerde zij af als classica met als hoofdvak 

archeologie en Italiaans er nog bij. Daarnaast haalde zij haar lesbevoegdheid. 

Tijdens haar studie maakte Cateautje kennis met ‘de macht van geld’ (via de universiteitsraad) en 

ontdekte zij dat het in de angelsaksische wereld heel gebruikelijk is om met een degree in talen, 

filosofie of geschiedenis het bedrijfsleven in te gaan. Zo kwam zij via een kennismakingscursus bij de 

AMRO-bank als trainee bij Bank Mees & Hope terecht. ‘The rest is history’, zoals zij het verwoordde; 

in haar geval wat al te bescheiden, want die history behelst een MBA, consultancy, bestuurder, 

commissariaten en zeer recentelijk een benoeming als bestuurslid bij de Autoriteit Consument & 

Markt.  

Wat is de waarde van de klassieken geweest voor Cateautje in haar professionele leven? 

Allereerst inspiratie.  De klassieken hebben de wereld geopend in al zijn verschijningsvormen – taal, 

filosofie, cultuur, geschiedenis en archeologie – en zo context en diepgang gegeven, die nog dagelijks 

helpen. De wereld om ons heen is doorspekt met de klassieken: zowel direct als indirect via de 

eeuwen ertussen, zowel complex als simpel (waar komt de naam van de voetbalclub Ajax vandaan)? 

Met veel plezier heeft Cateautje onlangs de brief van de jongere broer van Cicero, Quintus Tullius 

Cicero, over de aanpak van verkiezingen in het jaar 64 v. Chr. gelezen: ‘politici zijn handelaren in 

hoop en beloften’. 

Ten tweede vanzelfsprekend het gemak waarmee je in deze globaliserende wereld andere talen 

leert. En ten derde het analytische en zorgvuldige dat je leert: vanuit de taal, maar ook vanuit de 

logica van filosofie en geschiedenis. Tijdens het vak lineair programmeren ontdekt Cateautje dat het 

schrijven van dit soort wiskundige formules eigenlijk een vorm van vertalen is. En als projectfinancier 

had zij voordeel van het gemakkelijk kunnen lezen van teksten en het zorgvuldig naar interpretaties 

kijken. 

https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2016/12/19/cateautje-hijmans-van-den-bergh-bestuurslid-bij-acm


 
 
 
Tot slot hebben de klassieken een interesse in andere culturen opgeleverd met belangstelling voor 

de overeenkomsten en de verschillen én de beweegredenen erachter. Dat laatste helpt haar iedere 

dag in het herkennen en acteren op gedragingen. 

In dit kader vraagt Cateautje wie van de aanwezigen Het Financieele Dagblad leest. Deze krant blijkt 

onder de classici niet erg populair; toch, zo stelt zij, schrijft Professor Leonard Rutgers wekelijks een 

column in deze krant. In deze column beschrijft hij een fysieke vondst uit de oudheid en maakt deze 

vervolgens relevant voor de actualiteit. Ook in Het Financieele Dagblad dus!1 

Tot slot wendt Cateautje zich als consultant tot de zaal: 

1. Ga de discussie over de klassieken niet versmallen tot ‘direct nut’. Verbreed deze naar 

relevantie. Ook als zij, met de kennis en baan van nu, opnieuw haar studiekeus zou mogen 

bepalen, zou het klassieke talen worden. En niet alleen maar omdat zij als enige bij de bank 

begreep wat debet en credit betekende. 

2. De vraag moet luiden ‘hoe houden we de klassieken relevant’? Natuurlijk doen visie en 

strategie ertoe, maar uiteindelijk draait het om de invulling, zorgen dat het gebeurt. Zelf de 

regie nemen en aanvallen! Daarom is de route die de VCN vandaag heeft gekozen in haar 

ogen een uitstekende. 

Illustratief tot slot is de zin die zij als titel aan haar lezing gaf en die – in het Nederlands – in het 

rapport van de commissie Schnabel staat. Volgens Cateautje slaat de commissie Schabel met deze zin 

de spijker op de kop: onderwijs gaat over de relevantie voor het leven. Maar Schnabel c.s. citeren in 

het Nederlands en verwijzen zelfs niet naar het Latijn. Blijkbaar is de zin zo bekend dat dat niet nodig 

is: voldoende relevant. Ten tweede is aardig dat de zin natuurlijk verbasterd is: Seneca hekelde het 

feit dat het lijkt of de jeugd scholae leert.  

En dat doet het vuur bij de classica Cateautje ontbranden: de tekst kent een diepste laag die 

motiveert om uit te zoeken wat er nu precies stond en wat de strekking precies is. Dan kent de tekst 

een tweede laag die de 19e eeuwse verbastering is en die zorgt dat de pointe beter wordt 

overgebracht (maar niet geheel meer conform de tekst) en tot slot de derde, de Schnabel-laag, die 

weliswaar opent met de zin, maar de oorsprong én het letterlijke citaat weglaat. Toch zijn alle drie de 

lagen nodig: de eerste laag is nodig om te zorgen ‘dat we dezelfde taal spreken’. Zowel in modellen 

en definities als in de zin van ‘elkaar begrijpen’. Dan de tweede laag die de tekst in fysieke en 

archeologische zin verbeeldt. En de derde laag laat zien dat er ook kansen zijn voor klassieke 

vorming, verbreding buiten het gymnasium. 

Cateautje Hijmans van den Bergh eindigt met de woorden dat uit de Kernboodschap van de VCN zes 

van de negen punten op haar van toepassing zijn, en zeker ook de (citaat:) prachtige inleidende 

alinea. Klassieke talen en klassieke vorming zijn uiterst waardevol voor haar geweest, zowel qua 

relevantie als qua inspiratie.  

Tijdens het slotwoord bevestigt zij, in samenspraak met uw voorzitter, dat streven naar meer classici 

op onverwachte plaatsen in de maatschappij de relevantie van het vak alleen maar kan vergroten. 

 

                                                           
1
 Cateautje kwam er niet meer aan toe deze column voor te lezen, maar hij is terug te vinden op 

https://fd.nl/morgen/1186874/aardbevingen-bouw-op-een-bed-van-houtskool  

https://fd.nl/morgen/1186874/aardbevingen-bouw-op-een-bed-van-houtskool

