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Tsjip
"De dichterlijke taal is niet een over haar grenzen gedreven
dagelijkse taal. Deze laatste is in wezen niets anders dan een
beperking, een inkrimping en regulering van een uiterst rijke en
dynamische taal, die alleen in de dichtkunst nog zuiver verschijnt.
Evenzo is niet de mens van het dagelijkse leven het
oorspronkelijke exemplaar en de dichter diens geëxalteerde
evenbeeld. Deze laatste is de werkelijk uit de oorsprong levende,
terwijl de dagelijkse mens hier dezelfde verschrompelde,
gereguleerde eigenschappen heeft, als de taal, die hij spreekt". (1)
"Daar zijn de miljoenen, die 's avonds de bioscopen bevolken en
die luisteren naar het krolse gejammer, zonder hetwelk de
omroepverenigingen blijkbaar niet financieel daadkrachtig kunnen
blijven. Voor hen zijn Keats en Shelley, Verhaeren en Valéry,
Boutens en Leopold niet eens namen. Er zijn musici, muziekgevoeligen - die toch ook op hun wijze 'uit de oorsprong leven' voor wie poëzie om de een of andere reden ontoegankelijk is,
zoals er ook literatoren zijn, voor wie muziek niets betekent en
die op melomanen de indruk van filisters moeten maken. 'Uit de
oorsprong kunnen leven' is noodzakelijk, maar het is niet
voldoende. Er is nu eenmaal voor elke kunst een zekere aanleg
nodig, niet alleen voor het scheppen, maar ook voor het beleven
daarvan. Legt men iemand, die de aanleg voor poëzie niet heeft,
een gedicht voor, dan zal hij er zeker wel wat van begrijpen. 'Ik
ween om bloemen in den knop gebroken'. Als hij Nederlands
kent, zal hij begrijpen, dat iemand zit te huilen, omdat bloemen in
de knop gebroken zijn, of althans dat iemand beweert dat hij dat
doet. Maar datgene waarom het hier gaat, ont-gaat hem. De taal'
deelt hem iets mede, maar niet het essentiële. Dit ligt niet aan de
taal, dit ligt aan de lezer." (2)
(1) Uit: S. Dresden, Existentie-philosophie en literatuurbeschouwing,
Amsterdam 1946, p. 31.
(2) Uit: C.F.P. Stutterheim, 'Literaire taal en verstandhouding'. In:
Menselijke Verstandhoudingsmiddelen, 's-Gravenhage, 1952.
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Redactioneel
Aan het begin van de derde jaargang signaleren we met groot genoegen de
intocht van de Vlamingen. Een extra dik nummer deze maal ter kennismaking met onze Vlaamse collega's. Kees Combat was erbij toen rond het
gedenkboek Armand van Assche in Leuven een symposium werd
gehouden. Johan van Iseghem vroeg op dat symposium om realistische
eindtermen en toont zich idealist. Harry Bekkerings bijdrage over het Van
Assche-boek werd veel méér dan een recensie: een duidelijke standpuntbepaling die om een weerwoord vraagt. Over een tweede Vlaams
symposium vertelt Ronald Soetaert. Het gaat hier over de betekenis van
klassieke meesterwerken in de klas en in het bijzonder om een project van
de Rijksuniversiteit Gent voor de ontwikkeling van lesmateriaal dat in de
lessen Nederlands, Frans, Engels en Duits aan bod kan komen. Jan
Uyttendaele tenslotte geeft een aanvulling op de inventarisatie die Paul
Wackers in Tsjip 2:4 maakte van middeleeuwse literatuur voor de school.
Het tweede belangrijke blok in dit nummer - we beginnen ermee- wordt
gevormd door bijdragen waarin aandacht wordt geschonken aan een tweede
belangrijke doelstelling, naast de samenwerking tussen Noord en Zuid, van
de SPL: de longitudinaliteit van het curriculum, en hier denken we vooral
al literatuur in het basisonderwijs en in de basisvorming. Dit blok heeft,
min of meer toevallig, ten dele een angelsaksisch karakter. Wam de Moor
was in het Noordengelse universiteitsstadje Durham waar enige dagen
gestudeerd werd op het lezen van poëzie door kinderen. In aansluiting
hierop kan men het interview lezen dat we hadden met onderwijskundige en
expert begrijpend lezen Cor Aarnoutse. Hij zoekt naar een verklaring voor
het feit dat blijkens een recent onderzoek Nederlandse kinderen van 9 jaar zo
laag scoren op een internationale lijst als het gaat om begrijpend lezen.
Ank Hendricks had een gesprek met Robert Proterough over het Engelse
literatuuronderwijs en de bescheiden plaats van de wereldliteratuur in dat
curriculum. Al deze bijdragen vormen o.i. een belangrijke opstap naar het
tweede nummer van deze jaargang over het literatuuronderwijs in de
basisvorming dat in juni verschijnt.
In het derde gedeelte van dit nummer tot ons genoegen een diversiteit aan
auteurs en bijdragen. Willy Geursen schenkt aandacht aan het inmiddels
befaamde boek van Nelleke Noordervliet. Deze aandacht van een vrouw
voor een vrouw zal Susan van Dijk bevallen: zij doet een klemmend appèl
op de leden van de SPL om tot een werkgroep Vrouwenliteratuur te
komen. Márgitka van Woerkom uit haar ongenoegen over een boek dat
niet had mogen verschijnen en Jacques Vos bespreekt een boek dat hij
terecht verschenen acht.

Bij het omslag
Leerlingen die hun jongste leeservaringen moeten vastleggen in de vorm
van een leesautobiografie hebben vaak moeite om zich boeken en titels te
herinneren. Door met elkaar hierover te praten en ervaringen uit te
wisselen, ontdekken ze dat ze inderdaad al een hele leesgeschiedenis achter
zich hebben. Misschien beleven ze deze ontdekking intenser wanneer ze
thuis op zolder of in hun eigen boekenkast op zoek gaan naar de boeken
zelf. Bij het doorbladeren van de boeken en het terugzien van de illustraties
herleeft pas echt de concrete leeservaring uit die verloren jaren.
Zo verging het mij zelf althans toen ik kort geleden de boeken terugvond
die ik zo graag weer eens onder ogen wilde zien.
Ik vond ze na wat verhuizingen terug in een nogal gehavende staat. Ze zijn
door veel kinderhanden gegaan en er is zelfs al eens bibliotheekje mee
gespeeld. Dat was nog te zien aan de namen die voor in het boek
geschreven stonden. Van een boek waren de voor- en achterkant verdwenen
evenals de eerste dertig pagina's. Dat hinderde niet. Het terugzien van de
tekeningen maakte alles goed. Ik wist weer precies waar ik het boek had
zitten lezen en hoe het heldere daglicht op de bladzijden viel.
Zo zullen de illustraties die voor deze Tsjip gekozen zijn bij vele oudere
lezers die goeie ouwe leestijd doen herleven. Kent men de verhaaltjes van
Ot en S ien en de tekeningen niet uit eigen ervaring, dan zal men zich toch
goed een voorstelling kunnen maken van de indruk die zij destijds op de
jeugdige lezertjes hebben achtergelaten.
De illustraties komen uit het "derde stukje" (deeltje) Nog bij moeder,
geschreven door Jan Ligthart en H. Scheepstra en geheel nieuw
geïllustreerd door C. Jetses. Het boekje kostte 60 cent en werd uitgegeven
door J.B. Wolters te Groningen in 1942.
In een voorwoord "Aan de collega's" vraagt Gilles van Hees die deze
uitgave verzorgd heeft, zich af waarom dit leesboek-type (geschreven in
1915) "tot heden zijn aparte, goede plaats in de schoolwereld kon blijven
innemen".
Hij is van mening dat dit komt omdat er over de boekjes een "poëtische
waas" ligt. Ze zijn "op vele plaatsen aanstekelijk- sprankelend van geest"
en "op andere plaatsen getuigen ze van de begaafdheid der auteurs om
levensblijheid en levensernst in een voor kinderen vatbare vorm te
brengen". De auteurs hebben voortreffelijk "elementen van zedelijke
opvoeding in hun werk weten te leggen." In al deze werkjes van Pim en
Mien tot Blond en Bruin is er "een bonte verscheidenheid van natuurlijk
kinderleven, omdat het gegrepen is uit dat leven zelf, zoals dit in een
gelukkig gezinsverband opbloeit. Daarom, en om de psychologische

opmerkingsgave en zedelijke intuïtie der schrijvers, die uit alles blijkt,
kunnen ook volwassenen van deze lectuur nog genieten."
Ligthart en Scheepstra zagen hun leesboeken "als de meer intieme en
litteraire afronding van hun groots opgezet leerplan 'Het volle leven' (...)".
Na het aanvankelijk leesonderwijs moet niet onmiddellijk aan een
moeilijke serie begonnen worden. De kinderen moeten eerst nog wat
ervaring opdoen. Het liefst door vele boekjes te lezen "die noch door
inhoud noch door taal telken keer tot oponthoud verplichten. Boekjes dus,
die ze zo maar achter 'elkaar door kunnen rennen'. Door-ren-boekjes.",
aldus de auteurs.
Ik ren er even met u door!
Ot en Sien leren touw-tje-sprin-gen terwijl ze van Ma-ri-an-ne-tje of
eigenlijk Mo-ri-aan-tje zin-gen.
Vader koopt een mooie bal zodat ze samen met Trui en later ook met
moeder kunnen kaat-se-bal-len.
Ot raakt niet uitgekeken op het leven in de tuin en ziet wat de spin met de
vlieg in haar web doet.
De wind speelt met Ots pet et doet een gro-te ster-ke boom om-waai-en.
Net als de twee knap-pe-bol-len, Sien en Trui, wil ook Ot leren breien.
Het is kurk-je brei-en en Ot breit een mooi toom.
Ze worden afgeleid door de mu-zi-kan-ten die door de straat trekken. Als de
muziek weg is komt Juf door de straat.
Ot en Sien gaan samen naar Zoe-te een half pond suiker halen en krijgen
elk een pe-per-munt-je. Op weg naar huis wil Ot in het zakje kijken. Och,
al de sui-ker valt op de stoep.
Als Trui thuis komt van school valt ze over een gat in de vloer en moet de
tim-mer-man er bij komen. Hij maakt voor de kinderen een hink-blok
zodat ze kunnen hin-ke-len in het perk.
Juf vertelt op school het verhaal van hoe de ou-de vrouw Drie-pootje vindt

en hoe Drie-poot-je de ou-de vrouw redt.
Als Ot en Sien weer eens in de tuin zijn, spe-len ze met zand en ma-ken ze
een vij-ver. Daarna leggen ze een tuin-tje aan. Ot probeert met zijn vingers een vlieg te pakken maar het is een bij. Ge-luk-kig heeft hij hem niet
in de neus ge-sto-ken.
"En ko-men ze nu niet weer bui-ten? 0 ja, wacht maar. Dan zul je ze gauw
ge-noeg weer zien." (TvP)

Wam de Moor

The Poetry Symposium at Durham
Deel 1: De Gastheren
Durham, de kleine universiteitsstad, zo'n kilometer of dertig
ten zuiden van de Noordengelse industriestad Newcastle,
wordt, liggend op de heuvels, als het ware ingeklemd door het
snoer van de rivier de Wear en de enorme Romaanse kathedraal
die zich in de grijze halfmist als een krab over de huizen en
straten uitstrekt. Als zoveel Amerikaanse universiteitsstadjes
heeft het bij dertigduizend inwoners een bevolking die voor
meer dan de helft uit studenten en medewerkers van de
universiteit bestaat. Het betekent onvermijdelijk, dat het leven
van de universiteitsbevolking zich ook in de avonduren
voornamelijk in de colleges afspeelt. Het stadje wordt erdoor
beheerst. Meer dan een dozijn van die colleges, bijna zonder
uitzondering genoemd naar heiligen uit vroeger tijden, zijn
uitgestrooid over de heuvels, sommige als in Oxford en
Cambridge al eeuwenoud en gevestigd in rustieke internaten
tussen de huizen in, andere min of meer aan de rand in het
groen met bijna altijd het uitzicht op de rivier.
De School of Education bracht ons van 16 tot 20 september onder in het
College of St. Hild and St. Bede, bijna buiten tegen de helling. De rivier
met de botenhuizen van de studentenroeiverenigingen aan onze voeten. Aan
de overzijde het rugbyveld, en, waar het bij een pittoresk koepeltje vol
auto's staat, een vierkant terrein ter grootte van een korfbalveld. Daar
wemelt het, op deze doordeweekse dag om elf uur 's morgens van de in het
wit gestoken grijze koppen, die in unaniem zwijgen verzonken hun -mij
onbekende- spel met schuivende schijven bedrijven. Het cricketveld
daarnaast is groen, gravel en leeg. Maar dat we in Engeland zijn: wij
Denen, Nederlanders, Fransen en Duitsers, zojuist ondergebracht in de
gastenverblijven, weten het weer. En als de tijd naar het symposium toch
overbrugd mag worden, zonder je eigen inbreng nog eens door te nemen,
brengt de wandeling van vijf minuten onder langs het water je tussen de
huizen en aan de voet van de heuvel waarop de kathedraal, van dichtbij, in
volle schoonheid zeer breed aan de green gelegen, ligt te imponeren.
Binnen, tussen de enorme Romaanse zuilen, vallen we meteen voor de
lenigheid, helderheid en dynamiek in de klanken die het Chathedral Choir,
in vol tenue repeterend voor de Evensong, ten gehore brengt. Muziek kan
poëzie zijn, als ze z6, vanuit precies geformuleerde lijnen wordt gezongen.
Kan het omgekeerde ook? Wordt poëzie muziek?
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Daarover ongeveer gaat het symposium waarvoor we zijn uitgenodigd. Hoe
staat het met het poëzieonderwijs in verschillende Westeuropese landen?
Terug in het St. Hild and St. Bede scharen we ons, nog onwennig -alleen
de Engelsen hebben elkaar eerder ontmoet- rond de grote tafel. Er zijn twee
aanleidingen tot dit symposium, zo begrijp ik. De eerste is het National
Curriculum voor het Engels als moedertaal, waartoe, na het uitvaardigen
van de Education Reform Act in 1988 in 1989 en 1990 stappen zijn
gezet, de tweede het poëzieproject dat de School of Education van Durham
in uitvoering heeft. Over beide hier eerst een enkel woord.

The National Curriulum
In het National Curriculum gaat men uit van vier fases waarop de
eindtermen voor het onderwijs aan 5-16-jarigen, dat men met onze
basisvorming kan vergelijken, in tien niveaus worden afgezet, namelijk als
volgt:
basisfase 1: de leerlingen van 5-7 jaar (niveaus 1-3)
basisfase 2: de 8- tot 11-jarigen (niveaus 2-5)
basisfase 3: de 12- tot 14-jarigen (niveaus 3-8)
basisfase 4: de 15- en 16-jarigen (niveaus 3-10).
Voor onze kennis van een longitudinaal curriculum is studie van het
National Curriculum van groot belang, want we praten en schrijven al
jaren over longitudinaliteit, maar er is niemand die in die richting
werkelijk iets heeft ondernomen. Het kostbare SLO-projekt Werken met
Boeken dat tussen 1979 en 1987 heeft gelopen beperkte zich uitdrukkelijk
tot het basisonderwijs. Overleg tussen basisscholen en a.v.o.'s / v.w.o.'s
omtrent de culturele of literaire vorming staat op nul komma nul. Onze
opleidingen voor leraar aan basisschool en voortgezet onderwijs zijn nog
gescheiden, al zal dat zijn langste tijd wel gehad hebben.
Maar voor het eerst zie ik hier, in het National Curriculum, voor alle
leerlingen van 5 tot 16 concrete einddoelen geformuleerd en met concrete
voorbeelden geïllustreerd. Vooral in de fasen 3 en 4 valt een enorm
verschil in niveau te registreren en wie de heisa in ons land rond de
basisvorming heeft meegemaaxt, kan zich voorstellen welk een beroering
dit National Curriculum alom in Groot-Brittannië heeft veroorzaakt. Het
N.C. is opgelegd aan alle leerlingen voor wie de leerplicht geldt en bevat
naast Engels, wiskunde en natuurkunde als kernvakken zeven andere
basisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, technologie, een moderne
vreemde taal, muziek, kunst en lichamelijke opvoeding.

Literaire vorming bij spreken en luisteren...
In de map English in the National Curriculum -ik kon beschikken over
een versie van maart 1990- vindt de docent voor elk niveau de eindtermen
met concrete opdrachten om die te bereiken. Voor de literaire vorming - ik
moet me daartoe beperken anders gaat de uitweiding veel te ver- is het niet
voldoende te kijken bij het onderdeel 'reading', maar vind je meteen bij

spreken en luisteren op niveau 1 de eis dat leerlingen aandachtig kunnen
luisteren en reageren op verhalen en gedichten met voor de docent de
overigens voor de hand liggende taak om vragen te stellen over verhaal of
gedicht, een verhaal na te vertellen, een gedicht voor te dragen, een
tekening op het bord te maken om een verhaal of gedichten te illustreren.
Als in niveau 2 als eindterm wordt gesteld dat de leerling moet deel kunnen
nemen als spreker en luisteraar in een groep die een bijzonder opdracht
heeft gekregen, bestaat die opdracht bijvoorbeeld uit het samen bedenken
van een verhaal en zal de leraar een ontwerp maken en zelf een rol spelen
in de drama-activiteit. Niveau 3 vergt dat een leerling in staat is om
werkelijke of verzonnen gebeurtenissen in een samenhangend verhaal onder
te brengen; dat verplicht de leraar tot het vertellen van het begin, midden
en einde van zo'n verhaal en een opsomming van een aantal gebeurtenissen
die thuis kunnen gebeuren of in een vak. Op niveau 5 worden leerlingen zo
geconfronteerd met de handelingen van een romanfiguur, terwijl op niveau
7 wordt nagegaan waarom een romanpersonage handelt zoals hij doet.

...en bij schrijven
In veel ruimere mate komt de literaire vorming aan bod bij het
schrijfonderwijs. Als kinderen op niveau 2 geleerd hebben om verhaaltjes
te schrijven waaruit blijkt dat ze nagedacht hebben over de vraag hoe je een
verhaal moet beginnen en personages in een of meer gebeurtenissen kunt
plaatsen, mag je op niveau 3 van ze verwachten dat ze bovendien oog
zullen hebben voor een wat complexer verhaal met details die verder gaan
dan de gebeurtenissen zelf. Dat kun je dan als leraar oefenen door ze
aandacht te laten schenken aan de beschrijving van de omstandigheden en
de gevoelens van de personages. Zo kan schrijven op niveau 5 doelgericht
schrijven worden en leert de leerling rekening te houden met zijn lezer: in
een gedicht kun je gevoelens en gedachten tot uitdrukking brengen
bijvoorbeeld. Op niveau 6 leren leerlingen het onderscheid zien tussen
standaardtaal en meer literaire uitdrukkingsmiddelen. Niveau 9 brengt ze
ertoe een opstel te schrijven waarin ze de handelingen van een romanfiguur
of toneelpersonage kunnen rechtvaardigen of afkeuren.

Het onderdeel lezen...
Zoveel te meer is er te vinden onder het hoofd "Attainment target 2:
reading", te veel uiteraard om hier op te noemen en dat ben ik ook niet van
plan. Met een paar voorbeelden is aan te duiden hoe men te werk wil gaan.
Als eerste onderdeeltje van het allereerste niveau wordt genoemd dat
kinderen door moeten krijgen dat alles wat gedrukt is gebruikt wordt om
betekenissen over te dragen, in boeken en in andere vormen van het
dagelijks leven, bijvoorbeeld de naam op een vrachtauto of hun eigen
naam, of het feit dat woorden in een boek een verhaal vertellen.
Stap voor stap ontwikkelt zich zo het panorama van de tekst en haar
betekenissen voor de ogen van de leerling. Op niveau 2 moet deze al zijn

mening kunnen geven over personages en hoe zij zich gedragen en een
niveau hoger wordt verwacht dat hij gewone verhalen en gedichten met de
juiste uitdrukking kan voorlezen en gevoel heeft voor de figuurlijke
betekenis van woorden. Een stap verder is hij zo ver dat hij een voorkeur
voor bepaalde teksten kan ontwikkelen en mondeling toelichten, en weer
een stap voorwaarts is het als die voorkeur schriftelijk verantwoord kan
worden. Dan zit de leerling al op niveau 5. In niveau moet hij hetzelfde
kunnen, maar dan met duidelijke verwijzing naar de tekst. Men zou kunnen
concluderen, dat wat aanvankelijk nog beargumenteerd kan worden vanuit
de eigen ervaring, nu door bestudering van de tekst verantwoord moet
worden. Anders gezegd: het National Curriculum erkent ten volle de
betekenis van persoonlijke beleving van teksten als fase die voorafgaat áan
maar later ook gepaard gaat mét de bestudering van literatuur.

...in het bijzonder van literatuur
Ook op de niveaus 7, 8, 9 en 10 blijftjde personal respons-eel uitmaken
van leerdoelen die aan de leerling worden opgelegd. Van alTë leerlingen op
deze niveaus wordt verwacht dat ze in staat zijn te lezen "a range of fiction,
poetry, literary non-fiction and drama, including pre-20th century
literature", en hoe ze die teksten dan moeten lezen, blijkt uit de
toevoegingen: "explaining their preferences through talking and writing,
with reference to detail" (niveau 7) of "talk and write clearly" (niveau 9)
resp. "talk an write cogently and knowledgeably about literature and other
texts giving sustained evidence of personal response and showing an
understanding of the devices and structures used by the writer, making
detailed comparisons within texts and between different texts".
De formele kant van literaire teksten krijgt in elk geval expliciet aandacht
op niveau 7, waar geëist wordt dat de leerlingen weten waar ze over praten
als het over het ambacht van de schrijver gaat: diens gebruik van
klankpatronen, rijm, stijlfiguren, metaforen en personificaties.
Als voorbeelden van procedures noemt English in the N.C. het schrijven
van hoofdstukken als vervolg op een voorgelezen hoofdstuk, of van
denkbeeldige brieven aan verhaalfiguren, en de aandacht voor het uiterlijk
van het boëk "(in niveau `7), het schrijven van opstellen waarin
verschillende teksten met elkaar worden vergeleken op het punt van stijl,
personages of plot (niveau 8), het analyseren van verschillen en
overeenkomsten tussen twee romans met daarbij een consequente
persoonlijke respons op beide teksten (niveau 9) of de wijze waarop
verschillende auteurs eenzelfde thema in hun werk behandelen (niveau 10).
Ik moet zeggen: wanneer wij erin zouden slagen binnen de context van ons
"nationaal curriculum", de basisvorming, deze en de hier niet genoemde
doelen te realiseren, absoluut niet van een achteruitgang van het
literatuuronderwijs gesproken zou kunnen worden , maar van grote
progressie. Dan begon niet, zoals nu nog te vaak het geval is, het
literatuuronderwijs in feite in de bovenbouw van havo-vwo.
-

Maar nu terug naar het symposium dat in de schaduw van dit National
Curriculum wordt gehouden, naar de negentiende-eeuwse gebouwen tegen
de heuvels aan de Wear. Septemberdagen. Vlagen zonlicht door het grijs.
Regen in de nacht.

Kennis van taal als pasmunt
Een sierlijke oude plaquette in de gang van het college vermeldt de spreuk
in steen: SCHOLA PRO PLANO CANTU ET ARTE SCRIBENDI.
Toepasselijk. In een gebouw dat herinnert aan een befaamd schoolmaster
en rector van het St. Hild and St. Bede treffen we elkaar. Een der
belangrijkste sprekers heeft, door ernstige ziekte geveld, af moeten zeggen.
Jammer, ik had hem eindelijk wel eens willen ontmoeten. Peter Millward,
een van de gastheren, maakt duidelijk wat Durham University heeft
bewogen tot dit Poetry Symposium.
Het talenteam van de lerarenopleiding realiseerde zich in 1988 dat het,
zoals eigenlijk iedereen, in alle commotie rond schrijfonderwijs, het lezen
van fictie en mondelinge communicatie de poëzie schromelijk had
verwaarloosd. Om dit onderwerp weer op de agenda te krijgen, moest men
het leiden langs de weg van het thema "knowledge of language", wél een
thema dat ín is, onder meer door het in Engeland even befaamde als
beruchte Kingman Report dat aan kennis van en bezinning op de taal een
hoge prioriteit toekent.
Door kennis van de taal als uitgangspunt te nemen kon het team het
poëzieonderwijs binnen de lerarenopleiding als onderwerp voor onderwijs
en onderzoek een belangrijke plaats geven. Over welke taal beschikken
leerlingen van nature om over poëzie te praten? Linda Thompson en Peter
Millward concentreren zich daarbij op de leerlingen tot 12 jaar, Michael
Fleming en collegae schenken aandacht aan de oudere leerlingen. Ze
onderzoeken wat leerlingen weten van poëzie, hoe ze het genre
onderscheiden van andere tekstgenres en wat ze ermee kunnen, en hoe ze
erover spreken.

Wat kinderen van 6 en 10 jaar weten van poëzie
Thompson en Millward stelden uit hun observaties bij 6- en 10 jarige
leerlingen vast, dat er bij alle kinderen een notie is van poëzie op grond
van ervaringen met kinderversjes en liedjes die ze thuis en spelend met
elkaar gehoord hebben. Ze bezitten intuïtieve kennis, die niet aangeleerd
hoeft te worden, en die leidt tot uitspraken als: "Dit is een versje net als..."
of "Het is geen verhaaltje, 't lijkt meer op een gedicht". Ze begrijpen ook
uit zichzelf dat een gedicht anders klinkt dan een verhaal en gaan ervan uit
dat in een gedicht andere dingen gebeuren dan in een stukje proza.
Bijvoorbeeld: "In verhalen kun je over iets schrijven, maar in gedichten
moet je het zo zeggen dat het net een gedicht is". Een uitspraak die
aangeeft dat de leerling op zoek is naar een metataal om zich uit te
drukken, maar nog niet over die taal beschikt. Daar zal de docent bij
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kunnen helpen. Andere uitspraken tonen dat kinderen zich bewust zijn van
de vorm, bv. -kan ik niet vertalen uiteraard-: "This rhymes: a pocket full
of rye...rye and pie. Pil put that in the poem box. Sing and king...honey
and money...blackbird, nose...no clothes, nose."
Linda en Peter concluderen twee dingen. Ten eerste, en dat ligt nogal voor
de hand, dat de rollen van de docent en de onderzoeker niet helemaal
gescheiden behoeven te worden, wanneer de resultaten van zo'n onderzoek
als dit weer terugkomen bij de docent in de klas en die er wat mee kan
doen. Dat is, denk ik bij me zelf, toch vaak de klacht van het veld: waarom
zou ik die snuiters in mijn klas toelaten, als ik er toch nooit meer iets van
hoor? Of: zal ik me daar weer zo'n enquêteformulier invullen om een
onderzoeker aan zijn doctorstitel te helpen: wat heb ik er zélf aan. Zoiets
ontdekken deze medewerkers van de School of Education nu. Interessanter
voor mij is hun constatering dat zelfs kinderen van zes jaar al in staat zijn
een intuïtieve kennis bezitten van poëzie als genre en teksten kunnen
onderscheiden als wel of geen gedichten, terwijl 10-jarigen over de poëzie
als genre kunnen praten en een meer ontwikkelde kijk op het genre tonen.
De gegevens van Linda en Peter moeten verder bekeken worden om te zien
over welke begrippen van de metataal kinderen tussen 6 en 10 jaar wél en
over welke zij niet beschikken.

Wat denkt George Steiner dat leerlingen moeilijk vinden aan
poëzie?
Na het buitengewoon smakelijke diner dat ons is voorgezet door de dean,
waarbij deze van zijn betrokkenheid blijk gaf door voor te lezen uit de
alleraardigste poëzie van Michael Rosen, pakt onze derde gastheer, Michael
Rosen een werkelijk acuut en 'ever lasting' probleem bij de kop: Waarom
vinden leerlingen poëzie zo "moeilijk"; moeilijker dan verhalen of toneel?
En als we het weten, wat betekent dat dan voor de leraar?
We praten dan over de vier typen lastigheden die George Steiner ziet. En de
eerste lastigheid ligt in het gebruik van weinig bekende, archaïsche
woorden, uitdrukkingen of zinspelingen. Steiner noemt ze 'contingent',
'bijkomend, voorwaardelijk'. Snap je die woorden niet, dan kun je soms
niet verder. En je moet dan als leraar beslissen of je de geëigende lexicale,
syntactische, contextuele of historische details zult aanbieden om de lezer
meer helderheid te verschaffen. De leraar oude stijl maakte daar geen
probleem van, gaf gewoon, in een leergesprek van vraag en antwoord,
uitleg. Maar als die leraar kennis neemt van literatuurwetenschappelijke
richtingen als deconstructie en postmodernisme, die de rol van de lezer
hebben versterkt, kan zelfs hij voor een dilemma komen te staan. En in
wat Michael noemt "the modern poetry classroom" moeten de kinderen het
soms compleet zelf uitzoeken. Ik deel zijn mening dat sommige leraren het
niet tussenbeiden komen wel eens tot een extreem beginsel hebben
verheven, "waarbij ze de leerlingen laten worstelen met de gedichten zonder
ook maar enige misschien toch noodzakelijke hulp bij speciale aspecten
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van de tekst". Maar het is een wankel evenwicht, want al gauw kan bij
een teveel aan uitleg de leerling denken dat er sprake is van één objectieve
interpretatie van de tekst. En dat vinden we geen van allen goed.
Steiner noemt een tweede moeilijkheid "modal". Die heeft te maken met
het gegeven dat je je als lezer niet betrokken voelt bij de betekenis van het
gedicht en niet in staat bent een diepere, esthetische ervaring die in het
gedicht aanwezig is, te grijpen. Deze moeilijkheid heeft gevolgen voor de
keuze van de gedichten en de werkwijze in de klas. Veel leraren beperken
hun keuze van gedichten tot onderwerpen die onmiddellijk aanslaan bij de
jonge lezers, met gevolg dat pesten, geweld en dat soort thema's
domineren. Ik herinner mij de bloemlezingen van de CPNB als
Nooitgedacht en Ooitgedacht, waar ook al te gemakkelijk sex en geweld
als de overheersende thema's zijn gekozen. Maar Michael vindt die keuze
begrijpelijk, omdat niets je als docent meer ontmoedigt dan leerlingen die
zich kapot zitten te vervelen. Tegelijk constateert hij het gevaar van een
uiterst beperkt poëziedieet: gedichten met nauwelijks vreemde woorden en
als thema geweld en sex.
En hij herinnert aan de laatste twee kwalificaties van George Steiner, de
categorieën 'tactical' en 'ontological'. Met 'tactisch' en 'ontologisch'
(ontologie = leer van het bestaan) zijn categorieën genoemd die direct te
maken hebben met de poëzie als een bijzonder genre. De tactische categorie
verwijst naar het feit dat de dichter zich bewust bezig houdt met het
revitaliseren van de taal als een doelbewuste techniek. De ontologische
categorie slaat op de aard van het genre zelf, met vragen over de aard van
taal, betekenis, intentie en communicatie.

Poëzie is doodgewoon geen proza, dus...
Naar Michaels oordeel hebben vragen die over de moeilijkheid van poëzie
gaan het eigenlijk over het typische karakter van gedichten en de vraag wat
poëzie is. Als mensen gedichten moeilijk vinden hebben ze het in feite
vaak over hun opvatting van de betekenis en de bedoeling van dat gedicht.
Dat houdt in dat er een barrière of duistere plek moet worden weggenomen
om de bedoeling van de dichter te ontdekken.
Michael veronderstelt dat, als leerlingen poëzie moeilijk vinden, dat komt
omdat ze ervanuit gaan dat poëzie op dezelfde manier betekenis genereert
als proza. En dat terwijl ze van jongsafaan met versjes zijn omgegaan
waarin dat helemaal niet zo blijkt te zijn en ze puur het genoegen van de
klanken en het ritme ervoeren. Laat dat verschil dan zien en praat liever
met leerlingen over de moeilijkheid van een gedicht dan deze een stil
geheim te laten blijven, zoals nu vaak gebeurt.
Uiteraard hangt een concept van wat moeilijk mag heten in poëzie
onmiddellijk samen met vragen over de rol van de leraar, de keuze van het
gedicht, werkvormen, het beeld van wat leerlingen hebben van poëzie en de
mate waarin het goed is om als leraar deze vragen nadrukkelijk in de klas te
behandelen.
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Poëzie moet je moeilijk vinden lijkt het wel. Een aardig voorbeeld is het
welbekende This Is Just To Say van William Carlos Williams:
This Is Just To Say
I have eaten
the plums
that were in
the icebox
and which
you were probably
saving
for breakfast
Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold
Kenneth Koch nam het op in zijn bundel Rose, Where Did You Get That
Red (1973), met de aanduiding dat hij het had gekozen om zijn inhoud -en
niet om de vorm, zoals bijvoorbeeld andere gedichten van Williams. Die
levert overigens toch een stijlfiguur op: de paradox. Michael Fleming haalt
het om een andere reden aan. Hij citeert een aantal reacties van critici op dit
gedicht uit -ik noem alleen maar de jaartallen- 1935, 1950, 1963 en 1982,
die laten zien dat ze allemaal uit zijn op een diepere betekenis. Er is niks
moeilijks aan, tot je vindt dathei wel moeilijk moet zijn, want zoiets
simpels schrijf je toch niet. Als dichtei. Nèe, want dan had er wel zoiets
gestaan als: "Ik heb de pruimen gegeten die in de ijskast waren en die jij
waarschijnlijk wilde bewaren voor je ontbijt. Vergeef me, ze waren
heerlijk, zo zoet en zo fris." Dat een zin, geschreven als proza, iets anders
betekent dan die zelfde zin in regels gehakt, is een conventie waar bijna
elke expert vanuit gaat. Maar als Williams nu eens niets anders had willen
doen dan een frisse tekst nog een beetje meer lucht geven?
Deze opgelegde "moeilijkheid" van gedichten ga je uit de weg -en dan
terecht en met reden- wanneer je van tijd tot tijd verschillende werkvormen
hanteert als voorlezen, tekenen en dramatiseren. Dat zijn werkvormen die
leerlingen vertrouwd maken met teksten op een voor hen niet bedreigende
manier, namelijk zonder van hen een op allerlei rationele gronden
gebaseerd oordeel te eisen. Ik ben het roerend eens met Michael, wanneer
hij stelt dat geen enkele methode alleenzaligmakend mag zijn en de
werkvorm moet afstemmen op de aard van het individuele gedicht
De dramatiseringen van de gedichten First Íce van Andrey Voznésensky en
My Parents Kept Me van Stephen Spender die Michael op video laat zien,
-
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sluiten aan op zijn bedoeling. Maar terecht wijst de Deen Thorkild Borup
Jensen erop, dat de dramatiseringen de gedichten zelf meer recht zouden
doen, wanneer verschillende groepen hetzelfde gedicht zouden dramatiseren
en de interpretaties onderling vergeleken zouden worden. Mij lijkt het
vanzelfsprekend dat je tenslotte terugkeert naar de tekst die uitgangspunt is
voor de dramatisering.

In de pub aan de overkant van de verkeersweg langs het
college nemen we elkaar eens wat beter op. Linda, Peter en
Michael, die kennen we nu. Maar de anderen? Ze komen uit
Parijs, Berlijn, Londen, Carmarthen en andere plaatsen in
Engeland. We weten waarover we het hebben: een literaire
vorming die uitgaat van wat kinderen op jonge leeftijd in
gedichtjes en rijmpjes zien. Die spontaniteit koesteren en, als
het even kan, behouden. Hoe we dat aan moeten pakken, daar
gaat het over. Het Kingman Report dat Linda me ter lezing
meegeeft vormt nu niet bepaald de aangenaamste bedlectuur. Ik
prefereer een nachtwandeling langs de Wear. Durham slaapt.
Tegen de grijze hemel waakt de donkere massa van de
kathedraal over de stilte in de vallei. Kingman moet nog wat
wachten.
In het volgende nummer van Tsjip: deel II De gasten. Na het begrip 'poëzie'
waarom, wat en hoe van de poëtische vorming. En ja, ook over Kingman.
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Wam de Moor

Cor Aarnoutse: "Show it, laat ze zien
wat er gebeurt als je leest!"
Begrijpend lezen essentieel voor de literaire vorming
De Volkskrant van zaterdag 13 februari maakte melding van
een ernstige teruggang bij leerlingen in het basisonderwijs van
het begrijpend lezen. Cor Aarnoutse, hoofddocent
onderwijskunde aan de K.U. Nijmegen, in het bijzonder voor
het onderzoek naar curricula, voerde tijdens de conferentie
waarop de rampspoed werd gemeld bezorgd het woord. Ook
Kees de Glopper, hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam, en betrokken bij het internationale onderzoek naar
de opbrengst van het leesonderwijs in de basisschool in 26
landen, toonde zich bepaald niet gelukkig met de uitkomst van
dat onderzoek voor Nederland.
Grofweg gezegd was er voor ons land onder de ruim dertig onderzochte
landen een 21e plaats, onder België, Spanje, Zweden of de Verenigde
Staten en maar net boven Cyprus, Portugal en, mirabile dictu,
Denemarken. In het rapport How in the world do students read? doet
Warwick B. Elley verslag van dit onderzoek, dat geëntameerd was door de
International Association for the Evaluation of Educational Achievement
(IEA). Het ging daarbij om 9-jarige kinderen die doorgaans in het derde jaar
na de kleuterklas zaten en om een mix van 14-jarigen.
In Didaktief van december 1992 maken De Glopper en Martha E. Otter
duidelijk dat ze niet weten hoe het komt dat ons land er zo slecht op staat.
Men heeft alle deelnemende leerlingen - het waren per land honderden
scholen en duizenden kinderen- een zorgvuldig vertaalde meerkeuzetoets
voorgelegd die betrekking had op drie soorten teksten: verhalende teksten,
zakelijke teksten en documenten zoals tabellen, grafieken, lijsten, kaarten
of gebruiksaanwijzingen.
Wat onze 9-jarigen betreft: zij doen het beduidend slechter dan de meeste
andere kinderen van hun leeftijd. Nu zijn ze gemiddeld wel bijna de
jongsten (9.2 tegenover de kinderen van de V.S. 10 jaar oud), en in
leerjaren wat betreft lezen een jaar achter bij acht hoger scorende landen (bij
Nieuw-Zeeland zelfs twee jaar). Maar ook als men ze vergelijkt met
leeftijdgenoten uit landen waarin van hetzelfde leerjaar sprake is, blijkt er
een forse achterstand. De Glopper en Otter spreken van "een halve
nationale standaarddeviatie" verschil en gelooft u van ons: dat is
schrikbarend veel. Zij constateerden dat Nederlandse kinderen van 9 een jaar
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achterlopen op hun Noorse, Zweedse en Finse leeftijdgenoten en een half
jaar op de Duitse Buben und Madchen.
Bij de 14-jarigen ziet het er minder ongezond uit: maar toch schatten De
Glopper en Otter hier een leesachterstand van een half jaar tot een jaar.
Nu is dat verschijnsel van onze leesachterstand op andere landen ook in het
begin van de jaren '70 vastgesteld. Met het algemene onderwijspeil heeft
het weinig te maken, want ons wiskunde-onderwijs kan de vergelijking
met het buitenland juist uitstekend doorstaan. Daar is Nederland na Japan
tweede op de ranglijst in een vergelijkbaar onderzoek. En hoe komt het
nou dat we met lezen niet hoog scoren? Aan de kosten gemaakt voor
leesachterstandprojecten kan het niet liggen; nergens zoveel begeleidende
instanties als in onze verzorgingsstaat. De Glopper en Otter erkennen in
Didaktief ruiterlijk dat ze er nog niet uit zijn.
Wij vroegen Cor Aarnoutse om commentaar. Hij promoveerde in 1982 op
een proefschrift over begrijpend lezen in de (toenmalige) vierde klas van de
lagere school en houdt zich nog steeds bezig met de plaats van begrijpend
lezen in het onderwijs.
"Het probleem bij begrijpend lezen is dat we het doel ervan niet voldoende
in de gaten houden. De bedoeling van de schrijver leren vatten, grijpen, begrijpen, dat is in feite een kwestie van het leggen van verbanden tussen
onderdelen van de tekst. Daar schort het in het basisonderwijs aan. De
zwakke en gemiddelde kinderen bereiken té laat prestaties op dit gebied.
Dat komt omdat het onderwijs niet systematisch genoeg aandacht aan dit
probleem besteedt. Men geeft te weinig instructie, is daar in de opleiding
niet op voorbereid, en de gebruikte schoolboeken zijn te zwak in het
aanbieden van dergelijke instructieve leesbegripstrategieën.
Een andere oorzaak is dat er te weinig wordt gelezen. De leescultuur is in
ons land werkelijk laag.
Laag geworden of was het altijd al knudde?

Het is natuurlijk veel beter geweest, maar ik hoef je de cijfers over onze
leesgewoonten (van 4,5 uur per week in 1975 naar 2 uur in 1990) niet te
noemen. Ligt zeker ook aan externe factoren, maar met te meer klem
bepleit ik dan nu een systematische aanpak om al die losse moleculen tot
een geheel te maken.
Kijk. Als kind begin je in groep 1 en 2 en dan hoort er - in het
zogenaamde voorbereidende lezen- gewerkt te worden aan de ontwikkeling
van je woordenschat, aan het lezen van prentenboeken, aan het luisteren
naar voorgelezen verhalen, aan het wekken van belangstelling voor het
boek. Het kind wordt dan al veel geconfronteerd met letters, maar de
bedoeling is toch niet om die allemaal al te leren en er woorden van te
vormen. Dat gebeurt in feite nog net als vroeger, v 56r kleuterschool en
lagere school één basisonderwijs gingen vormen, gewoon als ze zes jaar
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zijn. Maar er zijn hoog-intelligente kinderen en die leren de letters al
wanneer ze als vierjarige in groep 1 zitten. En ook dat kwam vroeger voor.
Hoe schat je de gevolgen in van de fusie tussen kleuterschool en
basisschool. Daar wordt toch door leraren in het basisonderwijs geweldig
over geklaagd?
Het is nog te vroeg om te zeggen of, als het gaat om lezen, de fusie tussen
kleuterschool en basisschool negatieve of positieve gevolgen heeft gehad.
Wel zie ik dat nu in de groepen 1 en 2 (de vroegere kleuterklassen) veel
meer aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de woordenschat en
het voorlezen.
In groep 3 beginnen ze dan aan het decoderen, het herkennen en noemen
van de letters en het combineren van de letters met de klank. Ook daar zie
je dat de laatste jaren in de methoden niet het accent ligt op het
ontsleutelen, wat je het aanvankelijk en technisch lezen kunt noemen,
maar dat er steeds meer aandacht komt voor het ontwikkelen van begrip,
dus voor begrijpend lezen. In groep 3, 4 en 5 is evenwel de laatste tien jaar
- en dat staat eigenlijk wel buiten die fusie- een overdreven accent gelegd
op technisch lezen. Er wordt dan aan niveau-lezen gedaan op een manier die
niet zo best is. De techniek van het technisch lezen wordt ingeslepen, maar
onvoldoende de strategie van het begrijpend lezen. Ook op de LOM-school
zie je dat heel sterk, dat men eigenlijk geen of onvoldoende aandacht
schenkt aan het begrijpend lezen. Voorbeeld van technisch lezen? Een
woord als 'strop', dat is moeilijk te decoderen door die drie medeklinkers na
elkaar. Of een woord als 'kerk', ook lastig. Kost veel tijd om het er in te
krijgen. Of het de kinderen lukt wordt vaak getoetst via het hardop-lezen.
Zo worden de fouten onmiddellijk gecorrigeerd, maar het kost enorm veel
tijd.
Hier zie ik een duidelijk relatie met de lage positie van de Nederlandse 9jarigen op die internationale leesladder. Dat zijn de leerlingen van groep 5.
Jij en Jos van der Gouw hebben in jullie methode Wie dit leest proberen te
werken vanuit de opvatting die je nu schetst.
Die lijn is dat we vier aspecten van lezen van het begin af aan
ontwikkelen: technisch lezen, begrijpend lezen, informatie verwerven en
leesbevordering annex vrij lezen, daarvan hebben we van meet af aan één
geheel proberen te maken. Dit betekent dat je niet meer denkt in termen
van voorwaardelijk werken, zoals: als ze technisch de zaak niet onder de
knie hebben, kunnen ze de tekst niet begrijpen, maar veeleer ervan uit
gaat, dat kennis van het ene aspect kennis van het andere gunstig
beïnvloedt. Maar je moet dit wel goéd doen, namelijk door duidelijke
instructies te geven. Niet alleen voor technisch en begrijpend lezen, maar
ook om het lekker vrij lezen te bevorderen.
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Wezenlijk is dat er sprake is van een stap-voor-stap-opbouw. Leraren
hebben behoefte aan goede methodes en een flinke scholing op dit gebied.
Je zegt: het is over de grote linie niet best wat er gedaan wordt. Hoe ziet
die grootste gemene deler er dan uit? De meeste docenten in het voortgezet
onderwijs zullen dat niet meer weten.
Een methodiek is het niveau-lezen. Een klas wordt met de zgn. AVIleestafel doorgemeten op technisch lezen, en de kinderen worden in
groepjes van hetzelfde niveau bij elkaar gezet. Daar komt vaak een
leesmoeder bij. En die oefenen dan in het hardop lezen. Ze corrigeren elkaar
zo snel mogelijk en men hoopt maar dat door die procedure het technisch
lezen vooruit gaat en ook het begrijpend lezen een opkontje krijgt. Die
procedure wordt in 60, 70 % van de scholen toegepast in de groepen 4 en 5
en ze heeft naar mijn mening te weinig effect -noch voor het technisch
noch voor het begrijpend lezen blijkt ze te voldoen.
Vooral bij de zwakke lezers heeft dat werken in niveaugroepen weinig
effect. Als je zulke leerlingen bij elkaar zet zien ze geen model waaraan ze
zich op kunnen trekken en ze worden er niks wijzer van. Ik ben een grote
voorstander van heterogene groepen, vergezeld van een uitgekiende
instructie door de leraar over wat er van de kinderen verwacht wordt en hoe
ze het zouden kunnen aanpakken. Moeilijke woorden leren decoderen,
gemakkelijke boekjes lezen, veel lezen. Dan kunnen de beteren de
zwakkeren helpen en dan schiet je met het technisch lezen veel beter op.
We komen dus slecht uit dat internationale onderzoek naar begrijpend lezen
omdat juist in de onderzochte groep het technisch lezen domineert. Met het
begrijpen van verhalende teksten valt het nog mee, bij zakelijke teksten
schieten we er ver onder en met het lezen van tabellen, grafieken en
dergelijke weten onze 9-jarigen blijkbaar evenmin raad. Maar daarin zijn ze
dan ook helemaal niet geoefend.
In jullie methode bied je juist veel van dergelijke opdrachten aan. Maar aan
het feit dat de kinderen beter zijn in het lezen van verhalende teksten
werken jullie naar mijn mening toch ook fors mee: de grote lijn van jullie
methode wordt immers bepaald door telkens terugkerende kinderen die in
verhaalvorm met de diverse thema's omgaan, bijvoorbeeld onze
multiculturele samenleving, gezinsleven etcetera?
Ik kan dat niet ontkennen, dat is zeker zo. Maar die teksten, geschreven
door Bert Kouwenberg, dienen toch wel het doel. Van der Gouw en ik
maken de blauwdruk van wat er allemaal in de methode moet en aan welke
eisen een tekst dient te voldoen. Jos van der Gouw koos de teksten voor
leesbevordering, bijvoorbeeld van Marga Minco of Willem Wilmink.
Technisch lezen en begrijpend lezen in hun ontwikkeling en hun
samenhang, laten zien hoe een tekst in elkaar zit, laten zien hoe relaties
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liggen, aantonen wat een schrijver niét zegt en wat hij eigenlijk bedoelt te
zeggen, die dingen zijn verduveld belangrijk om de kinderen de ogen te
openen hoe een een tekst in elkaar zit. Zulke stukjes onderwijs zijn
wezenlijk voor het begrijpen van literaire teksten. Als je heel slecht bent
in begrijpend lezen en niet aanvoelt wat de geheimen zijn achter een tekst,
dan krijg je natuurlijk problemen met de literaire tekst.
In het verlengde van die opvatting zie ik de pleidooien voor het extensieve
lezen en het durven lezen van teksten zonder precies alle lexicale
problemen te kunnen oplossen die in het voortgezet onderwijs moderne
vreemde talen worden gevoerd door Gerard Westhoff en Alie ToussaintDekker.
In het vreemdetalenonderwijs begint dat probleem van het decoderen en
begrijpend lezen als het ware opnieuw. Dat je moet leren hoe je de
betekenis van woorden uit de context kunt afleiden zonder die woorden zelf
technisch te kunnen plaatsen, dus direct te kunnen decoderen, lijkt mij een
essentiële voorwaarde voor succesvol vreemde taal leren. Ik zie inderdaad
dat verband tussen het basisonderwijs en het vreemdetalenonderwijs.
Leggen jullie in je methode veel accent op het communicatiemodel?
Jawel, maar niet zo sterk als Bol doet in zijn methode Lees je wijzer.
Lezen is voor hem communiceren met de schrijver. Bol wil duidelijk
maken dat er een schrijver achter een tekst zit en hij laat kinderen zich
verplaatsen in de rol van de auteur en elkaar schrijven. Hij ziet een
duidelijke relatie tussen schrijven en lezen. Wij zien dat anders: die
schrijver is er nu eenmaal niet meer. Wij zoeken het veeleer in een
benaderen van de bedoeling van de schrijver. Zuiver communicatief in de
zin van een ontmoeting is dat niet. Ik zelf zie schrijven als een heel
complex proces dat een strikte systematiek vergt. Ik leg meer het accent op
de relatie tussen lezen en luisteren dan tussen lezen en schrijven. En voor
kinderen van de basisschool is schrijven veel moeilijker dan lezen. Zou dat
voor de meeste leerlingen in de basisvorming zoveel anders zijn? In onze
methode ligt dan ook het meeste accent op het lezen zelf. Wij coveren ook
maar een deel van het taalonderwijs, maar dat moet dan wel heel goed
gegeven worden, in een consequent samengaan van cognitieve en affectieve
elementen.
Ik bespeur een navenant verschil in de titels van beide methoden.
Bols methode Lees je wijzer zegt inderdaad iets over het cognitieve accent
dat hij bij voorkeur legt. In zijn methode vind je het affectieve aspect van
het lezen, dat wij koesteren in ons onderdeel 'leesbevordering' nauwelijks
terug. Onze titel is vooral een uitdaging aan de kinderen, een aansporing
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tot lezen, een stimulans om door lezen iemand te zijn. Zelf hoor ik de echo
van Vromans gedicht, maar ik kan mij de aanvulling die een kind bij de
titel Wie dit leest geeft gemakkelijk voorstellen en daarmee verwijst de
titel naar de eigen wereld van de kinderen, want wie dit leest is nog altijd
gek (volgens de briefjes die ze in de les uitwisselen als ze zich vervelen!).
We reserveren bewust veel tijd voor leesbevorderend activiteiten: van alle
leeslessen willen we dat de klas 20 % reserveert voor leesbevordering en 20
% voor vrij lezen. En het aantal lessen lezen per week is vrij groot.
Wat is de kern van de procedure en welke buitenlandse methoden hebben
een rol gespeeld bij jullie benadering van begrijpend lezen?
Voor ons is vooral de methode van Scott Paris belangrijk geweest (Zie:
S.G. Paris, Reading and thinking strategies. Lexington: D,C. Heath and
Co. 1987. WdM). Hij legt het accent op het metacognitief aspect als het
gaat om begrijpend lezen. De leraar moet als het ware hardopdenkend het
proces voordoen van dat begrijpend lezen. De meeste kinderen weten heel
goed hoe het technisch lezen verloopt, omdat de leraar dat hardop
beredeneert. De zwakke leerling die een tekst leest, beperkt zich al gauw
tot de technische kant ervan, dat je langzamer moet lezen als een deel van
de tekst moeilijker wordt, dat is je zelf controleren tijdens het lezen.
Hardop denkend leest de leraar een tekst, met alle reacties, verbazing,
verwondering, enzovoorts die zich bij hem, zich inlevend in de kinderen,
voordoen. "Oei, nou snap ik het niet meer, even terugkijken, teruglezen, o
ja, hier staat:......" enzovoorts. De kinderen gaan die hardop-denk-methode
vervolgens in groepjes toepassen.
Dat vragend een tekst be-lezen is wezenlijk iets anders dan voorlezen. Als
je voorleest, moet je er juist niet tussenkomen met je bedenkingen en
vragen, dat zou de sfeer weghalen. Bij een tekst be-lezen nemen jij en de
kinderen een andere houding aan. We willen weten waar het over gaat, we
staan stil bij alle vragen die bij ons opkomen. Dat is wat ik noem een
tekst be-grijpen. Het is een klassegesprek waarin de leraar aanvankelijk
heel prominent aanwezig is en de kinderen daarna dezelfde strategie
toepassen. Dat is een heel natuurlijke leeswijze vind ik. Show it, laat het
ze zien! Als we zelf iets niet begrijpen uit de krant, hoor je ons toch ook
roepen: "Hé, moet je kijken wat hier staat! ".
Wij besteden veel aandacht aan inferenties. Zo'n slogan als "Is er koffie na
de dood?" is een typisch voorbeeld. Je vraagt je af: Wat betekent hier
'dood'? Als je de kleine letters onderaan de mupi leest zie je, dat het een
affiche is van een uitvaartverzekeringsmaatschappij, en je leidt daaruit af
dat 'dood' hier is gereduceerd tot 'begrafenis'. Welke andere gevoelens je bij
dit affiche ook hebt (bijvoorbeeld van hevige verontwaardiging over de
trivialisering van een zo wezenlijk thema) komen natuurlijk ook aan bod.
Wat is het waarheidsgehalte van een tekst? Leerlingen moeten leren dat een
tekst niet heilig is, dat het gedrukte woord niet heilig is. Onze
20

tekstschrijvers vragen we ook om teksten waarin inconsistenties zijn
gebouwd, zodat de leerlingen leren daar oog voor te krijgen. Waar een
schrijver overdrijft, de werkelijkheid geweld aan doet, of zo'n affiche als
over koffie na de dood.
Met de verschillende referentiekaders van de kinderen doen we als het gaat
om begrijpend lezen niet veel, wel speelt het een rol in de sector
leesbevordering en met name bij het vrij lezen. Dat elke lezer zijn eigen
tekst leest zoals een tekst heel veel verschillende intenties kan hebben,
blijft in onze methode meer impliciet dan dat we er extra aandacht aan
schenken. Het is iets wat voor de meer naar buiten gerichte kinderen van
deze leeftijd nog niet zo nodig is. We laten dat over aan het voortgezet
onderwijs.
Hoe verhoudt zich jullie methode tot de integraalmethoden Taalkabaal en
Balans waarover het basisonderwijs beschikt?
Taalkabaal bij Zwijsen en Balans zijn heel goede methoden. Ze tackelen
alle aspecten van de taal in hun samenhang. Bij Zwijsen had men gedacht
dat Taalkabaal het zou gaan maken. Prima reacties van het vakfront. Maar
tot meer dan 14 % van het afzetgebied kwam men niet , en voor Balans
geldt hetzelfde, denk ik. Het veld schrikt blijkbaar terug voor zulke
totaalmethoden.
Vandaar dat Zwijsen in 1989 met ons in zee wilde gaan voor deze
deelmethode, specifiek voor lezen. Wij zijn begonnen in groep 4. Voor
groep 1 en 2 heeft Zwijsen Schatkist met alle dingen erin die
beantwoorden aan wat ik daarstraks zei over de eerste twee jaar (zie de
opmerkingen van Piet Mooren daarover in de bundel Neem en lees, red.).
Wat het leesonderwijs in groep 3 betreft, waar het gaat om aanvankelijk
lezen, heeft Zwijsen 90 % van de markt met Veilig leren lezen van
Mommers. Balans loopt van 1-8, ik vind het een heel sterke en mooie
methode en het is op zichzelf niet ondenkbaar dat basisscholen daar op den
duur toch een goed alternatief in zien voor het bestand van Zwijsen.
Terug naar het voor ons leesonderwijs zo beschamende onderzoek: wat zie
jij als eventuele oplossing van het probleemvan de achterstand die onze
negenjarigen als lezers hebben?
Ik vond het heel frappant dat Kees de Glopper in zijn betoog de resultaten
van het IAE-onderzoek relativeerde. Zelf vind ik ze heel verontrustend. We
moeten twee dingen doen: ten eerste veel meer aandacht schenken aan
begrijpend lezen en ten tweede via levendig leesonderwijs in de basisschool
en de basisvorming een dam opwerpen tegen de zichtbare afbrokkeling van
de leescultuur. Daarvoor zullen we de eenzijdigheid van de beeldcultuur die
in steeds meer gezinnen is ontstaan moeten zien tegen te gaan en de ouders
proberen te interesseren voor wat er op school gebeurt. Onderwijs kan niet
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geïsoleerd opereren en als thuis niet wordt gedragen wat op school wordt
uitgeserveerd kunnen we het wel schudden. Typerend vind ik dat de landen
die heel hoog scoorden, zoals Finland en Zweden, een echte leescultuur
bezitten. 't Is er vroeg donker, zeker, en de winters zijn koud, en misschien
leren kinderen daardoor ook gemakkelijker aan de keukentafel zelfstandig
werken, maar toch zie je daar forenzen in de trein, of ze nou zitten of aan
de lus hangen, boeken lezen. Misschien geen Finse Mulisch of Zweedse
Margriet de Moor, maar dan toch Sjöwall en Wahloo.
Onze leescultuur is echt aan instorten. We hadden het over de cijfers: in
1990 nog maar 2 uur lezen per week, kranten en tijdschriften inbegrepen,
dat kun je geen incident meer noemen. Dat is desastreus. Vandaar dat ik
blij ben met elke actie die ondernomen wordt om het tij te keren. Vandaar
mijn plezier in het leesproject dat WVC via SARDES voor de jongste
lezers van groep 3 subsidieert, Overstap. Daarin wordt gewerkt om ouders,
school en bibliotheek te laten samenwerken. Dat project, bedoeld voor de
vele leerlingen die de leesmethode voor groep 3 Veilig Leren Lezen
hebben, beoogt als het ware de beperkte leestijd van de school te verlengen
naar de huiskamer. Overstap levert aanvullend materiaal in de vorm van
een setje voorleesverhalen met geluidscassettes, prentenboekjes en
werkboekjes met veel spelopdrachten. De woorden en begrippen die de
kinderen op school hebben geleerd herhalen zich in dit materiaal. Om de
drie, vier weken krijgen de deelnemende kinderen en ouders een nieuw
pakket. Als ze dan in zo'n periode een keer of tien een half uur lang krijgen
voorgelezen en zelf geluisterd en de prentenboekjes bekeken hebben,
scheelt dat heel wat. En het tekstmateriaal is voor Turkse en arabisch
sprekende kinderen en ouders vertaald, zodat die er ook mee uit de voeten
kunnen.
Zie je samenhang met het negatieve rapport van de visitatiecommissie die
de pabo's heeft bezocht en voor de meeste ervan geen goed woord over
heeft?

Laat ik daar voorzichtig in zijn. Maar het is wel typerend dat op die
Utrechtse conferentie na mijn verhaal een pabo-docent opstond die vertelde
hoe juist het hem leek wat ik te berde had gebracht, maar die zei met de
handen in het haar te zitten, omdat bij hem studenten Nederlands komen
die absoluut niet lezen. Een gemiddelde havo-docent kijkt daar niet van op,
maar als je mensen in huis krijgt die in opleiding moeten voor het
onderwijzerschap en dus straks verantwoordelijk zijn voor het begin van
dat curriculum waaraan jullie als Stichting Promotie Literatuuronderwijs
zoveel zorg besteed willen zien, dan zit je inderdaad muurvast. Het is een
groot maatschappelijk probleem, dat we allemaal avond aan avond voor die
buis neerzijgen. Als de pabo-studenten zelf niet desnoods opgewekt
gedwongen worden te lezen, zal de visitatiecommissie die over twee jaar
weer langs gaat, nog ellendiger dingen hebben te melden."
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Redactie

Het literatuuronderwij s volgens Robert
Proterough
Een der weinige sprekers op de conferentie Een zoen van Europa' die dicht
bij de didactiek bleef, was de Engelse curriculumontwikkelaar en tot voor
kort lector aan de Universiteit van Hult, Robert Proterough. Twee van zijn
belangrijkste publikaties zijn Developing Response to Fiction uit 1983 en
Teaching Literature for Examinations dat drie jaar later verscheen. In dit
tweede boek geeft Proterough de contouren aan waarbinnen het Engelse
eindexamen secundair onderwijs zich af behoort te spelen. Dat noemen we
nog eens de koe bij de horens vatten. Het past bij de man zoals we hem
hebben leren kennen.
In de inleiding op Teaching Literature for Examinations merkt de redacteur
van de reeks English Language and Education van de Open University,
Anthony Adams, op: "Hopeloos. Je komt op een middelbare school waar
het literatuuronderwijs in de onderbouw "exciting and stimulating" is, en
je ziet voor je ogen gebeuren dat deze opwindende vorm van met literatuur
omgaan een zachte dood sterft zodra de voorbereiding op het eindexamen
begint'.
Proterough tackelt precies dit probleem van Adams. En hij laat zien dat je
wel degelijk het aangename [van een bv. leerlingvriendelijke didactiek] met
het nuttige [van een aan normen van de maatschappij beantwoordend
examen] kunt verenigen.
Naar zijn overtuiging komt de werkelijke druk op het werk in de scholen
minder van de wijze waarop de examens zijn geformuleerd - en dat is per
regio nogal verschillend, zoals ik elders heb beschreven- dan van het
gebruik dat men ervan maakt. Men heeft meer oog voor het produkt dan
voor het proces, en dat laat zich verklaren uit het voorafgaande
selectiesysteem waaraan de Engelse leerlingen blootstaan: de lagere school
loopt uit op het 11-plus-examen dat bepaalt naar welke school je gaan, het
16-plus-examen geeft aan of je verder mag studeren of niet; het bereiken
van het A-niveau wordt gebruikt als de horde om te bepalen wie verdergaat
naar de universiteit en selectieklassen daar bepalen wie voor onderzoek door
kan. Weinig plaatsen, ook aan de universiteiten, veel kandidaten, dan gaat
de hoogte van de cijfers tellen.

Lezen voor de Lijst?
Uiteraard is ook aan Proterough de verschuiving van het historischbiografisme via de tekst naar de lezer niet ontgaan, en daaruit valt af te
leiden dat van een standaardlijst en dus van een Lezen voor dé Lijst geen
sprake zou moeten zijn. Dat kan al helemaal niet meer, meent hij, wanneer
men, zoals het deconstructivisme doet, de kwaliteit van de literatuur ter
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discussie stelt ten faveure van 'algemene textualiteit' en bij voorkeur
literatuurdocenten aanspoort om grensoverschrijdend te werk te gaan, bv.
door literaire teksten op filosofische wijze te benaderen en filosofische
teksten te lezen als behoorden ze tot de literatuur.
Proterough vindt dus dat de Lijst er niet zou moeten zijn, maar deze
opvatting contrasteert nogal met het feit dat juist Engeland het
literatuuronderwijs heeft van de zogenaamde 'classics'. Oorspronkelijk was
dat de lijst van boeken die zich begon te vormen vanaf het moment, in
1893, dat er een code voor het toetsen van hardop lezen werd ingevoerd.
Deze was bedoeld voor de onderwijsinspecteurs. Uitgevers haakten
onmiddellijk in op deze code door reeksen voor dit doel te publiceren, en
bijna alle syllabi voor het eindexamen literatuur definiëren ook nu nog het
studieprogramma in termen van lijsten te lezen boeken. Ze variëren in
lengte, in chronologische ordening, in de mate waarin eigentijdse, nietEngelse of niet-literair geachte werken voorkomen en in de mate van
keuzevrijheid.
Voor de Boards of Education bestaat er geen formele dwang tot
standaardisering, maar wel een feitelijke, en steeds meer boards beperken
zich tot een veel kleinere lijst van boeken. Een aantoonbaar bezwaar is dat
de dominantie van bepaalde auteurs en teksten op die kleine lijsten leidt tot
een beperkt begrip van wat literatuur is. Maar het gaat steeds om
verplichte Lijsten.

De Britten en hun klassieken
Als we de Nederlandse literatuur vergelijken met die van onze westerburen,
zeggen we gemakkelijk: ja, geen wonder, dat de Engelsen zulke grote
schrijvers hebben voortgebracht. Er wordt, tot in de lerarenopleiding toe,
zoveel meer aandacht besteed aan de grote auteurs, aan Shakespeare,
Johnson, Herbert, Thackeray, Dickens; die Britten kennen hun klassieken!
En we denken ook nog dat dit altijd zo is geweest, want waar komt anders
die sterke traditie vandaan?
Maar dan vergissen we ons toch deerlijk. Proterough maakt duidelijk dat
het Engelse literatuuronderwijs pas in de jaren '30 van deze eeuw echt tot
ontwikkeling is gekomen. Ongeveer in dezelfde tijd als Thorbecke bij ons
de hbs stichtte en daarmee de neergang van de Latijnse school bevestigde,
bepaalde een Engelse regeringscommissie onder leiding van ene meneer
Taunton -ze deed dat tussen 1864 en 1868- dat moedertaal in het
curriculum moest worden opgenomen. Ze stelde tegelijkertijd vast dat maar
heel weinig scholen iets aan literatuur deden. En dat bleef lange tijd zo.
Pas in 1904 adviseerde de National Board of Education om in alle
secundaire scholen literatuurlessen te geven, en het zou tot 1917 duren
voor daar enige sanctie aan werd verbonden. Pas toen werd literatuur een
apart onderdeel van het examen.
Hoe gering op dat moment de status was van literatuuronderwijs laat de
manier zien waarop de twee grote Engelse universiteiten, Oxford en
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Cambridge, met de literatuur als wetenschappelijk objekt omsprongen.
Een leerstoel voor Engelse literatuur kwam er pas in 1904, in Oxford.
Daar waren heel wat mensen tegen. William Morris, de dichter, zei
bijvoorbeeld dat zo'n onderwijs alleen maar kon leiden tot "vaag geklets
over literatuur waar de kinderen niks van leren". En een prof in de
theologie was er juist wel voor, omdat zulk onderwijs een aardige
oplossing was voor "vrouwen en voor het tweede- en derderangs volkje dat
'schoolmaster' wil worden". Literatuurwetenschap, zeiden ze in Cambridge
en Oxford, was voorlopig iets voor de universiteitjes in de provincie, iets
voor de 'working-men's colleges' en voor wat we nu zouden noemen 'het
vrij doctoraal examen'.
Daarna is het ineens snel gegaan met de Engelse literatuur in het
onderwijs, want zoals Terry Eagleton, de marxistische criticus, eens heeft
geschreven: terwijl het in de vroege jaren '20 nog volstrekt onduidelijk was
waarom je Engels zou gaan studeren, kreeg je tien jaar later het
omgekeerde en vroeg men zich af waarom je je tijd nog aan iets anders
zou spenderen dan aan literatuurstudie. In Cambridge -met onder meer
Leavis als de grote trekpleister- was het ineens het centrale vak geworden.

Een groeiend organisme
Literatuuronderwijs, ook in Engeland, is feitelijk nooit goed onderbouwd,
het is eenvoudig, als een organisme, gaan groeien, en van een definiëring
vooraf was nooit sprake. Literatuuronderwijs heeft als het gaat om het
onderwerp van het vak veel gemeen met de vakken waarin esthetische
onderwerpen als muziek en drama worden gegeven, maar opvallend is wel
dat in literatuuronderwijs het element van de praktische uitvoering dat bij
muziek en drama zo belangrijk is, nagenoeg ontbreekt.
Waarin verschilt het literatuuronderwijs nu -ik blijf Proterough volgen, het
is zijn kennis van zaken die hier wordt overgedragen- met andere onderdelen
van het onderwijs?

Dat begint bij de docenten. Er bestaat geen consensus over de grenzen van
het onderwerp, en dat vormt de basis van veel academisch geredetwist. De
literatuurdocent moedertaal in Engeland heeft lange tijd alleen de Engelse
literatuur gedoceerd. Daarna is het spectrum verbreed met de Amerikaanse
literatuur. Toen kwamen er de Engelstalige werken bij uit de voormalige
koloniën (bv. Achebe, Naipaul, Soyinka), de Oostafrikaanse literatuur en
tenslotte sinds kort vertaald werk van algemeen erkende grootheden als
Sophocles, Hugo, Dostojefski, Tsjechov, Kafka, Lampedusa en Marquez .
Behalve die uitbreiding van het terrein is er ook de oeverloosheid van wat
je allemaal moet weten om verantwoord op literatuur te reageren:
geschiedenis, filosofie. andere talen, beeldende kunst, muziek. Kortom,
discussiestof te over.
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Chatter about Shelley
En dan zijn er de leerlingen. Er is bij literatuuronderwijs geen duidelijke en
directe relatie tussen wat de leerling leert en zijn latere loopbaan. Volgens
Proterough onderscheidt de relatie die de leerling heeft met literatuur zich
van de relatie die hij legt met allerlei andere wetenschappelijke
onderwerpen. Die relatie is doorgaans cognitief en analytisch. Maar de
literaire tekst zelf appelleert onmiddellijk aan zowel affectieve als
cognitieve aandoeningen in de lezer. Proterough is ervan overtuigd dat
vooral dit de reden is waarom het zo lang duurde voor literatuur aan Oxford
en Cambridge een kans kreeg. Men vond het 'dilettantistisch', zulk
onderwijs/onderzoek kon niks anders worden dan 'chatter about Shelley', en
men achtte het 'waardeloos als vaardigheidstest' en uiterst magertjes.
En ook al denken we nu dat literatuuronderwijs aanvaard is, in feite zijn in
de wijze waarop men -aan de universiteiten, op de scholen- literatuur is
gaan onderwijzen deze verwijten gewoon weggewerkt. Men deed dat niet
door het wezen van de literatuur serieus te nemen, maar door literatuur in
te bedden in het voor ons allen bekende terrein, eerst van de filologie en de
linguistiek, de genreleer en de historiografie, tegenwoordig in de nieuwe
retorica van semiologie en deconstructie. De verdergaande specialisatie aan
de universiteiten heeft de kloof tussen hen en de leerlingen die
kennismaken met literatuur alleen maar vergroot. Terwijl, op de Engelse
middelbare scholen, steeds meer leerlingen literatuur hebben gekozen, geeft
een toenemend aantal aan dat ze weinig genoegen beleven aan het lezen
voor het examen en dat ze geen enkele relatie zien tussen hun eigen leven
en wat zij lezen.
Geen wonder dus dat ook veel leraren, bekommerd als zij zijn om het heil
van de hun toegewezen schare, willen weten of er een alternatief is voor dit
lezen voor de lijst. Kun je een programma ontwikkelen waarmee leerlingen
met zeer verschillende behoeften en wensen in hun leesgewoonten worden
aangemoedigd en dat toch goede examenresultaten oplevert?

Proteroughs voorkeurbenaderingen
In de manier waarop Proterough wil komen tot de behandeling van de drie
voornaamste tekstsoorten drama, fictie en poëzie zien we een parallel met
wat er door verschillende docenten en didactici bij ons, onafhankelijk van
Proterough c.s., in de loop der laatste vijftien jaar over geschreven. Wie
een leerplan moet opzetten, dient eerst een discussie te voeren over het
curriculum zoals dat door het examen wordt opgeroepen, vervolgens bij de
plaatsing van de literaire stof na te denken over de specifieke problemen
van het literaire genre (zoals Waldmann doet), de principes te formuleren
vanwaar hij uit gaat en een check-list af te lopen van mogelijke
benaderingen of activiteiten. Die onderscheidt Proterough in
a) als introductie: praktische (expressieve of creatieve) benaderingen,
gebaseerd op de gedachte datje het karakter van drama, fictie of poëzie leert
begrijpen door 'doen';
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b) de comparatieve benadering: vergelijk de tekst inhoudelijk met andere
ervaringen, zowel in andere teksten en beeld-, muziek, video- of
filmmateriaal e.d. als de werkelijkheid van de leerlingen zelf;
c) de analytische benadering: concentreer je op de specifieke kwaliteiten
van de tekst.
Men kan er natuurlijk over discussiëren of Proterough wel gelijk heeft
wanneer hij stelt dat dit de volgorde van de procedures moet zijn, maar wij
menen dat hij terecht wijst op het belang van deze verschillende
benaderingen. Een docent zou in alle drie scholing moeten krijgen.
JJeveloping Response to Fiction I t zien hoezeer Proterough vanuit de
praktijk werkt. In zijn boeken maakt hij ruimte voor leraren die
lesvoorbeelden beschrijven en laten zien hoe de leerlingen daarop
reageerden. Hij laat vooral zien dat een reactie op wat zij lezen zich kan
ontwikkelen en dat men in dit gebeuren de hand van de leraar zal
herkennen. Zulk een gedachte is natuurlijk idealistisch, maar ze bemoedigt
ook. Ze geeft je als docent het gevoel, dat je werk er wezenlijk toe doet.
Vanuit die bemoediging gaat Proterough verder en reikt een waaier van
ideeën en ervaringen aan. Wat gebeurt er als we verhalen lezen en hoe moet
ik reageren op de reacties van de leerlingen? Hoe oordelen kinderen en
pubers over verhalen? Wat betekent dat eigenlijk: een roman
"onderwijzen". Op g rond van welke criteria kies je boeken en hoe orden je
vervolgens de lessen waarin je van "developing response to fiction" werk
maakt?
Teaching Literature for Examinations ligt in het verlengde van dit boek.
Het gaat dan heel duidelijk over de bovenbouw, zoals al uit de keuze van de
werken hierboven blijkt. Achtereenvolgens komen aan bod de leerstof, de
cursusplanning, tekstbenaderingen, werken met toneelstukken, met
verhalen en met poëzie. Tussen de onderdelen krijgt de lezer concrete
lesmodellen voorgeschoteld, door leraren uitgeprobeerd, en wel van The
Taming of the Shrew, Red Shift van Alan Garner, The Birthday Party en
revue sketches van Pinter, Catch-22 (Heller) en zes gedichten van Eliot.
,
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Ank Hendricks

In gesprek met Robert Proterough
In de nieuwe eindexamenvoorstellen Nederlands (CVEN) wordt in het
curriculum een duidelijke plaats ingeruimd voor wereldliteratuur. Op het
vijfde Nijmeegse congres over literatuurdidactiek is aandacht besteed aan
literatuuronderwijs in Europees perspectief. Behalve de Nederlandse situatie
keken we ook over de grenzen. Sprekers uit allerlei landen (België,
Hongarije, Zweden en Engeland) vertelden hoe hun literatuuronderwijs is
ingericht en wat daarin de plaats is van wereldliteratuur.
Robert Protherough, bekend van zijn boeken over persoonlijke respons
van leerlingen op literatuur, zie hiervoor, zette de situatie in het Engelse
literatuuronderwijs uiteen. Net als alle lezingen wordt deze gepubliceerd in
het congresboek dat dit jaar verschijnt en in dit nummer geven we u een
belangrijk gedeelte uit die lezing. Maar Protherough heeft veel meer te
vertellen dan in een lezing van een uur past.
Een interview dus, waarin twee zaken centraal staan:
1', het Engelse literatuuronderwijs en de positie van 'buitenlandse' literatuur
in vertaling daarbinnen.
2. wat kan die buitenlandse literatuur toevoegen aan affectieve
tekstbenadering bij leerlingen.
Hoe ziet de praktijk op scholen eruit? Wordt er louter Engelse literatuur
gelezen of ook vertalingen van anderstalige literatuur?
"Vijf tot tien jaar geleden was 90% van het curriculum Engels en was er
10% ruimte voor de wereldliteratuur. Vooral op scholen in de grote steden
met veel allochtone leerlingen bestond die wereldliteratuur trouwens voor
een groot deel uit literatuur uit de landen waar deze leerlingen vandaan
kwamen. Het is voor allochtone leerlingen heel belangrijk deze literatuur
te lezen (kunnen we hier in Nederland een voorbeeld aan nemen, AH). Het
aandeel wereldliteratuur is trouwens nu weer flink gedaald. Op veel
scholen, zeker op scholen zonder allochtonen lezen leerlingen weer 100%
'echt' Engels. Dankzij de inspanningen van de regering, die Engeland graag
ook op dit gebied een echt eiland ziet worden".
Wie bepaalt eigenlijk wat er op scholen gelezen wordt?
"De selectie van literatuur is een groot probleem. De politiek wil zelf die
selectie bepalen en als het aan de politiek ligt bestaat die selectie puur uit
Engelse werken. Het enige wat nu verplicht is, is Shakespeare en enkele
werken van voor 1920. Er wordt gewerkt aan een nationaal curriculum,
maar dat levert twee soorten problemen op: er is veel kritiek op de gekozen
titels en er blijken niet voldoende exemplaren te kunnen worden
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aangeleverd van de verplichte boeken. Het belangrijkste minpunt is dat er
alleen maar Engelse titels op staan".
Hoe zou Uw eigen lijst er uit zien?
" Om te beginnen geloof ik absoluut niet in lijsten. Je moet het aan de
leraren in de school overlaten om hun leerlingen te adviseren bij de keuze
van boeken. Zij weten immers het beste wat aansluit bij de belangstelling
van de leerlingen. De kwaliteit van een boek moet daarbij niet het
belangrijkste criterium zijn, het gaat immers om de kwaliteit van het
lezen. Het gaat om wat mensen doen met de literatuur die ze lezen. Doel
van het literatuuronderwijs is het bijbrengen van een 'life-long-love'. Een
verplichte lijst zal die liefde zeker niet sterker maken. heen lijst dus, wat
mij betreft, tenzij een lijst van tenminste 500 titels ..."
Dat komt dus overeen met een voorstel dat door de subcommissie
literatuurdidactiek die de CVEN moest adviseren is gedaan, maar dat niet is
overgenomen door de CVEN. Dit terzijde.
De positie van wereldliteratuur in het Engelse onderwijs is geen
gemakkelijke. Waarom vindt u het dan toch zo belangrijk dat kinderen daar
mee kennis maken?
"Het sociale aspect is voor mij het belangrijkste. Het is goed om te weten
hoe andere mensen in andere landen en culturen leven. Via andere media,
bijvoorbeeld televisie en film, maken we daar ook kennis mee, maar dat is
heel anders. De beelden laten alleen de buitenkant van mensen zien. De
literatuur gunt ons een blik binnenin: 'hoe denken die mensen, wat voelen
ze?' Dat vind ik veel belangrijker dan de kwaliteit van de boeken. Hoewel
als ik eerlijk ben ... je bent niet volledig opgevoed als je nog nooit kennis
hebt gemaakt met bijvoorbeeld Homeros of Tolstoj".
-

Is de situatie nog te veranderen, denkt u?
"Deze regering kun je niet opvoeden wat dat betreft. Het enige wat je kunt
proberen is via de opleidingen van leraren. Maar ook op universiteiten zie
je een puur Engels curriculum. Het is echter niet zo dat wereldliteratuur
niet voor iedereen toegankelijk zou zijn. Het niveau is zo divers dat het
goed moet kunnen om voor verschillende leerlingen boeken/teksten te
vinden die bij hun eigen niveau aansluiten. En uiteraard is de respons per
niveau zeer verschillend.
Het is natuurlijk ook niet zo erg dat jonge mensen in Engeland helemaal
geen wereldliteratuur lezen. Natuurlijke las iedereen 15 jaar geleden de
boeken van Herman Hesse en 10 jaar later de werken van Umberto Eco. De
interesse is er wel degelijk, maar het schoolsysteem doet daar helemaal
niets mee. Incidenteel natuurlijk wel, maar structureel niets".
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Is een verplichte lijst van buitenlandse titels, zoals bijvoorbeeld in
Hongarije - Veronika Kiss-Spira heeft daarover bericht tijdens het congresmisschien een oplossing?
"Een aantal titels verplicht stellen, vind ik een riskante zaak, dat zei ik al.
Leraren die zoiets absoluut niet willen, kunnen er beter niet aan beginnen,
dan kunnen ze ook niets verknoeien. Ik denk ook niet dat je de Engelse
situatie kunt vergelijken met de Hongaarse. De traditie van de eigen
literatuur is daar veel kleiner dan bij ons. In Frankrijk en Duitsland zou
zoiets ook nooit lukken, denk ik. Wij zijn veel te 'trots' op onze eigen
literatuur. In Hongarije ligt dat anders, net als in Nederland trouwens".
Hoe ziet U de toekomst van het Engelse literatuuronderwijs en de positie
van wereldliteratuur daarbinnen?
"De conservatieve regering heeft veel kritiek op het onderwijs en stelt
voortdurend nieuwe regels op voor het onderwijs. De werkdruk wordt
daardoor steeds groter. Leraren verliezen hun enthousiasme, voor het
literatuuronderwijs is dit funest. Als leraren het zo druk hebben dat ze in
drie maanden geen enkel boek hebben gelezen, niet uit hun eigen literatuur
en al zeker geen vertaalde ... Nee, zolang het politieke roer niet omgaat
heb ik weinig hoop. De politieke druk voor een nationaal curriculum,
zoals dat emige jaren geleden werd gelanceerd (zie elders in dit nummer,
AH) wordt steeds groter. Dit lijkt een mondiaal probleem te worden: ik
heb het onlangs ook gezien in Noorwegen, Zweden, Australië en ook hier
bij jullie als ik het goed begrepen heb".

Vraagt wereldliteratuur een andere benadering dan literatuur uit de
moedertaal?
"In principe vraagt alle literatuur dezelfde benadering. Het maakt niet uit
uit welk land de tekst of het boek afkomstig is. Bij eerste lezing van een
tekst zijn er nauwelijks verschillen waarneembaar. Pas bij tweede of derde
lezing worden de verschillen duidelijk. Een tekst uit het buitenland levert
dan nog nieuwe informatie op; leerlingen kunnen zich dan vaak ook beter
verplaatsen in de situatie van de personen. Bij eerste lezing hadden ze zich
nog niet alles voldoende gerealiseerd. Engelse teksten leveren bij
hernieuwde lezing vaak dezelfde reactie op, eventueel iets versterkt: 'ik
vond het nog mooier omdat ...', 'ik vind er nog steeds niks aan".
Is de respons van leerlingen op wereldliteratuur een andere dan op hun
eigen Engelse literatuur?
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"In principe zou die niet anders moeten zijn, maar dat is nog onvoldoende
onderzocht. Het lijkt me reuze interessant om leerlingen in verschillende
landen dezelfde werken te laten lezen, ieder in hun eigen taal, en dan te
kijken of er verschillend op gereageerd wordt.
We kunnen niet bewijzen dat Europese literatuur mensen op een andere
manier verandert dan Engelse en dat dat goed is voor mensen. Pas als we
daarin slagen kunnen we politici (misschien) op basis van argumenten
overtuigen".
Is er dan echt een voordeel volgens u?
"Mijn gevoel zegt ja, maar bewijzen kan ik het niet Daarvoor heb ik
helaas te weinig materiaal".
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Kees Combat

Literatuurdidactische omzwervingen in
Vlaanderen
En ineens hadden we in Vlaanderen, dat het in deze weken zo druk had met
van Wallonië af te komen, vreselijk veel te doen met het
literatuuronderwijs. Om te beginnen in Gent, waar het Departement van de
Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit op 22 januari voor een overvolle
zaal aan de Blandijnberg het symposium "Klassieken in de klas"
organiseerde. Ronald Soetaert vertelt daar elders in dit blad over. En ruim
een week later, op een zaterdag nog wel, raakten we verzeild in de Justus
Lipsiuszaal, acht hoog in het gebouw van de Faculteit van Letteren en
Wijsbegeerte aan de Blijde Incomststraat te Leuven, waar het zou gaan over
het nieuwe leerplan voor het ASO, dat is het Algemeen Secundair
Onderwijs,Vlaamse variant van het HAVO-VWO in Nederland. Op de
Leuvense Katholieke Universiteit wordt ieder jaar, sinds Armand van
Assche daartoe in de jaren '80 het initiatief nam, een nascholingsdag
gehouden voor leraren Nederlands in het ASO. Nu had men deze gekoppeld
aan de presentatie van het boek Even boven het evenwicht. Gedenkboek
Armand van Assche.
Ook in Leuven was de opkomst verheugend groot: meer dan honderd
docenten en inspecteurs wilden weten hoe het met het leerplan voor de
derde graad (= de bovenbouw) stond. Nu was dit nog wel niet klaar, zoals
Hugo De Jonghe, niet alleen tot zijn eigen teleurstelling moest mededelen,
maar het had dan ook wel héél snel geproduceerd moeten worden. In slechts
drie maanden en door een handjevol mensen. Met enige jaloezie stelde men
vast dat het er in Nederland met de werkzaamheden van de CVEN wel heel
wat gefundeerder aan toe was gegaan: meer volk, een onderzoek vooraf, drie
subcommissies, de veldverenigingen, en een commissie die twee jaar tijd
uittrok voor overleg, voortgangsreportages en herzieningen.
Dit nadat Wam de Moor, op uitnodiging van de organisatoren Dirk de
Geest en Rik van Gorp, in een gedeeltelijk persoonlijk, gedeeltelijk
technisch betoog de contouren had geschetst van het nieuwe
eindexamenprogramma voorzover dit het literatuuronderwijs betreft en dat,
met literaire competentie als doel, beschreven is in domeinen en in kennis,
vaardigheden, inzichten en attitudes. Een programma dat in 1995
experimenteel gaat tellen en een jaar later als zodanig wordt ingevoerd.
Daar is in dit blad al meer dan genoeg over gezegd en ik laat het, bij uw
welnemen, passeren.

Drie Sternstunden
In het persoonlijke gedeelte gaf De Moor te kennen dat een evenwicht
zoals door Van Assche blijkens de belangrijke artikelen van diens hand in
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de bundel Even boven het evenwicht ten toon gespreid, een zekere invloed
had gehad op de literatuurdidactische ontwikkelingen in Nederland van de
jaren '80.
Kort schetste De Moor de betekenis van een drietal ervaringen die hij als
Sternstunden had beleefd, nadat hij in het voortgezet onderwijs sterk
leerlinggericht had gewerkt en in de nieuwe lerarenopleiding het
moedertaalonderwijs onderwijskundig en didactisch had leren doordenken.
Aan het begin van de jaren '70 was een forse wending naar de leerling
bitter noodzakelijk. Zijn eerste Steraswnde heeft De M -al vaker
omschreven: het ogenblik waro k kennismaakte met de lezersgerichte
literatuurwetenschap uit de Verenigde Staten. Dat was in 1978, toen hij
het werk van Purves, Bleich, Holland en Rosenblatt leerde kennen. Een
wezenlijk moment omdat het een inzicht gaf in de betekenis van de
autonomie van de lezer, inzicht dat thans door nagenoeg alle
ifteratuurwctenschapps wprdt ge4el4, ntaar thtt toe- moral een
stokpaardje leek dat didactici bereden. In de didactiek werd zo, dat was niet
te vermijden, getornd aan de autoriteit van de docent. En
tekstervaringsmethoden gingen het noodzakelijke complement vormen bij
de al bestaande tekstbestuderingsmethoden.
Een tweede Sternstunde was voor de spreker in 1983 de ontmoeting met de
Groningse personaal pedagoog Jan Dirk lmelman. Deze maakte duidelijk
hoe belangrijk het is ook in het literatuurÖndeiwij leerlingen in te leiden
in betekenissen. Dat moment was het wezenlijke ogenblik waarop de
integratie van tekstervarings- en tekstbestuderingsmethoden begon.
En derde ogenblik van betekenis was, weer vijf jaar later, in 1988, de
intellectuele ontmoeting met de kunstpsycholoog Michael Parsons. Diens
vijf esthetisch-pedagogische stadia maakten De Moor duidelijk waar nu
precies de fout zit die veel literatuurdocenten maken. Parsons onderscheidt
in de opvoeding tot kunst vijf stadia, die dikwijls samenvallen met de
levensfasen van het kind. Het associatieve, het mimetische of realistische
en het expressieve gaan vooraf aan het formele stadium en het kan niet
anders of de mens behoudt van al die stadia waardevolle elementen. Toch
schieten veel docenten meteen door naar het formele stadium en negeren de
overige stadia van ontwikkeling. Voor De Moor is het honoreren van al
deze stadia noodzakelijk om tot een verantwoorde didactiek voor de
kunstzinnige, in het bijzonder literaire educatie te komen.

Eindtermen
Het is deze ontwikkeling geweest die hem voor ogen stond, toen hij in het
najaar van 1989 de uitnodiging van Toine Braet aanvaardde om ter wille
van de CVEN een literatuurdidactische reeks eindtermen te formuleren voor
de HAVO en het VWO. Tezamen met toetsdeskundige Willebrord
Lohman, lerarenopleider Gert Rijlaarsdam en docente Riet Ross kon hij zo
het plan ontwikkelen waarvan de belangrijkste delen door de CVEN zijn
overgenomen.
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De Tsjip-lezer kunnen we voor het vervolg van De Moors uiteenzetting
verwijzen naar Het CVEN-rapport -dat helaas in België niet verkrijgbaar
blijkt- en naar datgene wat daarover in diverse afleveringen, met name
Tsjip 1:3 is geschreven. Hij gaf aan welke voorstellen het uiteindelijk niet
gehaald hebben -zoals het tweeledige examen, dat er één ' en, of de
flexibele standaardlijst van plm. 5W ~n -, en welke wel, in het
bijzonder en leerlingen moeten leren hoe zij een verslag
kunnen maken van hun persoonlijke leeservaringen en welke rol daarin
begrippen als tekstervaringsmethoden, reflectiviteit, het leesdossier, de
leesautobiografie, het learner report, het leesv ansverslag
zullen gaan spelen.
De Moor concludeercte dat voor een aantal aspecten een goed georganiseerde
'6ij- of nascholing onontbeerlijk zal zijn en dat hieraan, onder meer in de
leesbevorderingsprojecten van WVC, de nodige aandacht zal worden
geschonken, maar dat ook Levende Talen en de SPL een
verantwoordelijkheid hierin zullen dragen en nemen.

De literatuur van het leugenpaleis
Hoewel een zestal deskundigen in aansluiting op deze lezing zou
filosoferen over het nieuwe leerplan literatuuronderwijs voor met name het
ASO, sloten alleen de opmerkingen van inspecteur De Jonghe aan op de
overwegingen van De Moor. Alle anderen hadden zoveel te vertellen in de
"vijf' minuten waarin zij zich voorstelden aan de zaal, dat er geen tijd meer
overbleef om werkelijk te discussiëren op de zaak waar het om ging: de
eindtermen of kerndoelen voor het literatuuronderwijs aan 12-18-jarigen.
En dat was eigenlijk doodjammer, want daarvoor was men toch uit het hele
gewest naar Leuven gekomen. Zou er verband zijn met de hartekreet van
een der vele vrouwen in de zaal, dat er op het podium weer geen ene zat,
alleen mannen?
Toch werden er aardige nootjes gekraakt.
Zo haalde emblemata-kenner Karel Porteman haalde fors uit naar de
driedelige literatuurgeschiedenis van De Schuttert en dat zat een aantal
docenten helemaal niet lekker. Porteman ging er dan ook op een eerder
Hollandse, dan Vlaamse wijze tegenaan: keihard. Hij sprak van een
'verbijsterend onhistorische benadering" door De Schutter. "Wee de leerling
die in Hadewijch geen Eline Vere ziet", wee de docent die weigert te
actualiseren wat toch gezien moet worden als onderwijs in het voorbije.
Voor Porteman creëert men bij een zo verregaande actualisering van de
oudere letterkunde "de literatuur van het leugenpaleis". Wat hem betrof
moest men het genieten van de literatuur maar vooral in de lessen moderne
literatuur nastreven, wil men zich verdiepen in de literatuur van de
1 Freddy De Schutter, Het verhaal van de Nederlandse
literatuur. Uitg. Pelckmans, Antwerpen 1992.
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middeleeuwen en de zeventiende eeuw, dan is het bittere ernst en geen
"warm makend gepsychologiseer". "Verbijsterend ongenuanceerd!"
repliceerde pedagoog Jack de Maere vanuit de zaal.

Vanuit welke literatuuropvatting ontstaat een tekst?
Hugo Brems, die moderne literatuur doceert aan de K.U. Leuven en
poëziekritieken schrijft, achtte ook voor Vlaanderen een verplichte
literatuurlijst, zoals men ten onrechte in de voorstellen van Anbeek,
Bekkering en Goedegebuure heeft gelezen, uit den boze. "Je zou daarmee de
illusie scheppen van 'dit is het dan!', terwijl er juist ruimte moet zijn, met
name voor de hedendaagse literatuur." Brems zou wel wat voelen voor een
grote standaardlijst, waar docenten en leerlingen zich op kunnen oriënteren.
flij-acfttt1Iëtïn de aanpak belangrijk dat literatuur gelezen wordt in de
context van de tijd, de cultuur en vooral: de literatuuropvatting. De poëzie
van Gezelle kun je natuurlijk zien als directe gevoelsexpressie. We spreken
niet voor niets van religieuze natuurlyriek. Maar ze is ook ingebed in een
hele ideologie over het aloude christelijke Vlaanderen. Dat moet je 66k
naar voren brenegn.
Hoe ontstaat waardering voor een werk en hoe wijzigt zich dat in de loop
der tijden, met andere woorden: hoe verloopt canonisering? Literaire
werken mag je niet reduceren tot hun inhoud of tot de expressie van de
auteur, maar je moet als docent laten zien wat het specifieke is van de
literatuur. Daar had Brems principieel gelijk in, maar ik had hem wel eens
willen vragen of hij werkelijk gehoord had wat eerder over de stadia van
Parsons was opgemerkt. En ik vond het ook knapjes tegenstrijdig dat de
poëzieprofessor in één zin betoogde dat leerlingen niet naar hun
persoonlijke ervaring van poëzie moest worden gevraagd maar dat hun
liefde en plezier in poëzie en proza moest worden bijgebracht. Hoe dan,
professor, hoe dan? Dat zei-i niet.
Ons vak bepaalt ons point of view. Dat een andere Leuvens geleerde, H.
van Gorp, de vergelijkende literatuurwetenschap doceert kon je opmaken
uit zijn gedachte dat je van leerlingen 3e graad ASO -de 18 jarige
eindexamenkandidaten dus- mag verwachten dat ze inzicht hebben in de
grote stromingen, zoals renaissance, barok, romantiek, en dat ze de grote
namen kennen, iets van hen gelezen hebben.
Van Gorp vond het geen probleem dat men literatuur in vertaling zou
lezen. Het leek hem een goede toets of leerlingen in staat zouden zijn om
de gemiddelde cultuurpagina te lezen van de kunstkrant, waarop Dante,
Dostojefski of Cervantes worden genoemd. (Ik zou ze de kost niet willen
geven, die jongens van VWO of ASO, die dat heel niet kunnen, en toch
een zeventje voor hun literatuurtentamen in de wacht slepen). Maar Van
Gorp doceert ook theoretische literatuurwetenschap en vandaar dat hij
kennis bepleitte van de overdrachtsvaardigheid van stijlfiguren, en van
tekstsoorten in hun tegenstelling, en dan liefst aan de hand van concrete
voorbeelden.
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Ik moet het ook aan de minder goeden leren
Heel spiritueel formulerend kwam Ronald Soetaert -alweer een van mijn
bazen, het spijt me, slijmen zij mij verre- voor den dag met de bekentenis
dat hij liever literatuurwetenschap had bedreven dan literatuurdidactiek.
"Dan hoefde ik niet al die nare dingen te doen als leerplannen opstellen en
lesmodellen ontwikkelen en stages in elkaar steken". ('t Is waar, da's niet
zo mooi, mijnheer Soetaert, maar wie weet! ) Soetaert zou vooral
literatuurwetenschapper willen zijn "omdat ik even comfortabel als Kees
Fens zou kunnen beweren dat ik het alleen aan de besten kan leren. En met
die bevrijdende gedachte gaan slapen." Bevrijdend, omdat de leraar in de
klas de kop niét in het zand kan steken, maar geacht wordt iedere leerling
de beginselen van de kunst die literatuur is, bij te brengen.
Soetaert: "Wat mij aan die uitspraak van Johan Cruyff in de mond van
Fens het meest verbaasd heeft is dat Fens na jarenlang bezig geweest te
zijn met literatuur, niet beseft dat we de wereld construeren, dat hij het zelf
geleerd heeft - dat hij de literaire conventies vanaf zijn prille jeugd
ingelepeld kreeg." Met respect voor alle talenten meende Soetaert dat ook
talenten pas ontluiken als ze zich inbedden in aangeleerde conventies. Het
is verleidelijk dit proces als natuurlijk te beschouwen in plaats van als een
socialisatieproces, als een culturele constructie, die dan ook als een
constructie aangeleerd dient te worden. Soetaert: "Dat is geen -of ampereen natuurlijk proces; het gaat immers niet over natuur maar over cultuur.
Kortom: het gaat mij hier om het (beargumenteerde) vermoeden dat men
sommigen tot 'de besten', in elk geval tot de 'goeden' kan maken. Via het
onderwijs, bijvoorbeeld." Had men in de bomvolle, tikkeltje benauwde
Justus Lipsiuszaal klapneigingen gehad -maar die ontbraken-, men was in
een klaterend applaus uitgebarsten. Ik deed het nu maar eventjes in stilte
voor onze niet-schrijvende redacteur en zag vele, vooral dames-hoofden,
bijvallig knikken.

Eindelijk dat leerplan: twee componenten
Hugo De Jonghe maakte duidelijk hoe anders zo'n leerplan in Vlaanderen
ligt dan in Nederland. (Het duurt dus nog wel even voor we weer samen de
Nederlanden vormen). Het is een centraal beleids-instrument, maar als het
eenmaal klaar is, handelt men er naar binnen het schoolonderzoek. De
Jonghe hield de spanning erin door omtrent de inhoud op te merken: "Alles
wat vandaag aan goede dingen is opgemerkt staat erin". En wat was dat
dan? Dat vroeg niemand helaas en ik durfde, als uw bescheiden reporter
achterin gezeten, mij niet van mijn zeteltje verheffen. Anders....grrrr! !
Het gaat in elk geval om een leerplan voor de vijfde en zesde klas samen
(en dat is niét gewoon: alle leerplannen dienen voor één leerjaar), het is een
open leerplan, zodat de verschillende schooltypen de inhoud kunnen
aanpassen aan de beschikbare tijd. In de praktisch-technische richting
bijvoorbeeld heeft men maar 2 uur Nederlands per week, in de dramatische
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richting liefst 5 uur. In elk geval bevat het leerplan een literaire en een
taalkundige component, met binnen beide componenten een praxis- of
praktijklaag en een reflectielaag. Hugo De Jonghe zou De Jonghe niet zijn
als hij niet een paar aardige wisecracks ten beste wist te geven: "Hoe kan
ik de liefde voor iets afbreken? Maak er een schoolvak van". En: geen
betere leraar dan een "goede literair competente lezer". (Hij moet maar lid
worden van de P.R.-commissie van de SPL). De doelstellingen van de SPl
droeg hij uit met opmerkingen als "Literatuuronderwijs begint kind-nabij
in het ouderlijk milieu en dan zo gauw mogelijk grenzen in ruimte en tijd
overschrijden". Waarmee De Jonghe zich ook een der oprichters betoonde
van de Vereniging Europese Letteren.

En tenslotte
Tenslotte kwam Johan van Iseghem, als didacticus de opvolger van
Armand van Assche in Leuven, met een leuk geformuleerd betoog. Hij
wilde drie dingen: ten eerste acht hij het literatuuronderwijs kansloos
wanneer het zich niet laat verbinden met het communicatieve profiel:
leerlingej moeten de kans krijgen hun, persnnn1ijJc appr-eciaiie voor
teksten uit te spreken en dat moet gehonoreerd worden; ten tweede moet
men leerlingen bewust maken van de technieken waarmee ze verschillende
soorten teksten kunnen aanpakken; en ten slotte moeten we er rekening
mee houden dat de literaire canon verèer onder druk komt te staan, dat het
supranationale en multiculturele karakter dat het literatuuronderwijs zal
krijgen andere keuzes noodzakelijk maakt. Van Iseghem onderstreepte het
betoog van De Moor dat de leerling de ervaring moet hebben dat de
literatuur die hij of zij leest met hem of haar te maken heeft en dat ze hem
of haar iets zegt.
En na een marathon van negen kwartier gaf discussieleider Jan Uyttendaele
-dat lijkt me geen strenge meester!- het groene licht voor wat
verzuchtingen uit de zaal. Grote onvrede bleek er over het feit dat in
Vlaanderen het veld niet wordt geraadpleegd over het leerplan, zoals in
Nederland wel was gebeurd. Ook voelde men zich murw gepraat door de
monologen van de forumleden, met name vanwege het "opdringerige"
karakter (het zijn niet mijn woorden!) van wat de literatuurwetenschap voor
het literatuuronderwijs aanbeveelt. "Wij moeten vanuit dnze pedagogischdidactische achtergrond een stofkeuze kunnen doen". Soetaert: "Maar dat
doe je wel vanuit een aanbod uit de literatuurwetenschap."

Bundel Armand van Assche
"De wetenschappelijke waarde overstijgt het louter piëteitvolle". Zo
karakteriseerde prof. Nowee, voorzitter van het Centrum voor de
Aggregatie (Leuvense Lerarenopleiding), de bundel Even boven het
evenwicht, ter herinnering aan Armand van Assche samengesteld door
Hendrik van Gorp en Dirk de Geest. Hij herdacht bij gelegenheid van de
officiële 'ingebruikname' van de bundel, in aanwezigheid van Van Assches
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familie, de man die de aanleiding was tot het samenstellen van dit
bijzondere boek als een veelzijdig en dynamisch wetenschapper en
didacticus, als dichter ook aan wiens poëzie de titel van het boek werd
ontleend; lang leraar in Sint Niklaas, in 1979 gepromoveerd op een
empirisch literatuurpsychologisch proefschrift, dan vanaf 1981 aan de
Leuvens universiteit, eerst als literatuurwetenschapper, vanaf 1984 aan de
lerarenopleiding verbonden en daarbij altijd geboeid door de
literatuurdidactiek en in het bijzonder de concrete leesact van de concrete
lezer. Een warm applaus ondersteunde de woorden van de voorzitter.
Men dronk er daarna, volgens goed Vlaams gebruik, een glas op.
Daar waren we na al dat stofhappen dan ook hard aan toe, als ik het op z'n
Hollands lomps zeggen mag.
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Johan van Iseghem

Over het resultaat van een uurtje stilzitten
en andere eindtermen voor literatuuronderwijs
De leerlingen op onze schoolbanken hebben minder historische en ook
minder literair-historische kennis dan voorheen. Zo maakte ik ooit een
klas mee die hoogst verwonderd was toen bleek dat er in de jaren 1500
'zelfs' Spanjaarden in de Nederlanden hadden 'gezeten': er viel geen wolkje
zestiende eeuw te bespeuren dat kon dienen als instap of aanknopingspunt.
Ik ben nooit zo dankbaar geweest om de strips van studio Vandersteen -die
reeks over 'De Geuzen', weet u wel- als die ene keer: ze zorgden voor de
noodzakelijke aha-Erlebnis waardoor ik toch met een beetje achtergrond de
eerste strofe van het Wilhelmus kon introduceren.
Tegelijk ontbreekt in de klas steeds vaker het kader waarin culturele
referenties van artistiek werk hun oorsprong vinden. Bij een doek van
Rubens in Antwerpen, waarop ook de Heilige Geest staat afgebeeld, vroeg
een leerling hoe het toch komt dat de mensen in die tijd allemaal zoveel
duiven hebben geschilderd. Ik vertel dat zonder misprijzen: die leerling was
immers geboeid en had kritisch toegekeken. Een gelijkaardige kenniskloof
duikt bijvoorbeeld op als we Vondels 'Lucifer' bespreken en in een
moment van onachtzaamheid het woord 'erfzonde' in de mond nemen: de
klas kijkt verwonderd op, met een blik van 'Kun je dat voelen?' en
'Hebben wij dat ook allemaal?' Het probleem is zelfs niet inherent aan de
behandeling van oude teksten. Het spookt ook doorheen onze behandeling
van moderne auteurs zodra die zich afzetten tegen bijvoorbeeld calvinisme
of tegen een paternalistisch vaderconcept. Het aantal verklarende voetnoten
in onze lessen stijgt momenteel drastisch; in andere gevallen van
stijlparodiëring wordt het vaak eindeloos.
Er is nog een derde facet aan het probleem: teksten zijn voortdurend
minder vanzelfsprekend als overdragers van betekenis; wat méér lectuur
zou de plooien wellicht glad kunnen strijken, maar de leerlingen lezen
veelal minder.
Heel wat leraren -en ik ontmoet er zowat dagelijks- willen aan die noden
goedbedoeld sleutelen. Maar literaire teksten, vooral oudere werken uit de
zogenaamde canon, aan leerlingen voorstellen -al dan niet door middel van
(soms beruchte) actualisering- verloopt moeizamer dan voorheen. Er zijn
immers ook psychologische versperringen opgeworpen. De
consumptiewereld waarin jongeren opgroeien, maakt het elke dag
moeilijker om ze ervan te overtuigen dat schoonheidservaring vooreerst
zinvol is. Maar het blokkeert op een dieper niveau bovendien de doorbraak
van het inzicht dat esthetisch genot het resultaat kan zijn van een uurtje
lezen -waarmee ik onder andere bedoel: een uurtje stilzitten. Jonge mensen
geloven niet meer onvoorwaardelijk dat leesplezier ook de beloning kan
zijn voor een wat doorgedreven tekstanalyse, laat staan voor inspanning.
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De leraar die aan dat alles compenserend tegemoet wil komen, voelt zich
niet zelden in de rug geschoten door de achterhoede van zijn eigen
onderwijs: er is een opmars bezig van exacte vakken, met als pendant -nog
in het recente verleden- een soms ingrijpende reductie van het aantal uren
Nederlands.

De steeds grotere druk op de literatuurdocent
Het traditionele 'pakket' wordt intussen alsmaar groter. Vooreerst schrijven
de auteurs elke dag nieuwe teksten: leraren moedertaal werken niet met een
Latijnse of Griekse literatuur, die te overzien valt omdat hij voorgoed op
het zijspoor staat geparkeerd. Wat je in de literatuur van je moedertaal
'zou' moeten weten of gelezen moet hebben, dat vermeerdert elke dag.
Er groeide ten aanzien van diezelfde leraar een terechte bevraging, vanuit
Europese context, om ook buitenlandse auteurs in vertaling aan bod te
laten komen; en of 'westers' daarbij genoeg zal zijn valt nog af te wachten,
want op het niveau van de klas dienen we af en toe al grondig rekening te
houden met een multiculturele leerlingenpopulatie. Voor opgroeiende
migrantenkinderen, die wel het Nederlands spreken van de tweede
generatie, is onze literaire canon met zijn westerse emancipatorische
accenten en bijvoorbeeld zijn kritiek op religie en gezagsargumenten niet
zonder meer vanzelfsprekend.
Toch ben ik geen doemdenker. Hier schuilen nieuwe kansen, en er is veel
reden tot hoop. In onze beide Nederlanden worden er aan het leesgedrag van
jonge mensen op dit ogenblik onschatbare diensten bewezen door een méér
dan degelijke jeugd- en adolescentenliteratuur, die binnen het urenpakket
van de secundaire school een voortdurend grotere tijdsbesteding verovert;
naar ik onlangs nog op twee vakvergaderingen kon vernemen, straks
wellicht ook in de hoogste klassen van het secundair onderwijs. Dit is een
reusachtige stimulans.
Het onthouden waard daarbij is dat wat jonge mensen op 18-jarige leeftijd
van de traditionele canon gelezen hebben, ook op dié manier wellicht nog
verder zal verminderen; al vraag ik stilaan luidop af of onze canon in dat
opzicht niet dringend aan enige uitbreiding toe is. In kinder-, jeugd- en
adolescentenliteratuur steekt ook zeer goede 'literatuur'. Alle openbare
bibliotheken in Vlaanderen weten dat een groeiende groep van het
volwassen lezerspubliek hierin zijn gading vindt.

Realistische eindtermen graag!
En dan zijn er de leerplannen. In het vak Nederlands verschuift de
klemtoon op dit moment stelselmatig naar het communicatieve werk rond
de vaardigheden. Benevens zijn gevecht voor een betere literaire vorming
bij zijn pupillen tornt de enthousiaste leraar Nederlands in Vlaanderen ook
nog op tegen verzuchtingen over hun onhandige aanpak van zakelijke
teksten, over de achteruitgang van het inzichtelijk en studerend lezen, over
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hun steeds zwakker taalgebruik, en (alsof het allemaal nog niet erg genoeg
is) over verpauperd spreek- en schrijfgedrag. Mocht iemand van plan zijn
over elk problematisch onderdeel van ons vak op zaterdag een colloquium
te organiseren, dan kan hij geïnteresseerden beslist een abonnement van
een jaar aanbieden.
Als we het nu hebben over eindtermen dient ons betoog realistische
proporties aan te nemen, geen utopische. Onze verwachtingen ten aanzien
van literatuuronderwijs -en ik heb die ongetwijfeld- dienen concreet
haalbaar te zijn en moeten we binnen dit dubbele krachtenveld uittekenen:
in een situatie waar er eigenlijk méér tijd zou moeten zijn om te doen wat
we vroeger nog konden, op een ogenblik dat er dringend veel méér
gerealiseerd dient te worden -omdat niemand nog tevreden kan zijn met wat
het vroeger was. De gemotiveerde leraar, op wie ik durf hopen en rekenen,
zit tussen die twee tegengestelde bewegingen vastgepind op dilemma's,
solidair met 'de letteren', 'in de knel'.

Pragmatische overwegingen als leidraad
We zullen die kwestie niet van vandaag op morgen oplossen. Toch wil ik
een paar denkpistes uitrollen, die een discussie kunnen losmaken over het
probleem dat zich aandient. Daarbij gebruik ik pragmatische overwegingen
als leidraad. Als we iets niet kunnen oplossen zoals we zouden willen,
moeten we prioriteiten bepalen.
1. Het literatuuronderwijs is kansloos als het zich niet uiteindelijk laat
verbinden met het communicatieve aspect van het nieuwe
onderwijsprofiel. Er is gewoon geen ruimte meer om in schuifjes te
werken en om alle onderdelen van het leerplan op afzonderlijke schoteltjes
op te dienen. Integratie moet, alleen al om praktische redenen. De literaire
kritiek en het universitaire literatuuronderwijs, de boekenmarkt en de
media hebben bovendien méér te verwachten van een generatie die het
normaal vindt om persoonlijke indrukken, gevoelens en appreciaties van
literaire werken uit te spreken.
2. Het in secundaire scholen nog vrij verspreide concept van
encyclopedische literaire overzichten-met-voorbeelden moet voor een deel
wijken voor meer leesactiviteit en analysetraining. Leerlingen moeten
meer bewust gemaakt worden van de technieken waarmee ze literaire
teksten kunnen aanpakken: dat vereist niet alleen een literair overzicht of
de demonstratie van een mogelijke lectuur door middel van een inductief
opgebouwd leergesprek Het houdt ook in dat de leraar zijn
benaderingswijze expliciteert naar de groep toe; dat hij zich zelf bewust
wordt van wat hij óoet en dat - dat doorschuift, voorlegt, aanleert en
toetst op in de klas nog niet eerder besproken teksten. In de praktijk staan
we daar soms héél ver van af, maar er rest ons geen keuze.
In de analyse van romans werken we allemaal met verteltijd en vertelde
tijd. In het literatuuronderwijs is er eigenlijk ook zoiets: een verhouding
tussen bestelde en de gebelde tijd. Aangezien de schoolbel voor de
-
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literatuur veel minder lesuren inluidt dan wij in ons enthousiasme vroeger
besteld' hadden, moeten we van de effectief 'gebelde' tijd gebruik maken
om leerlingen grondiger aan te leren hoe ze zelf en alleen kunnen lezen.
Dat vergt een systematisdie diIactiTie exp1lclLïing van cTe denk- en
ervaringsprocessen binnen de leesact.
3. Ik vrees dat de literaire canon binnen de huidige maatschappelijke en
onderwijskundige evolutie nog verder onder druk zal komen te staan:
vanuit het supra-nationale waarbinnen we evolueren, vanuit de nieuwe
uitdaging van het multiculturele, vanuit het feitelijk pluralistische, vanuit
het tijdgebrek dat ontstaat door het urenvretende vermogen van andere dan
tekstuele media. Onze leerlingen leven, net als wij, helaas maar één keer.
Het is een illusie te geloven dat ze hun leesgedrag niet met al die andere
aspecten van hun eigen tijd zullen delen. En dat hoeft ook niet. Maar als
literatuuronderwijs binnen dit perspectief dus iéts moet bereiken, naast
bijvoorbeeld de overdracht van cultureel erfgoed, dan moet het misschien
de ervaring zijn dat onze lectuur in bepaalde omstandigheden iets van het
leven kan dragen; dat literatuur soms iets aan 'mij' of aan 'iemand' te
zeggen heeft; dat er heel wat 'soorten' literatuur bestaan, die men beter wat
kan kennen omdat men dan oordeelkundiger kiezen kan.
In de mate dat die positieve ervaring bij een leerling intenser is -en dan
denk ik eerder kwalitatief dan kwantitatief- bestaat er een grotere kans dat
we hem of haar jaren later, met de baby in de buggy erbij, plotseling
tegen het lijf lopen in de boekhandel. Ik heb stiekem altijd een beetje
gehoopt dat ik mijn leerlingen nog éénmaal zo zou ontmoeten: op een
moment dat de eindtermen al héél ver achter ze liggen, in een sfeer van
'Hei, kent u me nog?', maar tussen de rekjes van de boekenboer....
Johan van Iseghem is begeleider Nederlands voor het katholieke onderwijsnet in
West-Vlaanderen en als moedertaaldidacticus verbonden en aan de K.U. Leuven.
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Harry Bekkering

Het gelijk van de Belgen
Ben ik ouderwets of zijn Belgische literatuurdidactici gewoon verstandiger
dan hun Nederlandse collega's? Deze vraag kwam bij mij op na lezing van
Even boven het evenwicht. Gedenkboek Armand van Assche, bij zijn
(onverwachte) dood 27 augustus 1990. Met dit gedenkboek, waarvan de
titel ontleend is aan de tweede dichtbundel van de overledene, willen de
redacteuren, Hendrik van Gorp en Dirk de Geest, vooral de
literatuurwetenschapper en didacticus Armand van Assche eren. Die
tweezijdigheid van Van Assche blijkt zowel uit zijn dubbele doctoraat Germaanse filologie en Psychologie- als uit zijn loopbaan (leraar,
literatuurweten-schapper met een sterk psychologische oriëntatie). Ik wijs
in dit verband op de titel van zijn proefschrift, waarin die twee aspecten
evenwichtig zijn verenigd: Empirisch psychologische benadering van de
relatie lezer poëzie. Een bijdrage tot theorie en praktijk in de empirische
receptiepsychologie, aan de hand van een systematisch onderzoek van
scholierreacties op poëzie (1979).
Om die breedheid goed tot uiting te laten komen hebben de redacteuren vijf
van Van Assche's belangrijkste bijdragen op genoemde terreinen in deze
bundel opgenomen, artikelen ook, waaraan door vakgenoten met een zekere
regelmaat gerefereerd wordt, omdat men waardering heeft voor
zijn"theoretische bekommernis om een empirisch gefundeerd receptieonderzoek tot stand te brengen, zijn opvattingen over de hoogst complexe
relatie tussen literaire tekst en lezer, zijn behoedzaam didaktische pleidooi
voor een literairhistorische benadering die historisering en actualisering
zou verbinden en vooral zijn zorgvuldig balanceren tussen theorie en
praktijk, 'even boven het evenwicht` (p.12).
Het scherpst formuleerde Van Assche zijn literatuurdidactische principes in

zijn meest geciteerde stuk: 'Over de sprong in het verleden en de magneet
van het heden. De nood aan literatuurgeschiedenis op school'. Dat zal
hieronder ter sprake komen, wanneer ik het over een belangrijke didactische
tegenstelling tussen de Vlaamse en de Nederlandse literatuurdidactiek wil
hebben. Ik ga nu eerst kort in op de overige bijdragen van Van Assche.

Het gezicht van Van Assche
Al in 1983 , tijdens de eerste Nijmeegse conferentie in Berg en Dal, waarin
het ging over tekstervaringsmethoden in het literatuuronderwijs, liet Van
Assche zijn gezicht zien. In 'Leesstrategieën om moderne poëzie te
verstaan', bracht hij enige jaren later een uitgewerkte versie van wat hij
daar zei. Hij stelt een aantal modellen voor om de lectuur van poëtische
teksten -nog altijd een stiefkind in de literatuurdidactiek- tegelijk te
vergemakkelijken en te intensiveren, maar zonder de eigenheid van poëzie,
met haar hoge concentratiegehalte, te bagatelliseren. In een ander stuk,
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'Didaktiek van de metafoor: theoretische basis en leselementen', gaat hij in
op de didactiek van de metaforisering: een demonstratie van hoe zijns
inziens de metafoor absoluut niet gereduceerd mag worden tot een
uitsluitend ornamentele stijlfiguur, maar integendeel onze kennis verrijkt,
ook buiten de strikte grenzen van de literatuur. Kort voor zijn dood
verscheen in Literatuur in functie (Houten 1990) een bijdrage over een
soortgelijk probleem, dat van de ironie: hoe leer je de leerlingen wat dat is
en hoe ze werkt? Het bleek razend moeilijk, zo niet onmogelijk.
Twee andere artikelen zijn meer literatuurtheoretisch van aard. In
'Empirische literatuurstudie' biedt hij een helder overzicht van de
mogelijkheden (én onmogelijkheden) van empirische onderzoeksmethoden
voor de bestudering van literatuur, met een uitgebreide literatuurlijst. Een
'case-study' met sterk didactische implicaties op datzelfde terrein vormt
'Gelijkenis en voorkeursoordelen over moderne poëzie. Een analyse met de
meerdimensionale schaaltechniek'. Wie wil weten hoe zeven gedichten van
Lucebert, Kouwenaar, Lasoen, Snoek, Buddingh', Jooris en Gruwez door
48 leerlingen, verdeeld over twee groepen, worden vergeleken en
beoordeeld, en hoe zo'n vergelijking in zijn werk gaat, moet hier zeker
kennis van nemen. Hij ziet hier bovendien een relatie met een van de
auteurs van dit gedenkboek, Rien Segers. Van Assche verwijst
uitdrukkelijk naar diens gebruik van factoranalyse en het hanteren van
affectieve en cognitieve schalen.

Van Assche's invloed
Genoemde stukken vormen, samen met dat éne nog te bespreken artikel,
het eerste deel van de bundel. In het tweede deel, Liber in memoriam, komt
een aantal collega's en vrienden van Van Assche uit Nederland en
Vlaanderen aan het woord, waarbij er vooral naar gestreefd is te laten zien
welke invloed anderen van hem hebben ondergaan of in hoeverre dezen zich
aan hem verwant voelden; echte artikelen van vakgenoten dus. Enigszins
apart, maar daarom niet minder interessant, is de bijdrage van Hugo Brems,
die Armand van Assche als dichter onder de loep neemt; hij bespreekt diens
poëzie en literaire kritieken -want criticus was hij ook nog- en de
literatuuropvattingen die aan beide ten grondslag liggen.
Voor de in literatuurdidactiek geïnteresseerde zijn vooral de artikelen van
Ronald Soetaert, Wam de Moor, Dick Schram en Cor Geljon van belang,
waarover hieronder meer. Hoewel de stukken van Dirk de Geest en Hugo de
Jonghe zich strikt genomen op hetzelfde terrein bewegen, zal ik er toch
minder aandacht aan besteden, omdat De Jonghe in 'Literatuur:
bedenkingen bij nieuwe leerplannen' nogal gedetailleerd ingaat op
leerplannen zoals die in België bestaan of ontwikkeld worden en het in het
bestek van een recensie te ver zou voeren deze plannen op hun merites te
beoordelen. Wel is het interessant dat hij op een soortgelijke situatie als in
Nederland wijst, waar hij vaststelt dat 'de tijd van taalvaardigheid als
hoofdcomponent in de leerplannen is aangebroken met in het spoor daarvan
44

de beginnende verdringing van taalbestudering (lees: grammatica) en
literatuur'.
De Geest betoont zich in 'Wat gebeurde er toen? En waarom? -Een
semiotische benadering van verhalende (literaire) teksten' eerder theoreticus
dan didacticus -en dat is hij dan ook- in zijn sterk op Genette leunende
visie op de analyse van verhalen, die hij aanprijst als theoretisch
verantwoord en didactisch bruikbaar. Gezien het sterk theoretische karakter
van het een en ander heb ik zo mijn twijfels over de didactische
bruikbaarheid.

Jeugdliteratuur en jeugdpoëzie
De overige artikelen bestrijken een ruimer of als men wil beperkter terrein.
Rita Ghesquiere, auteur van het bekende, aan HBO- en universitaire
instellingen veel gebruikte boek Het verschijnsel jeugdliteratuur, spreekt,
uiteraard zou ik bijna zeggen, over dat onderwerp in 'Lezen tussen twaalf
en achttien', waarbij ze weinig behartenswaardigs toevoegt aan datgene wat
ze in genoemd boek reeds te berde had gebracht. Voor de zoveelste maal
wordt de lezer geconfronteerd met overbekende lezerstypen als de
'functioneel-pragmatische lezer', de 'emotioneel-fantastische lezer', de
'rationeel-intellectuele lezer' en last but not least de 'literaire' of 'esthetische
lezer', begrippen die al een kwart eeuw geleden door Giehrl zijn
geintroduceerd.
Ook de opmerkingen over de overgang van jeugdliteratuur naar
volwassenen-literatuur en de problemen die daarmee gepaard gaan, blinken
niet uit door hun originaliteitswaarde. Ze heeft het allemaal al eerder
gezegd, beter en uitgebreider. Ook zij gaat, in het voetspoor van (vele)
anderen voor haar, tenslotte in op wat in een recente notitie van de
Afdeling Letteren van de Raad voor de Kunst 'leesuitval' is genoemd en
houdt, net als die anderen, een pleidooi voor het lezen (van literatuur? Dat
blijft in het midden): "Lezen is veel meer dan TV-kijken een actieve en
kritische bezigheid. Waar beelden de aandacht voor het uiterlijke en
materiële versterken, bieden teksten de kans om gedachten en gevoelens
scherp te verwoorden en te analyseren. Bij het uitbouwen van de eigen
identiteit en van een levensproject (wat zou dat zijn? HB) is juist die
reflexieve houding een wapen tegen oppervlakkigheid en materialisme."
Jan van Coillie houdt zich in 'Halverwege de brug. -Poëzie voor tieners'
bezig met teksten voor de leeftijdsgroep van de adolescentie. Maar hij is
toch meer op de teksten gericht dan op de lezer, al verbindt hij door het
accent op bepaalde thema's te leggen zijn benadering toch weer indirect wel
met de beoogde lezersgroep. Hij onderscheidt wat hij noemt twee grote
'thematische velden': gevoelens en de natuur, thema's die hij overigens als
leeftijdsoverschrijdend kenschetst. Terecht stelt hij vist dat de meeste
gedichten voor tieners over gevoelens gaan. Immers door daarover te
schrijven trachten de dichters zo nauw mogelijk bij hun publiek aan te
sluiten. Vervolgens 'werkt' hij om zo te zeggen die gevoelens 'uit' met
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behulp van vele citaten van een grote stoet dichters (van Van Assche tot
Wilmink) en zo ook met 'de natuur'. Van Coillie laat vooral zien in
hoeverre jeugdpoëzie of adolescentenpoëzie verschilt én overeenkomt met
veel poëzie voor volwassenen en welke poëzie uit de eerste categorie een
brug zou kunnen slaan naar de tweede.

Werken met contrasten
Een breder terrein bestrijken de bijdragen van Van Gorp en Segers. Van
Gorps stuk sluit -wellicht onbewust- aan bij het recente symposium 'Een
zoen van Europa' in Nijmegen (1992). Hij verdedigt het bestuderen en
gebruiken van vertalingen in de literatuurles en verbindt dat ook, mijns
inziens terecht, met de hedendaagse literatuurwetenschappelijke gerichtheid
op het intertekstuele karakter van veel literaire teksten. Zeer wel kan ik
mij vinden in de gebruiksmogelijkheden van de zogenaamde contrastiefvergelijkende methode, "van oudsher door pedagogen aanbevolen om tot
het eigene van een studie-object door te stoten en het te relativeren ten
opzichte van het 'andere', wat meteen de esthetische functie dient". Hij
wijst in dit verband op de vergelijking (in de klas) van hoogliteraire
teksten (zogenaamde belletrie, gecanoniseerde literatuur) en populaire
triviaalliteratuur, waarbij ondermeer verschillen in complexiteit en
diepgang onder de aandacht gebracht kunnen worden (of liever: door de
leerling ontdekt kunnen worden). Iets soortgelijks kan uiteraard
plaatsvinden bij het tegenover elkaar plaatsen van historische literaire
teksten -de zogenaamde 'klassieke' teksten uit de eigen en 'vreemde'
literatuur- en actuele literatuur, waarbij de andere verwoording en
verwerking van dezelfde thema's enig relativisme kunnen bijbrengen.
'Op het snijpunt van literatuur- en cultuurwetenschap. Onderzoek naar
culturele identiteit' is een typisch Segersartikel: Laten we vooral snel op
nieuwe ontwikkelingen inspelen, het zou wel eens in de mode kunnen
komen. Hetgeen eens te meer blijkt uit dit, ook uit andere artikelen van
Segers' bekende zinnetje: "Het is me meer te doen om een eerste
verkenning van de problematiek". Vele open deuren opent Segers:
"Identiteit 'is' er niet vanzelf, maar wordt toegekend en is aan voortdurende
verandering onderhevig. Het is (op zijn minst) een twee-dimensionaal
concept. Dat houdt in dit geval in dat het verwijst naar hoe Japanners
zichzelf zien, maar ook (is het echt waar, Rien?) hoe Japan gezien wordt
door de buitenwereld".
Over het babbelstuk dat Marcel Janssens bijdraagt kan maar beter helemaal
gezwegen worden. Het stelt niets voor en is Van Assche onwaardig.

Literatuur als kunstprodukt
De lezer zal zich intussen afvragen, waar het antwoord op en commentaar
bij de vraag blijft, waarmee ik deze recensie begon. Dat antwoord komt nu,
naar aanleiding van een paar artikelen van enkele Belgische en Nederlandse
literatuurdidactici, tussen wie mijns inziens toch wel een fundamenteel
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verschil in inzicht bestaat. Dat verschil is vooral gelegen in de visie op de
waarde van literatuur als kunstprodukt, als cultuurprodukt. Van Assche en
Soetaert, o en, hebben meer oog voor wat J.J.A.
Mooij in wereld der waarde 987), in zijn stuk 'De waarde van
literatuur', de verrij eng van et geestelijk leven noemt, een verrijking in
de zin van: een verhoogd besef, een beter inzicht, een toegenomen
geestelijke vitaliteit, een betere integratie van onze mentale vermogens,
met alle voorbehoud dat hij er vervolgens aan verbindt: "Wat die
'verrijking' individueel gesproken, op den duur inhoudt, weet ik niet. Ik
ben ervan overtuigd dat men door het lezen van (bijvoorbeeld) een gedicht
tijdelijk op een hoger standpunt kan uitkomen dan vanwaar men vertrok,
maar twijfel aan de blijvende effecten daarvan. Ook een tijdelijke
uitwerking echter is een voldoende reden om literatuur als een waardevol
bestanddeel van onze samenleving aan te prijzen. Juist als die effecten per
individu slechts tijdelijk zijn, moeten zij zich kunnen herhalen. Er dient
dus een reservoir van zulke toonbeelden van finesse te zijn. Het ontbreken
daarvan is een apert geval van verarming".

De sprong in het verleden en de magneet van het heden
In zijn artikel over literatuurgeschiedenis op school sluit Van Assche, met
alle evenwichtige genuanceerdheid, die hem kenmerkt, zich in feite bij deze
zienswijze aan: "Literatuurgeschiedenis is een telelens om ons cultureel
verleden weer dichter naar ons toe te halen en in ons huidig blikveld op te
nemen. Zij veruitwendigt de nood om ons geheugen te organiseren in een
voor ons op dit ogenblik zinvol perspectief' (p.61).
"Evenwichtig" zei ik. Van Assche pleit voor een literatuurdidac tiek waarin
evenwichtig aandacht besteed wordt aan c 1erlini'e tekst en de
bemit étaaar tussenbeide, dë1eraà . Vandaar dat hij zich verzet tegen de
heden ten dage als te grote gerichtheid (in literatuurdidactische artikelen in
Nederland zeker, althans zoals ze tot voor kort verschenen) op de leerling.
Louter 'tekstervaring', om maar een term uit die richting te noemen,
beschouwt hij terecht als uitsluitend "ervaring van zichzelf met de tekst als
stimulus, zodat leerlingen al te vlug de tekst (= het andere dan zichzelf) uit
het oog verliezen. De klas wordt hobbyclub, therapeutische gespreksgroep,
sensitivity-training en speellokaal. Literatuur wordt pure aanleiding tot
persoonlijkheidsontwikkeling en kan dus door talloze andere media
vervangen worden, wat ook gebeurt" (p.63). Daar stelt Van Assche deze
wijze visie tegenover: "Centraal in de klas staat mijns inziens niet de
leerling noch de tekst, maar de concreet realiseerbare relaties tussen leerling
en tekst, en het is de leraar die er in moet slagen deze relatie op gang te
brengen, te stimuleren, waar nodig een nieuwe impuls te geven als
bemiddelaar en doseerder van belangen, waarden (!, B.) en inzichten" (p.
63).
Bij zijn didactische uitwerking van deze denkbeelden kiest Van Assche in
het geval van de literatuurgeschiedenis voor een werkwijze, die ik hiervoor
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ook al bepleitte naar aanleiding van het artikel van Van Gorp: de
didactische methode van de aloude vergelijking, die leerlingen op het spoor
moet brengen van evolutiepatronen. Door vergelijking van de (door de
leraar!) aangeboden teksten herkent de leerling gemakkeTijk c met enige
hulp van vragen en opdrachten, de verschillen en overeenkomsten en kan
een klassegesprek vrij gemakkelijk op gang komen. Wanneer het materiaal
goed gekozen is, kan de leerling zelf in groepsgesprekken de
ontwikkelingslijn en de belangrijkste aspecten ervan ontdekken. Bij de
samenstelling van zijn literatuurgeschiedenislessen heeft de leerkracht
derhalve een zeer bepaald doel -een literairhistorisch doel- voor ogen: hij
wil het inzicht in een evolutiepatroon verduidelijken.
Literatuurgeschiedenis is bij Van Assche dus niét, zoals vroeger (en
wellicht nu ook nog wel in sterkere mate dan ik vermoed) een overzicht
van stromingen, genres of auteurs, maar hij biedt zo, of leidt de leerlingen
zo tot een gedocumenteerd inzicht in de wijze waarop literatuurgeschiedenis
functioneert, in de wisselwerking tussen verschillende tijden en systemen.

Soetaerts standpunt
Het tweede artikel dat ik in dit verband niet onvermeld wil laten, is dat van
Ronald Soetaert: 'Een helder hoofd en goed gestoffeerd. Het
literatuuronderwijs en de literaire canon'. Aan het begin van zijn stuk
bepaalt hij zijn positie op een wijze zoals ik dat een literatuurdidacticus in
Nederland nog niet zo één, twee, drie zie doen: 'Ik verdedig de plaats van de
literaire canon in het middelbaar onderwijs, omdat zo'n pleidooi vandaag
noodzakelijk is. Enerzijds omdat die canon bedreigd wordt door de
maatschappij, de massamedia en het onderwijs; wat onderwijs betreft door
een didaktiek die op een extreme manier leerlinggericht wil werken, en het
vak Nederlands verkaveld heeft in vier vaardigheden, waardoor het
onduidelijk is waar literatuur nog thuishoort. Anderzijds omdat die canon
vaak verdedigd wordt zonder er rekening mee te houden dat het proces van
canonvorming een heel complexe kwestie is. Onze houding tegenover de
literaire klassieken is in deze postmoderne tijd een brandende kwestie
geworden' (p. 151).
De rest van zijn stuk is een onderbouwing van deze stellingname, waaruit
ik enkele (gezichtsbepalende) punten licht. Het zal de lezer van deze
recensie niet verbazen, eerder publikaties van ondergetekende kennende, dat
ik me in hoge mate kan vinden in de nadruk van Soetaert op de inhoud van
het vak (literatuur). Natuurlijk is het zo dat de behoeften, interesses (van de
leerling) het onderwijs moeten sturen. Dat is zo'n algemeen pedagogisch
standpunt, dat je het eigenlijk niet eens zou hoeven te vermelden.
Motivatie is een conditio sine qua non in het onderwijsleerproces. Maar
even belangrijk hierbij is de confrontatie met de inhoud van het vak; vaak
gaat het dan om aspecten, waarvoor leerlingen (nog!) geen spontane
belangstelling bezitten, of liever nog niet kunnen bezitten, omdat ze eerst
iets moeten leren alvorens te kunnen evalueren. Heel waar is deze
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opmerking van Soetaert in dit verband: 'Wanneer leerlingen zomaar op de
wereld los worden gelaten, gaat het onderwijs voorbij aan een essentiële
opdracht. Daar worden de leerlingen zelf uiteindelijk het slachtoffer van. En
dat geldt ook voor het literatuuronderwijs: "... to deny children the
knowledge of mankind's previous discoveries is effectively to take them
back to the Stone Age (Whitfield, geciteerd door W.A. Meijer in diens
inleiding op Leren in opvoeding en communicatie. Nijkerk 1983). De
meesten zullen misschien de Flinstones ontdekken, en daar zal het helaas
bij blijven".

Basiskennis verwerven
Heel juist acht ik ook de aparte plaats van het literatuuronderwijs, die
Soetaert bepleit. De moderne moedertaaldidactiek heeft vaak beklemtoond
dat literatuur bij leesvaardigheid opgenomen zou moeten worden. Literaire
teksten worden dan naast andere tekstsoorten (zakelijke, triviale teksten,
kranteartikelen, reklameteksten enzovoorts) geplaatst. Tot op zekere
hoogte terecht, maar aan de andere kant gaat men zo voorbij aan het feit,
dat literatuur als kunst een apart kennisgebied vormt met eigen conventies
en historische ontwikkelingen. Natuurlijk heeft literatuur iets te maken
met leesvaardigheid, met 'lezen', maar als zij daar helemaal in 'opgenomen'
zou worden, dan bevindt zij zich in het gezelschap van tal van
onderwerpen, die in meer of mindere mate facultatief zijn en niet of niet
meer serieus genoeg genomen worden om een eigen (vak)onderdeel te
vormen. Zo heeft natuurkunde veel met wiskunde te maken, maar niemand
haalt het in zijn hoofd om fysica af te schaffen (nou ja, Wallage
misschien) en als onderdeel van wiskunde te beschouwen.
Men kan het ook zo formuleren. Literatuuronderwijs moet leerlingen
inleiden in het literaire systeem; leerlingen moeten gevormd worden tot
zelfstandige kritische consumenten van literatuur. Daarvoor is het nodig
dat zij op school basiskennis verwerven en een aantal handelingen geleerd
hebben die het deelnemen aan het literaire leven mogelijk maken. Zij
moeten zich na het genoten (literatuur)onderwijs bewust geworden zijn van
het feit dat levende literatuur voortdurend in beweging is door het
verschijnen van nieuwe teksten én, laten we dat niet vergeten, door de
herschikking van oudere teksten.
Terecht wijst Soetaert erop dat de literaire canon naast gecanoniseerde
werken ook bestaat uit gecanoniseerde interpretaties en evaluaties, al had
hij er aan toe kunnen voegen dat de eerste categorie waarschijnlijk niet
eens zou bestaan zonder de tweede. Ik maak die laatste opmerking ook
omdat Soetaert een werk dat tot de canon behoort (ongeveer) als volgt
omschrijft, namelijk als een werk dat beschikbaar is en gelezen en
becommentarieerd wordt binnen een cultuurgemeenschap, dat binnen een
cultuurgeschiedenis een belangrijke rol speelt en door specialisten als
zodanig (h)erkend wordt. Schrijvers verwijzen direct of indirect
(intertextualiteit) naar de canonieke werken uit hun cultuur. Academici en
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critici bestuderen en bespreken het werk en maken het zo -zeker in het
tweede geval- beschikbaar voor een groter publiek. Net als Van Gorp in
zijn vertaalartikel is ook Soetaert de mening toegedaan dat de beperking tot
een nationale canon een geforceerde is, die de literatuur en de lezers niet
dient, zeker in het geval van een klein taalgebied: het intertextuele spel dat
veel schrijvers spelen, strekt zich immers vaak uit tot het buitenland. Dus:
in de lessen literatuur hoort ook de literatuur in vertaling thuis.
De slotzin van Soetaert is een soort oproep aan verschillende groeperingen
die zich bezighouden met literatuuronderwijs: "De leraren, de didactici, de
literatuurweten-schappers dienen zich (....) te gaan bezinnen over de functie
en inhoud van de canon. Anders wordt literatuuronderwijs gedegradeerd tot
het mooi vinden van een verhaal of een gedicht. Daar komt het uiteindelijk
op neer, maar er zijn niveaus in die reacties: zowel in het waarom men iets
mooi vindt als in het wat men mooi vindt. En dat laatste is verzameld in
de canon" (p. 163). Ik sluit me graag bij deze oproep aan.

De Moors Schuldigkeit
Uit het voorgaande zal ongetwijfeld duidelijk geworden zijn op welk vlak
mijn bezwaren zullen liggen tegen de opvattingen van de Nederlandse
literatuurdidactici die in deze bundel aan het woord komen. Want hoe
genuanceerd Wam de Moor zijn literatuurdidactiekpoëtica, als ik het zo
mag noemen, ook naar voren brengt, toch blijven naar mijn oordeel de
accenten die hij legt, te ver verwijderd van datgene wat ik met literatuur als
kunstvorm, als cultuurprodukt verbind. Zijn positie blijkt direkt al uit de
slotzin van de inleiding van zijn artikel 'Ik lees de tekst, de tekst leest mij.
Reflectiviteit en literaire competentie': "Ze (= confrontatie van leerling met
kunstwerk) zal zich uiten in de vraag: Wat gaat mij dit kunstwerk aan?
Welke wereld van denken en gevoelen in mij wordt met dit werk geraakt?"
(p.182).
Het gaat kennelijk eerder om 'mij' dan om het kunstwerk zelf, zoals ook al
uit de titel van zijn bijdrage duidelijk wordt ('ik', 'mij').
Nog sterker komt deze positiebepaling naar voren in De Moors
literatuurdidactische adaptatie van Mukarovsky's onderscheid tussen
'artefakt' en 'esthetisch object': lezersconcretisaties, lezersteksten vormen
het complement van de mogelijk door de auteur geïntendeerde tekst.
Realisering van beide tijdens het lezen van literaire teksten behoort dan tot
iemands literaire competentie.
Ongetwijfeld geeft De Moor hier blijk van een poging tot symbiose, maar
wie ziet wat zijn aandacht heeft, bespeurt het oude pleidooi ten gunste van
het hanteren van tekstervaringsmethoden. De nadruk op dit aspect is te
herleiden tot het zij het kritisch volgen van de opvattingen van zijn
Amerikaanse 'godfathers' Norman Holland en David Bleich. Interpretaties
van literaire teksten vormen in hun ogen immers vooral een bijdrage aan
de reflectiviteit omtrent de eigen persoonlijkheid: "Ik lees de tekst, maar
ook: de tekst leest mij, laat mij, als ik besef hoe mijn tekst wordt
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beïnvloed door mijn referentiekader, mijn verleden, mijn heden, mijn
verhouding tot taal en denken enzovoorts, zien wie ik ben" (p. 187). (Hoe
vaak 'ik of 'mijn'? Te vaak. Hoe vaak 'tekst'? Twee keer. Te weinig).
Dat de literaire tekst, let wel literair, in de door De Moor voorgestane
tekstervaringsmethode en de daarbinnen passende leesdossiers,
leerlingverslagen en leesautobiografieën, een betrekkelijk geringe rol speelt
-misschien zou ik beter kunnen spreken van 'de literairiteit van de tekst'-,
blijkt evenzeer uit zijn uitspraak dat deze vormen van literatuuronderwijs
expliciet beogen het inzicht van leerlingen in hun persoonlijke
ontwikkeling terzake het lezen van factie en fictie te vergroten. Nota bene:
niet, zoals bij zijn Vlaamse collega's, inzicht in evolutiepatronen van de
literatuurgeschiedenis of inzicht in de complexiteit van de literaire canon,
nee, persoonlijke ontwikkeling, factie en fictie staan centraal, zonder dat
het literaire aspect er kennelijk in strikte zin aan te pas hoeft te komen.
Dit blijft mijn bezwaar tegen deze aanpak: het accent is te zeer verschoven
naar de lezer, de tekstbestudering in de zin van 'wat kán deze literaire tekst
aan betekenissen herbergen en wat niet?', of anders gezegd (met Eco), 'wat
zijn de grenzen van de interpretatie?' -en dat zijn geen persoonlijke grenzen,
maar grenzen die de tekst de lezer bij wijze van spreken oplegt-, komt zo
in het gedrang.
Het is ook opvallend dat De Moor aan het slot een uitspraak van Van
Assche aanhaalt, die weliswaar lijkt aan te sluiten bij zijn eigen aanpak,
maar Van Assche's evenwichtigheid, zoals hiervoor door mij uiteengezet,
geen recht doet: "Wie in de klas staat, weet het al lang; wat jongeren op de
eerste plaats raakt in de literatuur, dat zijn niet de formele subtiliteiten
maar de mensen in het boek: in de literatuur zoekt de leerling contacten
met mensen van vlees en bloed, figuren met wie hij kan meeleven en
voelen" (p. 196).
Schram & Geljon
Een soortgelijk bezwaar valt aan te voeren tegen het karakter van het
onderzoek dat Dick Schram en Cor Geljon in hun bijdrage beschrijven. De
titel van hun artikel spreekt in dit opzicht boekdelen: 'Emoties in de
literatuurles. Een aanzet'. Hun nogal empirisch gerichte aanpak is
uitsluitend gericht op welke emoties bepaalde literaire teksten (Bezonken
Rood van Jeroen Brouwers, 'Afscheid van Phoebe' uit Het Limonadegevoel
van Vonne van der Meer) bij leerlingen oproepen.
De onder leerlingen gehouden enquête levert resultaten op, die mijns
inziens los staan van de literariteit van de voorgelegde teksten, iets wat
toch op zijn minst erin betrokken had kunnen (en moeten) worden.
Waarom legt men anders juist deze teksten aan leerlingen voor? Toch ook
omdat het om literaire teksten gaat, mag ik aannemen. Ik citeer: "Uit de
slot-enquête waaraan 23 leerlingen deelnamen, blijkt dat het merendeel van
de leerlingen (17) niet het gevoel heeft door deze verhalen meer kennis van
en inzicht in de gevoelens van andere mensen te hebben gekregen en
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slechts een derde zegt te hebben ontdekt dat emoties anders werken dan je
zou denken: 'Het feit, dat mensen zo bot kunnen reageren, zo koud, zo
zakelijk, had ik niet bij stilgestaan" (p. 205). (Zouden Schram en Geljon
met opzet deze foute syntactische constructie hebben laten staan vanwege
de (emotionele) authenticiteit?).
Hun al te beperkte opvatting blijkt evenzeer uit wat ze als leereffect van
deze emotionele literatuurlessen omschrijven. Dat effect zou zijn dat de
leerlingen aangevoeld (!) hebben dat het methodisch bezig zijn met het
emotionele asopect van verhalen ze verder kan brengen. 'Waarnaartoe?' zou
ik geneigd zijn te vragen. In elk geval niet tot een groter inzicht in en een
grotere reflectie op hóe literatuur bepaalde emoties te weg kan brengen en
evenmin tot het inzicht op grond waarvan een literaire tekst zoiets wel of
eerder (of anders) kan en anderssoortige teksten niet of nauwelijks.
Heb ik nu een antwoord gegeven op de door mij aan het begin gestelde
vraag? Ik denk het wel. Ik ben ouderwets en de Belgen zijn verstandiger dan
hun Nederlandse collega's, omdat ze het evenwicht tussen vernieuwing en
traditie weten te bewaren. 'Ouderwets' en 'verstandig' een contradictie? Nee.
H. van Gorp en D. de Geest (red.), Even boven het evenwicht. Gedenkboek
Armand van Assche. Acco Leuven/Amersfoort 1992 (270 p.).
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Ronald Soetaert

Gents symposium 'Klassieken in de klas'
Op 22 januari 1993 organiseerden Nicole Rowan en ik op het Departement
voor de Lerarenopleiding in Gent voor zo'n vijftig mensen een conferentie
rond 'klassieken in de klas' en daar bedoelen we dit keer niet Homerus en
Ovidius mee, maar de klassieken in ruimere betekenis: de grote werken uit
de Europese literatuur.
Die samenkomst in januari was bedoeld als een eerste fase van een
onderzoeksproject waarin "de mogelijkheden en problemen bij het creëren
van een Europese dimensie in het literatuuronderwijs" onderzocht worden.
Tijdens de conferentiedag beschreef Wam de Moor (KU Nijmegen) een
recent onderzoek door hem met zijn studenten literatuurdidactiek verricht in
de eerste helft van 1992.
Men ging daarbij uit van de vraag welke in Nederlandse vertaling
verkrijgbare klassieke werken door experts van de universiteiten en
vakdocenten uit het voortgezet onderwijs de mooiste en belangrijkste voor
leerlingen worden geacht. De Moor beargumenteerde waarom juist nu een
teruggrijpen naar de bronnen van de Europese christelijk joodse beschaving
noodzakelijk is vooral uit de samenhang van de westerse literatuur en het
belang voor de opvoeding van jongeren in een zich wijzigend Europa om
tolerantie te ontwikkelen ten opzichte van andere culturen. Daarin past
allereerst het goed verstaan van de eigen cultuur, zodat men geen
vreemdeling wordt in eigen cultuur.
De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het boekje Een Zoen van
Europa. Nagenoeg alle aanwezigen schaften er zich een exemplaar van aan.
(Het is uitgegeven door Van Walraven te Apeldoorn en in Vlaanderen
verkrijgbaar via uitgeverij Westland in Schoten tegen de som van BF 300).
Koos Hawinkels (voorzitter van de Stichting Promotie
Literatuuronderwijs) stelde de stichting voor en presenteerde de activiteiten
voor leesbevordering. Dit bleken er heel wat te zijn. Met veel humor
opende Hawinkels de etalages van zijn winkel en gaf ons zo een inzicht in
wat er reeds gepresteerd is in de afgelopen twee jaar. Bijna dertig van de
aanwezigen meldden zich aan als lid van de SPL, zodat de afdeling
Vlaanderen eindelijk de mensen krijgt die zij voor haar vele activiteiten
behoeft.

Materiaalverzameling: action research
Daarna kwam het RUG-project aan bod, gepresenteerd door Ronald
Soetaert en Nicole Rowan. Binnen dit project is het de bedoeling materiaal
voor een modern literatuuronderwijs te ontwikkelen; lesmateriaal dat in de
lessen Nederlands (vertaalde literatuur) Frans, Engels, Duits aan bod kan
komen.
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Zowel voor het ontwikkelen als voor het uittesten van het materiaal doen
wij een beroep op leraren die vanuit hun praktijk voor de nodige feedback
zorgen. Als onderzoeksmethode wordt geopteerd voor de action research.
Hierbij is de leraar niet langer object van onderzoek, maar participeert hij
in het onderzoek. Een praktisch probleem wordt aanleiding tot reflectie, en
resulteert eventueel in onderwijs-vernieuwing.
In vele gevallen worden lessen opgenomen op video of cassette, en wordt
de gehele les (of fragmenten) getranscribeerd. Deze protocollen dienen als
discussiemateriaal. Belangrijk is dat de leraar bepaalde fragmenten selecteert
die hij zelf als problematisch ervaart: die momenten worden in de
begeleidingsgroep besproken, en er worden suggesties gedaan ter
verbetering.
Die techniek wordt nu in een aantal gevallen ook toegepast in de
lerarenopleiding (in samenwerking met prof. Spoelders).
Tijdens de voorbije maanden werd een eerste fase afgerond waarbij een
werkgroep leraren en vorsers heel wat lesmateriaal en know how voor
lesstrategieën verzameld hebben. Tijdens de conferentie werd een deel
daarvan gepresenteerd (geconcentreerd op drie klassieke werken: Don
Quichote van Cervantes, Gulliver's_travels van Swift, Robinson Crusoe
van Defoe).

Robinson Crusoe als voorbeeld van een klassieker
Ter illustratie van het denkkader werd specifiek op de Robinson ingegaan.
Dat verhaal is niet alleen voor vele lezers één van de eerste verhalen die ze
leren kennen hebben, maar staat ook aan het het begin van de
romantraditie. Tot vandaag werd de roman als kinder- of jeugdboek gelezen,
speelden een aantal thema's ook een belangrijke rol in de jeugdliteratuur.
De invloed van de Robinson is onmetelijk groot: in stripverhalen, films
(rechtsreekse verfilming of allerhande knipogen naar het thema), zowel in
populaire als elitaire cultuur. Het verhaal is tijdens de voorbije twee
eeuwen zo vaak geciteerd door uiteenlopende denkers: Marx (in Das
Kapitale, Rousseau (in Emile), Lévy Strauss (in Het trieste der tropen),
door feministen, ecologen enz.
De Robinson is een voorbeeld van een klassiek verhaal dat iedereen zou
moeten leren kennen in het onderwijs.

Benadering van de leerling
De meeste leerlingen zijn min of meer op de hoogte van het verhaal en in
de lessen van het project proberen leraren te reconstrueren wat ze ervan
weten, en vooral ook hoe ze het leren kennen hebben (wij verzamelen de
vele bewerkingen). In die lessen wordt dan ook ingegaan op de thema's die
dit verhaal zo boeiend maken voor moderne lezers (het avontuurlijke, de
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eenzaamheid, de verhouding met de natuur, de verhouding tussen blank en
zwart enz).
In de hogere jaren worden leerlingen geconfronteerd met fragment(en) uit
het origineel, met achtergrondinformatie over de schrijver Defoe en over de
tijd waarin het boek geschreven werd.
De vertaler Buddingh schreef over die hernieuwde confrontatie: "Herlezen is
voor mij daarom voor het eerst lezen van deze tekst (in vertaling van Cees
Buddingh, 1956)."

Literaire doorwerking
Ook de literaire doorwerking wordt grondig geïllustreerd.
Wij concentreren ons voorlopig op drie 'herschrijvingen' van het
origineel,: Vendredi ou les Limbes du Pacifique van Michel Tournier, Roe
van Coetzee en Robinson van Doeschka Meijsing dí hun versie van de
Robinson schreven (zo schreef Tournier zelf zijn eigen bewerking voor de
jeugd).
In dit verband merkte Tournier op: "Mythes moeten steeds weer vernieuwd
en bewerkt worden. Een dode mythe is een allegorie. De functie van een
schrijver is te voorkomen dat mythes allegorieën worden."
Tournier schreef ook: "Er zitten twee thema's in het boek: de eenzaamheid
en de dialoog met Vrijdag, de man uit de Derde Wereld. Twee belangrijke
thema's want het soort maatschappijen waarin wij leven brengt grote
eenzaamheid teweeg, en één van de grote westerse problemen is de dialoog
met de Derde Wereld."
Dat laatste is inderdaad één van de mogelijke thema's die behandeld kunnen
worden tijdens de lessen.
Zo begint het project met een presentatie van een klassiek werk als
illustratie van het Europese culturele erfgoed, het eindigt echter met een
doorprikken van die klassieken en het bekijken van de achterkant van het
gelijk van die superieure Europese cultuur.
Via de herschrijvingen van die diverse bewerkingen van o.a. Coetzees
verhalen komt ook het postmodernisme aan bod, waarin precies met
dergelijke klassieke verhalen een spel gespeeld wordt.

Hoe nu verder
Opvallend aan de materiaalverzameling is het feit dat de vele fragmenten
naar elkaar verwijzen, dat het om meer dan 'teksten' gaat en ook de
beeldcultuur opgenomen werd.
Dat impliceert dat er nu gedacht wordt aan een volgend initiatief: hoe
kunnen we dit materiaal toegankelijk maken, en aantrekkelijk presenteren?
De onderzoeksgroep heeft een samenwerking met Apple aangegaan om een
model te ontwerpen waarbij nagegaan wordt hoe moderne technologie hier
kan geïntroduceerd worden (via Hypercard, en het begrip 'hypertext').
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Jan Uyttendaele

Nog meer over de Middeleeuwen
In Tsjip 2/4 (december 1992) staat een interessante bijdrage van Paul
Wackers over de meest geschikte teksten uit de middeleeuwse Europese
literatuur. Over Walewein zegt hij: "Er bestaat geen hertaling in modern
Nederlands van" (p. 34). Welnu, hij vergist zich. In 1983 verscheen een
(helaas uitverkochte) hertaling in de Prisma-boeken, die uiterst bruikbaar
voor het onderwijs is.
Nu heeft Wackers het accent gelegd op het allerbeste van de middeleeuwen
en die keuze zal ik hem niet afstrijden. Maar misschien is het toch wel
goed om weer eens te wijzen op allerlei aardige uitgaven die ik in elk geval
bij de voorbereiding van mijn studenten op het leraarschap wel aan de orde
stel, omdat ik denk dat ze de moeite van het lezen waard zijn. Dat overzicht
geef ik hieronder, met weglating van enige reeds door Wackers genoemde
uitgaven.

1 Karelromans
De klassieke bewerking door J.A. Alberdingk Thijm van een aantal
middeleeuwse ridderromans in 'Karolingische Verhalen' verscheen in 1974
bij L.J. Veen in Wageningen, onder de titel J.A. Alberdingk Thijm, Karel
en Elegast. Floris en Blancefloer. De vier heemskinderen.. Voor deze
boeiende prozavertaling was verantwoordelijk J.J. Blessinga.
2. Arturromans
Dankzij de levendige beschrijving en de eenheid van compositie is Jaap ter
Haar's Koning Arthur (Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, 1981) een
geslaagde poging om de Arturstof voor de moderne lezer herkenbaar te
maken. Bij Rosemary Sutcliff, de bekende Engelse schrijfster van
historische jeugdboeken wekte de stof inspiratie tot een trilogie, bestaande
uit Schild en kruis, Zwaard en kroon en Afscheid van een koning
(Leopold, Den Haag).
Nu zullen Ter Haar en Sutcliff in Nederland wel bekend zijn, maar ook erg
mooi is de bewerking van een aantal sagen uit de cyclus door de Franse
letterkundige Jacques Roubaud. De dichter Jan Mysjkin zorgde niet alleen
voor een sprankelende vertaling van Roubauds schitterende en
humoristische stijl, maar hij gaf ons in zijn nawoord ook een
voortreffelijke inwijding in de overlevingsgeschiedenis van de Artursagen
(Koning Arthur in het land van ridders en tovenaars. Infodok, Leuven
1991).
Weer wel bekend is de vertaling uit het Frans door Jan Versteeg van
Merlijn de tovenaar of Het boek van de Graal (Het Spectrum, Utrecht
1984) en dat gaat over het levensverhaal van Merlijn, gebaseerd op
moderne Franse vertalingen van het werk van Robert de Boren uit de 12de
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eeuw. En allerberoemdst, al jaren in de boekhandel en in de bibliotheek
Arthur, koning voor eens en altijd van Terence H. White (Het Spectrum,
1967). Een moderne bewerking van de Arturverhalen. Volgens Herman de
Coninck "een ongelooflijk geestig, humaan, grappig, wijs en ontroerend
boek, vol opzettelijke anachronismen, maar naar de geest erg
middeleeuws."
Wackers noemt voor Percheval van Chrétien de Troyes de vertaling van
Ingrid Nijkerk-Pieters uit 1960, maar er is een modernere vertaling
beschikbaar. In 1979 gaf Het Spectrum een vertaling uit van René Stuip.
Ze verscheen in de Prisma Klassieken, waarin ook wetenschappelijk
verantwoorde vertalingen zijn opgenomen van het Chanson de Roland, Sir
Gawain and the Green Knight en de Morte d'Arthur van Sir Thomas
Malory -alle drie reeds genoemd door Wackers.
Maar er is meer. Zestien anonieme Oudfranse verhalen, die de adel een les
willen geven in hoofse etiquette vindt u in De achterkant van de Ronde
Tafel. De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw vertaald en
toegelicht door L. Jongen en P. Verhuyck. Uitgeverij Sub Rosa, Deventer
1985. Deze verhalen spelen zich af tegen een mysterieuze Keltische
achtergrond, al dan niet gesitueerd rondom koning Arthur en zijn
Tafelronde.
In de Griffioen-reeks (Querido, Amsterdam 1986) verscheen een vertaling
door J.P. Bruggink en anderen van de Roman van Lancelot. Het is een
bloemlezing van hoogtepunten uit de Middelnederlandse Lancelotcompilatie. De gekozen fragmenten behandelen vooral de overspelige liefde
tussen Lancelot en Guinevere, de zoektocht naar de Graal en de ondergang
van Arturs rijk. In de reeks Prisma Klassieken gaf bovendien in 1983 R.J.
Wols een vlotte prozavertaling van de Roman van Walewein van Penninc
en Vostaert. Hij voegde er een kort nawoord aan toe over auteurs en tekst,
oorspronkelijkheid, publiek en bedoeling van het werk.

3. Reinaert
In aanvulling op Wackers' enthousiasme voor Vanden Vos Reynaerde
noem ik hier vijf recente vertalingen van de Reinaart:
Reinaard de Vos, berijmd door Bert Decorte om het oude gedicht direct
leesbaar te maken voor mensen van nu. Soethoudt, Antwerpen 1978.
Van den Vos Reynaerde. Hertaald door Karel Jonckheere. Elsevier
Manteau, Brussel/Amsterdam 1978.
Reinaert de Vos. De middeleeuwse satire hertaald door Ernst van Altena.
Ploegsma, Amsterdam 1979 (Heruitgave: Goossens, Maastricht 1991).
Over de Vos Reinaert. Vertaald door Arjaan van Nimwegen. Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen 1979.
Reinaart de Vos. Hertaald door Clement Vermaere. Davidsfonds, Leuven
1985.
Van deze vertalingen geniet die van Van Nimwegen mijn voorkeur, omdat
hij tracht per versregel dezelfde informatie te verschaffen als het
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Middelnederlands, zodat de oorspronkelijke tekst, die ernaast wordt
afgedrukt, met behulp van de vertaling op de voet gevolgd kan worden.
Bovendien bevat deze uitgave ook een prozabewerking van Reinaerts
Historie (de Reinaert 11), waarin de latere lotgevallen van de vos zijn
opgetekend.
Uiteraard is in de onderbouw de navertelling door Paul Biegel favoriet.

4. Beatrijs
In de nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis was men haar mirabile
dictu bijna vergeten: de Beatrijs, bij uitstek zo interessant om leerlingen te
confronteren met een zo andere samenleving als onze geseculariseerde
maatschappij. Boutens seculariseerde de figuur van Beatrijs zelf al, maar
wie uitgaven zoekt die dichtbij de originele tekst blijven kieze uit de
volgende twee: Beatrijs. De vroegste tekst. Nieuwe bewerking en
nabeschouwing door Gabriël Smit. Amboboeken, Baarn 1979. En:
Beatrijs. Hertaald door Karel Jonckheere. Elsevier Manteau,
Antwerpen/Amsterdam 1980.
Beide uitgaven zijn tweetaling, met de oorspronkelijke tekst op de
linkerpagina en een rijmbewerking op de rechterbladzijde. Gabriël Smit
geeft de meest leesbare tekst en een interessante nabeschouwing.

5. Varia
Je moet uit de Middeleeuwen nu eenmaal kiezen, want naarmate je met de
leerstof meer van het heden wegtrekt, blijk je er minder tijd voor te
hebben. Mijn studenten aan de lerarenopleiding leg ik in elk geval naast
bovengenoemde titels ook een reeks bloemlezingen en tekstuitgaven voor.
Wat de tekstuitgaven betreft van klassiekers als Karel en Elegast, Beatrijs,
Esopet, Het Roelantslied, Van den Vos Reynaerde en Floris en Blancefloer
wijs ik op de serie Vertaald Middelnederlands van de uitgeverij Taal en
Teken in Leeuwen. Die reeks is net als de vroegere schooluitgaven van
Wolters-Noordhoff en Maimberg bedoeld voor het onderwijs, met op de
linkerpagina's steeds de volledige oude tekst en rechts een eigentijdse
prozavertaling. Bij Educaboek verscheen een dergelijke uitgave rond magie
en bijgeloof in middeleeuwse teksten: Over helse heksen en onnozele
halzen, door Ronnie Kaper (1984).
Geen collega zal de Griffioenreeks zijn ontgaan. Herman Pleij verzamelde
daarin laatmiddeleeuwse vagebondteksten onder de titel Van schelmen en
schavuiten (1985). Zo'n boekje over 'varende luyden' en hun
oplichterspraktijken wil er wel in. Pleij's Leidse collega-hoogleraar F.P.
van Oostrom bracht in Voorbeeldig vertellen ( 1985) middelnederlandse
exempelen bijeen, korte verhalen die de geestelijken ter verduidelijking
gebruikten tijdens hun preken en die op ons een vaak humoristisch en
soms vertederend effekt hebben. De hoofse levenshouding krijgt aandacht
in Theo Meders Hoofsheid is een ernstig spel. Dat is een boeiende
verzameling van vertaalde teksten uit het middelnederlands zoals 'De
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burggravin van Vergi', 'Het prieel van Troje' en 'Het boekje van goede
zeden', gevolgd door een nuttig nawoord. En ten slotte noem ik u uit deze
reeks de keuze die Peter Burger deed uit Van Maerlants Het boek der
natuur. Dit deeltje geeft een bloemlezing uit Maerlants middeleeuwse
dierenencyclopedie of bestiarium, waarin we onder meer kennismaken met
de zeemeermin, de eenhoorn en de griffioen. We herinneren ons natuurlijk
dat Jacob van
Maerlant de eerste was die zo'n bestiarium voor leken uit het Latijn
bewerkte en daarmee het oudste bekende natuurwetenschappelijke boek
schreef. We zouden hem tegenwoordig waarschijnlijk eerder een rijmende
wetenschapsjournalist dan een dichter noemen., maar dan wel van een
dichterlijk soort.
Wilt u nu eens over de grenzen heen kijken, zoals Paul Wackers al
suggereerde in zijn stuk, dan vind ik toch ook prachtig de bloemlezing die
Fust van Altera insamenstelde uit de poëzie van de occitaanse troubadours
uit rM-1300 onder de titel Daar ik tot zang word aangespoord (Ambo
Baarn 1987). Zijn vertaling is werkelijk schitterend.
En ten slotte past het in de verbreding van het perspectief waarbinnen de
middeleeuwe literatuur wordt gelezen dat we aandacht schenken aan de
middeleeuwen als totaliteit. In het BulkBoek Vensters naar vroeger werden
eenentwintig schoolvakken in middeleeuws perspectief geplaatst. Het
cahier laat zien dat allerlei verschijnselen die kenmerkend lijken voor onze
eigen tijd, in de middeleeuwen in de kiem al aanwezig waren. Als 'vensters
naar vroeger' fungeren daarbij de moderne schoolvakken en dat levert een
fascinerend panorama op van de middeleeuwse cultuur.
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Márgitka van Woerkom

BOVAG-garantie of miskoop van de
week?
Enige kanttekeningen bij
Literatuur & Persoonlijke Ontwikkeling
Lesgeven in literatuur over de hoofden van de leerlingen heen is uit den
boze. En wie dat nog steeds -bewust of onbewust- doet, zal dat vanaf nu
wel moeten vergeten. Althans zo lijkt het als je een eerste blik werpt in
Literatuur & Persoonlijke Ontwikkeling, het bronnenboek dat Jan Mulder
en Monique Wijffels samenstelden voor docenten Nederlands en Engels,
maar dat zeker ook geschreven is "voor docenten Frans en Duits, die
geïnteresseerd zijn in een nieuwe, op de leerling gerichte
literatuurdi daktiek" .
De auteurs (Mulder is werkzaam bij het Instituut voor Didaktiek en
Onderwijspraktijk aan de VU in Amsterdam, Wijffels is verbonden aan de
Preventieafdeling van het RIAGG in Groningen) hebben getracht een
persoonsgerichte didaktische aanpak te beschrijven voor het
literatuuronderwijs in de bovenbouw van de havo en het vwo door in het
projekt Literatuur en persoonlijke ontwikkeling "de mogelijke rol van het
boek als opvoeder" te onderzoeken (p. 9).
Twee jaar lang verzamelden ze reakties op het samen met negen studenten
van de Lerarenopleiding (VU) ontworpen lesmateriaal dat werd
uitgeprobeerd door vijf docenten Nederlands en zes docenten Engels. Niet
alleen theoretische noties dus, 'het veld', de achterban, heeft meegedacht en
zijn zegje gedaan (al kan het aantal betrokken docenten wellicht voor enig
gefrons zorgen ....). En bekijk je de inhoudsopgave aandachtig, dan spring
je een gat in de lucht: Eindelijk een boek met allerhande suggesties en
voorbeelden die beantwoorden aan de slagzin van de beide schrijvers (en
van welke docent literatuur niet?): 'De betrokkenheid van de leerling bij
wat hij leest, daar gaat het om'. Hoofdstukken met titels als 'Literatuur,
wat heb je er aan?', 'Activiteiten voor de leerlingen', 'Voorbeeldlessen',
'Welke teksten laat ik lezen?' en 'Voorbeelden van respons en reflectie'
beloven nogal wat.
Helaas is de landing na die sprong niet erg zacht: je krijgt al snel het
gevoel toch wat bedrogen te worden wanneer je het aanbod dat je gedaan
wordt probeert te vertalen naar de praktijk van alledag. Sluiten de
voorstellen inderdaad nauwer aan bij de belevingswereld van je leerlingen?

1. Fasen in de literatuurles
Die twijfels ontstaan al op het moment dat je het fasenmodel voor de
literatuurles (hfdst. 2) aan een nadere analyse onderwerpt. De ordening van
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de literatuurles dient volgens de auteurs in drie fasen te verlopen: een
presentatiefase, een verwerkingsfase en een reflectiefase. Op het eerste
gezicht (wanneer de volgorde nog niet ter sprake is gebracht) een
akseptabele planning. Toch blijkt er iets mis te zijn met die volgorde.
De presentatiefase is bedoeld om leerlingen te motiveren. Dit kan op twee
manieren gebeuren. Of je kiest teksten waarvan je weet dat ze door je
leerlingen graag gelezen worden óf je laat als docent blijken dat jij het de
moeite waard vindt de door jou uitgekozen tekst te bespreken. Dit laatste is
vooral van belang: "de leerling weet waarom hem wordt gevraagd een
bepaalde tekst te lezen. Een leerling die niet weet waarom en waartoe hij
iets doet kun je moeilijk op een later tijdstip vragen te reflecteren op wat
er gelezen en besproken is", zo schrijven de auteurs (p. 22).
Er wringt evenwel iets in deze redenering: de tweede wijze van motiveren
verdient zo ongemerkt de voorkeur en ook de formulering "op een later
tijdstip .... reflecteren" roept vraagtekens op (cursivering MvW). Is de
respons als leerlinggerichte activiteit weer eens verschoven naar de laatste
plaats in de rij van tekstbenaderingsactiviteiten?
Dit vermoeden wordt inderdaad bevestigd in de tweede fase, de
verwerkingsfase. Er volgt een periode van louter tekstbestudering met
benaderingen als karakteranalyse, literaire invalshoeken, het historisch
kader, enzovoorts.
Vervolgens sluit je de les of reeks van lessen af met de reflectiefase. In
deze laatste fase krijgen je leerlingen de kans na te denken over een respons
op de tekst 'of op de lesaktiviteit/de gepresenteerde werkvormen zelf, door
bijvoorbeeld cognitieve en affectieve reakties (let ook hier op de volgorde!)
te noteren in een leesdagboek of leesdossier.
Kortom: van tekstbestudering naar tekstervaring in plaats van andersom.
Een volgorde die dus opnieuw het al jarenlange misverstand bevestigt dat
tekstervaring los dient te staan van tekstbestudering in plaats van dat ze als
benaderingswijze dóór hoort te werken in de tekstbestudering. In hoeverre
deze misvatting van de auteurs debet is aan het verschijnen van het CVENrapport, is niet geheel duidelijk. De schrijvers hebben bij het schrijven van
hun boek in 1992 alleen gebruik gemaakt van de voorstellen van de CVEN
zoals ze geformuleerd zijn in het Derde Voortgangsverslag uit oktober
1990. Dat inmiddels het eindverslag -waar overigens dezelfde misvatting
als hiervoor beschreven in te lezen valt- in december 1991 aan Prof. dr.
A.M. Hagen is aangeboden, is hen ontgaan: het rapport is huns inziens
kennelijk slechts in handen van Hagen gebleven?

2. Leerlingactiviteiten
Voordat er wordt overgegaan tot het beschrijven van de diverse activiteiten,
vermelden Mulder en Wijffels dat er werkvormen zijn die voor alle fasen
gebruikt kunnen worden, de zogenaamde Cognitive Organizers. Deze
dienen om denkprocessen visueel te maken en te sturen. Handig voor die

61

docent die micro-denkvaardigheden aan de orde wil stellen in bijvoorbeeld
4-havo!
En dan moet hij denken aan de volgende vaardigheden: vergelijken en
contrasteren, brainstormen, hypothesevorming, classificeren, analyseren
van mogelijkheden of aan het stellen van prioriteiten. Bij elke microdenkvaardigheid hoort een Cognitive Organizer: het Venn-diagram, de
gedachtenkaart, vragen, een matrix, web, rangschikken. Keurig in een
schema ondergebracht in het boek, dat wel, maar onbruikbaar voor de
docent doordat volgens één van de auteurs -die ik om uitleg vroeg- helaas
niet alleen de bronvermelding maar ook de toelichting was weggevallen bij
de eindredaktie .....
Dan nu de fasen.

2.1. Presentatiefase
Aan de hand van de eerste en laatste regels van acht verschillende korte
verhalen (vier Nederlandse en vier Engelse) krijgen leerlingen de opdracht
de fragmenten die bij elkaar horen te noteren en hierna te bespreken welke
strategieën en criteria zijn gehanteerd bij het bepalen van die volgorde.
Daarna zou dan nog de vraag gesteld kunnen worden: 'Is de schrijver een
man of een vrouw?'
Een aardige opdracht? Zo op het eerste gezicht zeker. Maar wel
onuitvoerbaar als de keuze van de voorbeeldteksten die de auteurs
presenteren representatief moet zijn voor de verhaalvoorkeuren van de
gemiddelde bovenbouwleerling havo/vwo of van de doorsnee-docent. Maar
ga gerust Uw gang, probeert U het eens......
Ik geef in verband met de mij toegestane ruimte slechts de Nederlandse
fragmenten.
a. 'Zo nu en dan moet de ziel een opfrisser hebben en dan ga ik naar mijn
psychiatrice. Zij is wel duur, maar ik ken niemand die zo lang en met
zoveel meelevende belangstelling bereid is te luisteren naar zaken die alleen
mijzelf betreffen en die ik bij anderen lachwekkend zou hebben gevonden.
Maar de deskundigen van de ziel blijven er ernstig bij, want het is hun
vak.'
b. 'Die ochtend -het was donderdag- werd hij wakker met een gevoel of er
een washandje over zijn gezicht lag dat iemand in zijn slaap moest hebben
aangebracht en dat warm en wat klam tegen zijn huid drukte.'
c. 'Toen hij binnenkwam, stopte zijn vader met een vleiend gebaar zijn
pochet in zijn borstzak. Hij stond naast de stoel, waarin de vrouw van de
parfumeriehandel zat. Zij was helemaal van goud.'
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d. 'Het werd steeds stiller en in die stilte werden de dingen minder talrijk,
ze stierven uit, werden kleiner en kleiner, verder en verder. De woorden
waren allemaal gebarsten. Er was alleen nog een gevoel van volledige
oorsprongloosheid. Gedachten en geheugen, emotie: ze waren er nooit
geweest. Diep in het peilloos uitspansel van het laatst ervaren flikkerden
nog enkele piepkleine sterren, schoven uitgedunde zaadzwermen voorbij,
zwart, kantig, gesloten. Het heelal waarin wat resteerde was opgenomen,
een bekrompen kern, een klomp ongevormde materie, flonkerde van stenen
en vocht.'
e. 'Max en ik waren beeldende kunstenaars in de dop geworden. Onderaan
een heuvellaantje in park Sonsbeek, vlakbij een vijver, zaten we op een
bank met de Japanse pastelkrijtjes de wonderlijke lichtschakeringen vast te
leggen op het witte uitdagende papier. De zon brak fonkelend door het
frisse jonge groen, door openingen in het loverdak. Het gaf een diepbruine
gloed aan de excellent geurende humusaarde. In vuur en vlam stond het.'
f. 'Meneer Knol, nog in zijn witte jas, duwde aan een elleboog zijn vrouw
voor zich uit. Zij huilde. Met open mond keek Harry er naar. Waren ze
niet naar de bioskoop? Wat gebeurde er allemaal?'
g. 'Ik probeerde haar gerust te stellen. "... het was zo'n schrik. Ik wist echt
niet meer wat ik deed. Maar het is allemaal minder erg dan u misschien
denkt. Echt moeder, heus, ik loop niet in zeven sloten tegelijk. Er zit een
grote kans in dat ik het in Amsterdam ga maken als dichter ..."
"Als je maar oplet ... je weet wel wat ik bedoel."
"0 ja dat? Nee ... dat weet ik precies moeder."
"En niet verslaafd raken aan de ma-ri-ju-wien hoor."
Ze bedoelde het zo goed. Ik kon me nu ook voorstellen als ik in haar
situatie was en zelf een zoon had van zeventien. En die was zoals ik ... Ze

pakte mijn hand en stopte daar een bankbiljet van vijfentwintig gulden in.
"En laat iets van je horen. Hou contact. "
h. 'Ze sloot de ogen weer. Ik streelde haar hand en ging naar beneden. De
brontosaurus stond nog op de stoep. Ik nam het beest bij de halsband, die
op manshoogte aan zijn nek vastzat en trok hem mee naar het
politiebureau.'
Buiten het al hierboven genoemde bezwaar tegen de moeilijkheidsgraad van
de teksten, kan ik mij indenken dat je als docent de voorkeur geeft aan een
andere opdracht om leerlingen criteria en strategieën te leren hanteren bij
het bepalen van welke fragmenten bij elkaar horen. Ik stel me voor dat U
als docent bijvoorbeeld de eerste (paar) en de laatste (paar) regel(s) van een
drietal verhalen verstrekt en de leerlingen vraagt de gebeurtenissen die
tussen begin en eind plaatsvinden per fragment kort te noteren waarna ze
63

met elkaar de resultaten bespreken door te kijken waarop gelet is bij de
invulling van die 'tussentekst'. Bij teksten met een inzichtelijke struktuur
krijgen leerlingen zo volop de mogelijkheid hun eigen gedachten en
gevoelens te uiten, waardoor de hoofddoelstelling die de auteurs voor ogen
hebben -persoonlijk betrokken raken bij een tekst- in ruime mate
nagestreefd kan worden.
De auteurs geven overigens nog een andere mogelijkheid om de motivatie
voor de tekstbehandeling in deze fase te vergroten. Wat denkt U van het
volgende?
U bent straks in de verwerkingsfase van plan een tekst te bespreken die
'gedrag' of 'waarden en normen' als thema heeft. De auteurs stellen zich
voor dat U in het eerste geval de klas in de presentatiefase na laat denken
over een voorval in ieders persoonlijke leven waardoor men behoorlijk in
verlegenheid werd gebracht. De opdracht luidt vervolgens dat iedere leerling
over deze gebeurtenis een verhaal zal schrijven en daarvoor alvast de eerste
regel op papier zet. Door van elkaar de beginregels te bekijken, probeert
men vast te stellen waar het verhaal over zal gaan, waarna daadwerkelijk de
verhalen aan elkaar verteld worden.
Bij het andere thema, 'waarden en normen', kan de klas de vraag voorgelegd
worden "Waarvoor ben jijzelf bereid om te lijden of om je familie/gezin te
laten lijden?" (p. 30). Met klasgenoten wordt daaarna een lijst
samengesteld over dit onderwerp, waarbij men de opdracht krijgt consensus
te bereiken over de onderwerpen.
Haakt U al af? Ik wel. Vormen van leerlinggericht onderwijs zoals we dat
al jaren voorstaan? Of vormen van therapeutisch gemanoeuvreer tijdens de
literatuurles bedoeld voor "een docent die 'het volle leven' in zijn
klaslokaal wil halen", zoals beide auteurs beogen? (p. 74).

2.2. De verwerkingsfase
"Ook de activiteiten voor deze tekstbestuderingsfase zijn leerlinggericht en
gebaseerd op vaak intensieve en interactieve werkvormen", zo beginnen
Mulder en Wijffels deze paragraaf. Zij presenteren in deze fase "sommige
activiteiten die bestudering op micro-niveau vragen en andere werkvormen
die op hele teksten zijn gericht en (die) uitnodigen om bijvoorbeeld
thema's te ontdekken, verbanden te leggen of beeldspraak te analyseren" (p.
30-3 1). Een hele mond vol en mij niet direkt geheel duidelijk. Maar
wellicht kan de lijst met activiteiten uitkomst bieden, al beperken de
auteurs zich tot een klein aantal werkvormen, omdat "vooral de laatste paar
jaar veel boeken in Engeland en de VS verschenen (zijn) voor onderwijs in
de moedertaal, maar ook voor Engels als vreemde en tweede taal, met
allerlei zeer bruikbare en leuke suggesties voor de lespraktijk". Vervolgens
worden er enige "nuttige boeken voor docenten die meer leerlinggericht
willen werken" opgesomd (p. 31).
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Bij dit soort citaten vraag ik mij in toenemende mate af of de begrippen
'tekstbestudering' en 'tekstervaring' bij de auteurs wel voldoende bekend
zijn: een verwerkingsfase die tekstbestudering hoog in het vaandel heeft
staan, maar die activiteiten kent die tekstervarend van karakter (heten te)
zijn.
En is het de auteurs ontgaan dat er ook voor de Nederlandse
literatuurdidactiek de afgelopen decennia talloze publikaties over deze
begrippen met praktische lessuggesties zijn verschenen? Nee, deze laatste
konklusie blijkt toch te voorbarig te zijn: er wordt inderdaad één auteur
genoemd (en nog wel op een zeer bijzondere wijze want hij is de enige die
voorzien is van een voorletter en bij wie vermeld wordt waar het boek over
gaat, maar daarentegen ook de enige waarvan men niet heeft kunnen
achterhalen wanneer het werk is verschenen ....). De auteur op wie ik doel
is Koos Hawinkels met zijn publikatie Lust en leven, een "schoolboekje
voor onderwijs in alle vormen van fictie" (p. 31).
De activiteiten in deze verwerkingsfase worden onderscheiden in
schriftelijke en mondelinge werkvormen. Ik beschrijf van elke soort één
voorbeeld.
- Schriftelijk: Epitapfs: het maken van grafopschriften voor mensen die in
het verhaal voorkomen. Doet het volgens de auteurs "altijd goed. Een
uitdagende en uitnodigende manier om tot karakteranalyse te komen" (p.
31).
Waarom weer zo iets sombers? Of is deze keuze opnieuw gebaseerd op 'het
volle leven in het lokaal'? En gaat literatuur, zoals Mulder en Wijffels
menen, inderdaad altijd "over de problemen die jongeren kunnen ervaren:
faalangst, seksuele ontwaking, relationele problemen met ouders en
leeftijdgenoten, depressiviteit, suïcidaliteit, problemen op school,
verlegenheid enzovoort" (p. 74)? Kan inderdaad vaak zo zijn -de schrijvers
van de zogenaamde Lemniscaatboeken kunnen al jaren gretige lezers in de
leeftijdscategorie van de middelbare school tot hun publiek rekenen-, maar
ik blijf deze benadering van literatuur toch te eenzijdig vinden.
- Mondeling: Hardop lezen. De motivatie voor deze werkvorm is de
volgende: "Deze ouderwetse werkvorm is nog altijd zeer effectief. (....) een
voordeel is de mogelijkheid om iedereen bij de les te betrekken, ook de
leerlingen die het leeswerk voor thuis niet of maar half hebben gedaan" (p.
32).
Eigen onderzoek uit 1990 onder 420 scholieren en 147 studenten (en de
uitkomsten bevestigen alleen maar een halve eeuw studie naar
leesmotivatie) heeft echter uitgewezen dat het klassikale lezen slechts door
één respondent als plezierig werd ervaren -en wel in het basisonderwijs-, zij
het dat 'je je moest aanpassen aan het tempo van een ander', waarmee
duidelijk moge zijn dat vanaf die basisschool tot in de hoogste klas van het
voortgezet onderwijs het schoolse lezen een probleem vormt voor de
bevordering van een creatieve omgang met literatuur, waarbij wordt
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uitgegaan van "verlangens, emoties die potentiële lezers met zich
meedragen" (G. Haas in Westermanns Pedagogische Beitrage 10, 1976, p.
63).
Iets anders is of de opmerking "die het leeswerk voor thuis niet of maar
half gedaan hebben" hier op haar plaats is als in de voorafgaande
presentatiefase in diezelfde literatuurles juist gepleit wordt te werken met
andere werkvormen dan uit te gaan van de te behandelen tekst. Van al dan
niet voorbereiden van de leestekst zou dus helemaal geen sprake kunnen
zijn. Je kunt je dan ook afvragen of de auteurs zich voldoende hebben
gerealiseerd dat een verwerkingsfase op deze wijze nooit kan volgen op de
presentatiefase.

2.3. De reflectiefase
De derde fase binnen de literatuurles heeft als hoofddoelstelling de relatie
aan te geven tussen literatuuronderwijs en leerlingbegeleiding, met andere
woorden: de relatie "waarbij het leerproces van de leerling en het
lesgebeuren zo worden vormgegeven dat de leerling als persoon tot z'n
recht komt. (....) Als je vindt dat dit zou moeten, en je er ook iets in
klasseverband mee doet, dan ben je in feite indirect bezig met
leerlingbegeleiding" (p.32).
Ook hier weer een onderscheid in schriftelijke en mondelinge activiteiten,
al blijven sommige opdrachten wel erg vaag: "Een opstel laten schrijven
met specifieke respons- en reflectieopdrachten" (p. 35). Of niet helemaal
op hun plaats: bij de mondelinge activiteiten wordt bijvoorbeeld de
opdracht verstrekt "Leerlingen samen een gedicht of brief laten schrijven"
(p. 35). Of ze overlappen elkaar al gauw: "Een verhaal van een alternatief
einde voorzien, één dat de leerling prefereert" en vervolgens: "Een nieuwe
laatste bladzijde aan een tekst toevoegen" (p. 36).

3. Voorbeeldlessen
De voorbeeldlessen die vooral in hoofdstuk 4 zijn opgenomen, twee voor
het vak Nederlands en twee voor Engels, geven per fase aan hoe de
activiteiten "zonder al te veel uitleg door leerlingen kunnen worden gedaan"
(p. 43). De opdrachten zijn allemaal schrijfopdrachten, met uitzondering
van de opdracht in de presentatiefase bij een van de lessen Nederlands: er
moet een plattegrond van de eigen kamer getekend worden en naar
aanleiding van die tekening een groeps- of klassegesprek ontstaan over de
geldende regels voor de eigen kamer: "Heb je de deur liefst helemaal dicht,
op een kiertje of helemaal open?" of "Als er onenigheid is, hoe los je dat
op?" (p. 43).
De keuze voor schrijfopdrachten, met name in de reflectiefase, wordt als
volgt door een van de docenten die het lesmateriaal heeft geschreven
gemotiveerd: "Wij hebben veel met schrijven gewerkt omdat het
individueel is en er meteen een tastbaar produkt overblijft. Dit type
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opdrachten kan ertoe leiden dat leerlingen het boek intensiever beleven. Op
deze wijze wordt de verhaalanalyse aangevuld en gecompenseerd. De
betrokkenheid bij een boek is essentieel voor het leesproces" (p. 48).
Jazeker, maar deze betrokkenheid kan toch ook (en vaak met veel meer
resultaat) via een variatie in werkvormen bereikt worden? En om welke
reden moet de verhaalanalyse "aangevuld en gecompenseerd" worden?
Iets anders is -maar wellicht heeft dit wederom te maken met de gebrekkige
bronvermelding?- dat één van de lessuggesties (p. 48) in de reflectiefase,
afkomstig van docent Tom Oud (R.S.G. Winkler Prins in Groningen),
precies dezelfde opdrachten bevat als de activiteiten van docent Mechtelien
van Barneveld (Ruling College Groningen) in een eerder hoofdstuk (p. 3940).

4. Welke teksten laten we ze lezen?
Om tot een verantwoorde keuze van teksten (romans en korte verhalen) te
komen die U als docent Uw leerlingen kunt adviseren hebben Mulder en
Wijffels onderzoek gedaan bij docenten Nederlands (onduidelijk blijft
hoeveel ....) en bij vijftig docenten Engels.
De vraag die de docenten Engels voorgelegd kregen was: "Mention 5
novels that your pupils mostly enjoy reading" (p. 58). Welke vraag de
neerlandici beantwoord hebben, staat niet vermeld, maar laten we niet op
alle slakken zout leggen. De geoefende lezer van bronnenboeken als
Literatuur & Persoonlijke Ontwikkeling zal toch voldoende in staat zijn te
achterhalen op grond waarvan de keuze is ontstaan?
Voor Engels zien we een drietal topperslijsten (p. 58-59):
- De toptien (meer dan zes keer werden deze titels vermeld). Hoog scoren If
Beale Street Could Talk van James Baldwin (nr. 1), One Flew Over the
Cuckoo's Nest van Ken Kesey (nr. 2) en Ordinary People van Judith Guest
(nr. 3).
- De "runners-up" (boeken die twee tot zes keer werden genoemd). Een
eerste, tweede en derde plaats zijn respektievelijk voor: Dr. Fisher of
Geneva van G. Greene, The Lives and Loves of a She-Devil van F.
Weldon en Things Fall Apart van Chinua Acheba.
- En een lijst van 38 titels van twintig auteurs aangeduid als "young adult
fiction, titles for 14 to 17 year old pupils", waarbij eveneens uitgevers
vermeld staan "omdat de boeken nog niet erg bekend zijn in Nederland" (p.
59). Volgens wie dan? Ondanks het feit dat ik van huis uit neerlandicus
ben en het vak Engels dan ook nooit heb gedoceerd, weet ik dat leerlingen
en docenten tijdens mijn eigen onderwijsloopbaan op de hoogte waren van
auteurs als bijvoorbeeld Paul Zindel (waar maar liefst negen titels van
genoemd worden) en Robert Cormier (met zeven titels).
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Andere vraag: Van wie is deze keuzelijst afkomstig? Van Mulder en/of
Wijffels misschien? Of weer van de vijftig docenten? Ook dat wordt niet
erg duidelijk.
De lijsten die voor Nederlands genoemd worden scheppen evenwel nog
meer verwarring. Ook hier weer inconsequentie in auteursvermelding, maar
veel tragischer is het te moeten konstateren dat de lijst die samengesteld is
door een niet nader genoemd aantal docenten (bestaande uit vijftig titels
van 34 auteurs) geen enkele titel vermeldt die voorkomt in de lijst die
1400 leerlingen samenstelden en die in het tijdschrift "Diepzee in 1989"
(was dit overigens niet februari 1990?) werd gepubliceerd.
Waarom deze vergelijking zult U zich afvragen? Mulder en Wijffels geven
namelijk een aantal lijsten met titels uit deze Diepzee-enquête waaruit de
toptien moet blijken van de Nederlandse literatuur volgens leerlingen.
Ik citeer van elke lijst de drie eerste werken:
- Lijst 1, "Romans toptien volgens de leerlingen" (p. 57):
(1) W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles, (2) Harry Mulisch,
De aanslag, (3) D.A. Koopman (?), Montyn (zou misschien de schrijver
Dirk Ayelt Kooiman bedoeld zijn....?).
- Lijst 2, "De 30 op school meest gelezen werken" (p. 57):
(1) Harry Mulisch, De aanslag, (2) W.F. Hermans, De donkere kamer van
Damocles, (3) Marga Minco, Het bittere kruid.
- Lijst 3, "Onderzoeksresultaten met betreffing tot de lijst" (ik bespaar U
mijn opmerking over deze uitdrukking. Ook spelfouten zijn in groten
getale aanwezig..... ). (p. 148, Bijlage 5):
(1) Harry Mulisch, De aanslag, (2) Marga Minco, Het bittere kruid, (3)
W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles.
U kunt Uzelf de zoektocht besparen naar de lijst die de juiste gegevens
verstrekt over de meeste gewaardeerde boeken: alleen lijst 1 komt hiervoor
in aanmerking, de andere zijn frequentielijsten. Lijst 2 blijkt overigens op
p. 148 ineens dezelfde titels te bevatten als de gepubliceerde Diepzeefrequentielijst uit 1986.... en is dus niet uit 1989! Lijst 3 stamt wel uit
1989, maar is helaas niet in dit hoofdstuk opgenomen; als vijfde en laatste
bijlage vindt zij een plaatsje achter in dit 'bronnenboek'.

5. Literatuuronderwij s en leerlingbegeleiding
"Steeds meer docenten vinden het belangrijk (te weten? MvW) wat er in
hun leerlingen omgaat. Repetities en schoolonderzoeken zijn hiervoor
ontoereikend: om te weten of de leerdoelen op de een of andere wijze effect
sorteren, is het niet genoeg om cijfers te geven" (p. 117). Om die reden
hebben Mulder en Wijffels een aantal vragenlijsten, stellingen en
aanbevelingen (van welke bronnen is hier gebruik gemaakt?) opgenomen
die U als individuele docent kunt gebruiken om Uw zelfbeeld als
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(literatuur-)docent aan te scherpen: Bent U een leerlingbegeleider, een
vormer, een overdrager of een taalverwerver? Een "scorekaart voor deze
literatuurtoets voor docenten" ontbreekt niet (p. 17). Ze is evenwel
nauwelijks bruikbaar omdat de toelichting erbij ook hier weer weggevallen
is in de eindredaktie. En of u nu die begeleidersrol op U neemt of niet, "U
kunt ook leerlinggericht bezig zijn met literatuur zonder uzelf direkt als
begeleider te zien" (p. 74). Dit citaat noteer ik slechts om U duidelijkheid
te verschaffen in de wijze waarop profilering van de literatuurdocent tot
stand kan komen
omen ........
Voorts benadrukken de beide auteurs dat hun ideaalbeeld -de
leerlingbegeleiding als uitgangspunt voor goed onderwijs- alleen bereikt
kan worden als U op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen in het
leerlinggericht literatuuronderwijs. De ideeën die "nu pas beginnen door te
dringen in de literatuurdidactiek (zijn) meer dan vijftig jaar geleden onder
woorden gebracht" door de uit de Verenigde Staten afkomstige Louise M.
Rosenblatt (p. 75). Maar ook in Nederland is men aktief: "(Dit) is vooral
Wam de Moor geweest", met de aanzet tot "een meer persoonsgerichte
individualiserende benadering zowel in de psychologie als in de
pedagogiek" (laatstgenoemd citaat is overigens afkomstig van De Moor
zelf uit Stiefkind en Bottleneck. De toetsing in het literatuuronderwijs uit
1990 -niet zoals vermeld uit 1991- en helaas geïsoleerd uit de context
weergegeven door de auteurs als motivatie voor hun didactische aanpak
..

0000).

Mulder en Wijffels betreuren het dat "de Commissie Braet het niet (heeft)
aangedurfd de duidelijke uitspraken over leerlinggerichte benaderingen te
handhaven (......) geschrokken door de golf van negatieve reacties op de
voorgestelde verplichte titels van de hoogleraren (alle drie? MvW) Anbeek,
Goedegebuure en Bekkering" (p. 77). Is hier wederom sprake van een
spraakverwarring? Mij ontgaat namelijk de relatie tussen het niet willen
en/of kunnen kiezen door de CVEN voor tekstervaringsmethoden en de
genoemde rel rond de lijst van twintig voorgeschreven titels die onder
andere wees op een leerstofgerichte activiteit voor het literatuuronderwijs.
Zoals hiervoor al opgemerkt bevat het bronnenboek niet de definitieve
voorstellen uit het eindrapport van de Commissie Braet. Voorzichtigheid
met het gebruik van de invulling van termen als bijvoorbeeld 'literaire
competentie' is dan ook echt geboden.
Voor de moderne vreemde talen is de tekst overgenomen van het
tussenrapport van de Commissie Van Els die betrekking heeft "op de
positie van de literatuur in het huidige vreemde talen onderwijs". Duidelijk
wordt wat de auteurs voor een oordeel hebben over deze 'voorstellen: "Wat
opvalt is dat veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling en
leesplezier" (p. 77). Kritiek hebben ze op het feit dat de commissie "de
mogelijkheid niet uitwerkt om via de literatuurles alle taalvaardigheden op
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een authentieke en intense wijze te oefenen. Literatuur leent zich bij
uitstek voor communicatieve benaderingen. Deze functionele
taalverwervings-benadering zou wel eens de belangrijkste legitimatie zijn
voor het behoud van de uren die aan literatuur worden besteed" (p. 80).
Maar waar blijven de voorstellen hiervoor van Mulder en Wijffels? Met
deze kritiek trappen ze nu alleen een open deur in.

Tot besluit
De (toekomstige) gebruiker zal constateren dat er slechts enige
kanttekeningen zijn geplaatst bij Literatuur & Persoonlijke Ontwikkeling.
Ik heb bewust met name die hoofdstukken besproken die een beschrijving
en uitwerking geven van het door Mulder en Wijffels voorgestelde
fasenmodel voor de literatuurles, omdat dit model de basis vormt van hun
didactische benadering. Het onderzoek van Mulder naar leerlingbegeleiding
in de literatuurles in hoofdstuk 7, waarbij niet alleen de bronvermelding
vaak ontbreekt maar ook de tabellen niet of nauwelijks voorzien zijn van
een toelichting, heeft hierdoor minder aandacht gekregen.
Je kunt je desalniettemin afvragen of het advies aan beide auteurs niet op
zijn plaats is een publikatie die zoveel onjuistheden bevat en vaag in de
formuleringen blijft uit de handel te laten nemen. Wat dat betreft is de
autobranche -hoe banaal dit wellicht ook klinkt- wel wat betrouwbaarder:
een hele serie van het nieuwste model zal onmiddellijk teruggefloten
worden wanneer al blijkt dat één klein essentieel schroefje op de verkeerde
plaats is aangedraaid.
Ook de talloze stijl- en spelfouten zijn voor de lezer/gebruiker van het
boek vaak hinderlijk storend. Mijn grootste bezwaar -de onvolledigheid van
de gegevens, onder andere in de eigen bronvermelding- werpt de vraag op of
dit handboek met recht de ondertitel Bronnenboek voor docenten Nederlands
en Engels mag dragen.
De auteur Jan Mulder die bereid was zich te laten interviewen zegt dan ook
met het schaamrood op de kaken "dat hij het boek het liefst had laten
verbranden toen het van de drukker kwam. Wat kun je anders opmerken als
je als auteur de (eind-)redaktie buiten je om laat gaan?" Een trieste
constatering achteraf, maar of je als gebruiker van de publikatie genoegen
dient te nemen met deze opmerkingen, roept bij mij in ieder geval de
nodige twijfels op. Mijn advies aan de gebruiker van dit bronnenboek is
dan ook: Veiligheidsriemen goed vast!
Jan Mulder en Monique Wijffels, Literatuur & Persoonlijke
Ontwikkeling. Bronnenboek voor docenten Nederlands en Engels.
Vrije Universiteit Amsterdam, Instituut voor Didactiek en
Onderwijspraktijk 1992. ISBN: 90-71282-23-5. f45,-.
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Willy Geursen

Nelleke Noordervliets Het oog van de
engel in klas of leeskring
Bewogen beweging
'Ik heb van het boek genoten, vooral ook, omdat we op school uitgebreide
informatie over de achttiende eeuw hebben gehad. Die kennis kon ik
gebruiken om het boek beter te begrijpen' (achttienjarige scholiere).
Eindelijk weer eens een ouderwets, meeslepend boek waarover veel te
praten en te denken valt' (veertigjarig leeskringlid).
Tegen mijn verwachting in scoorde dit boek hoog op alle vier leeskringen
die ik heb. Ik dacht dat het teveel kennis veronderstelde. Ik vond het geen
gemakkelijk boek. Omdat de mensen het met zoveel plezier lezen, waag ik
het er op u één van mijn bespreekopzetten door te geven. Van twee eerdere
opzetten, namelijk één vanuit de geschiedenis en één vanuit Elisabeth heb
ik afgezien, omdat bleek dat de deelnemers bij mijn probeersel om het
verhaal te benaderen vanuit het thema 'beweging' snel loskwamen.
De schrijfster zette mij, waarschijnlijk onbewust, op dit spoor. Aan het
eind van een gesprek dat ik met haar mocht hebben -wij blijken in dezelfde
plaats te wonen- zei zij: 'Ik vond dat er in het schilderij waar de figuur op
de omslag naar verwijst, beweging moest zitten.'

1. Het bewogen leven van Elisabeth in een eeuw waarin alles
in beweging is
Alles in Het oog van de engel is in beweging: de wetenschap, de politiek,
de godsdienst, de opvoeding, de cultuur en niet het minst de hoofdpersoon
zelf: Elisabeth, samen met haar tegenspeler Doppet. Achteraf
constateerden wij als lezers dat we zo door de bewegingen binnen het
verhaal werden meegenomen dat we pas bij het bespreken van het boek tot
de conclusie kwamen dat het veelbewogen leven van Elisabeth zich
afspeelt tussen twee dramatische momenten van stilstand. Op de eerste
bladzijde, in de eerste zin(!), gaat haar vader dood en op de laatste bladzijde
glipt Elisabeth zelf het leven uit. En zo zijn we dan meteen bij één van
mijn benaderingsmotieven voor dit verhaal: beweging contra stilstand. We
volgen nu een aantal bewegingen in het verhaal om de discussie op gang
te brengen.
1.1
Eerste zin, eerste bladzijde: 'Tijdens het eten viel hij voorover in zijn bord,
alsof hij voordeed hoe een plotselinge dood verloopt.' Wat een magistrale
beginzin! We zitten meteen middenin het verhaal. Saillant detail is dat in
de laatste alinea van het boek Doppet tot een tegengestelde beweging
komt. Hij maakt waarschijnlijk een nauwelijks merkbare beweging met
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zijn oogleden: 'Bijna, dacht Doppet, terwijl hij de ladenkast omgordde en
met zijn blik de afstand tot de pas mat.' Hier geen neerwaartse beweging
met de dood tot gevolg, maar een blik omhoog naar de witte berg. De berg
van de onschuld van zijn jeugd, zijn baken zoals de Mont Blanc eerder in
het verhaal genoemd wordt. Het doel van 'zijn ontdekkingsreis naar de
limieten van het menselijk kunnen, zijn hoop, zijn verlangen, de bron van
zijn leven.'
1.2
Voor haar vaders dood, maakt Elisabeth met hem het in beweging zetten
van dq elektriseermachines=mee in Teylersmuseum: 'Het snerpende geluid
reed pijn aan haar oren en schroefde zich in iedere vezel van haar lichaam,
tot het was of zij het zelf voortbracht. Ze klemde haar handen om het
ijzer; angst kneep haar samen. Een blauwe vuurstraal knalde door de
ruimte. Elisabeth sloot haar ogen; de lichtflits bleef exploderen. Iemand
riep: De naald beweegt.'
De leden van de kringen met wie ik samen lees wonen allemaal in en rond
Haarlem en wij kennen de bijzondere sfeer van dit oudste museum in
Nederland. Maar ook als je dit niet kent zie je denk ik het hele museum
voor je: je ruikt het hout en ziet de staven glimmen. Met het in beweging
zetten van de elektriseermachine komt de wetenschap in een
stroomversnelling en zet het leven van Elisabeth zich in beweging.
1.3
'De zomer van 1787 was vol van gebeurtenissen', zeg maar: politieke (en
natuurwetenschappelijke) verschuivingen. Als gevolg daarvan moet de
familie Lestevenon waartoe Elisabeth behoort met haar vader en
doofstomme zusje Maaike vluchten naar Frankrijk. Eerst met de
trekschuit, dan met do postkoets. Haar hele korte leven zal Elisabeth
blijven reizen en trekken. Van Noord naar Zuid en van West naar Oost.
Van hooizolder naar optrekje, van zolderkamer naar suite om uiteindelijk
te voet van Parijs naar Lyon te gaan. Onafhankelijk en toch zo
afhankelijk. Temidden van een meer dan roerige wereld met een lijf en een
geest die zij niet tot rust kan brengen. Op zoek naar 'een persoonlijke
moraal buiten welk geloof dan ook om, maar niet in strijd met het geluk
van anderen.' Zij ervaart dat als een sisyfuswerk. Als Doppet haar vlak
voor haar sterven vraagt of het haar gelukt is de steen boven te krijgen,
antwoordt zij: 'Nog even en ik ben er.'
Desgevraagd vertelde Nelleke Noordervliet dat zij sisyfuswerk niet negatief
interpreteert in navolging van Camus. Elke dag weer een morele keus
maken kan positief zijn. Zo ervaren de lezers dit echter niet, zij denken bij
sisyfusarbeid aan een opgelegde, nutteloze straf. Daarom denk ik dat dit
beeld te sterk is. Bovendien, zei iemand, niet iedereen heeft de
instrumenten om de steen naar boven te krijgen.
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1.4
Ik sprak al over politieke en natuurwetenschappelijke verschuivingen. Dat
ook godsdienst en opvoeding mee-bewegen kan niet anders in een eeuw die
achteraf als eeuw van Verlichting en Vooruitgang bekend staat. 'Het
geloof in vooruitgang en de macht van de mens offer de natuur was haar (=
E.) met de paplepel ingegeven.' Dat kennis deugd is, leert haar vader haar
bijna dagelijks. 'Elisabeth leerde dat wetenschap en techniek de mensheid
redden van de hulpeloze staat van kindheid en pauperdom'.
Ontroerend is dat er hij wijze van houvast in haar hoofd steeds dezelfde zin
rondspookt wanneer haar mensonterende zaken overkomen: 'Het bewijs
voor het bestaan van God is de goedheid waarmee Hij alles tot een doel
geschapen heeft.'
Aan het eind van het boek zegt Elisabeth over haar vader: 'II j stond vast
verankerd. Later was hij een schip op drift.' Hier dus een omgëkeerde
beweging. Van stilstand naar op drift zijn. Ook Elisabeth verlaat onder de
invloed van de omstandigheden 'de zekerheid des geloofs' en beweegt zich
in de richting van 'een persoonlijke moraal buiten welk geloof dan ook.'
Dat Doppet de eredienst voor God maakt tot een eredienst aan de republiek
lezen we in het laatste hoofdstuk: 'Overal in de Savoie waren op zijn bevel
de kerken ontmanteld, was het zilver en goud van de monstransen en
kelken omgesmolten en als klinkende munt in de kas van de revolutie
gestort.' Even later laat hij driehonderd vierendertig kerkklokken
omsmelten.
Dat de uitvinding van de elektriseermachine van grote invloed zal zijn op
het ontstaan van het Mesmerisme en zodoende op de behandeling van
patiënten, heb je op het moment dat je met Elisabeth in het
Teylersmuseum zit, nog niet door. Zieken komen letterlijk in beweging
wanneer zij de staven van de machine aanraken. Dat Doppet dit misbruikt
voor zijn propaganda voor de radicalen ten tijde van de Franse Revolutie
gaat ook Elisabeth te ver, al laat ze zich heel lang als profetes gebruiken
in de figuur van de engel van de Apocalyps. Haar zwaarziek oog fungeert
dan als het boze of alziende oog. Overigens: ik vond goede informatie over
het Mesmerisme in Van tijd tot tijd van P.J. Bouman.
De opvoedingsidealen van Rousseau krijgen we in het verhaal te horen
onder andere uit de mond van Elisabeth en Doppet. Een enkele keer dacht
ik: wat zit er niet allemaal in dat hoofd van die twintigjarige!
x

_

1.5
Dat de Franse Revolutie de grootste beweging is geweest behoeft geen
betoog. Aanvankelijk in de ban van de idealen der revolutie zoekt
Elisabeth al tastend haar weg. Nadat ze als profetes veel macht heeft
uitgeoefend komt de twijfel op. En we horen haar zeggen: 'Ik kijk en kijk
en zie lijken, verstard en verrast in hun vlucht. Bloed. Iemand knielt bij
een dode en wordt knielend getroffen door een kogel en valt dood op de
dode. Zo zal het altijd zijn. Dit is de mens. Wij willen Rousseaus idylle
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.... maar dat is bespottelijk en leugenachtig. De natuur is wat ik hier zie.
Het is van een gruwelijke schoonheid. Negenhonderd doden, hoor ik ....'
Ik moest bij deze passage denken aan een anekdote over Picasso. Een
soldaat staat voor de 'Guernica' en zegt tegen Picasso: prachtig, heeft u dat
gemaakt? Nee, zegt Picasso, u!
Dat de geschiedenis gebaat zou zijn met een doorgaande vertelling, begrijp
ik als ik het volgende lees: 'Als wij dit niet zelf onthouden en aan onze
kinderen en kleinkinderen vertellen, wordt deze dag geschrapt uit het
geheugen van de mensheid, want de geschiedenis is in handen van de
machthebbers.'
Nelleke Noordervliet vertelde dat zij gekozen heeft voor de tijd van de
Franse Revolutie omdat men in een extreme tijd gedwongen wordt tot het
maken van keuzes.

2. Bewegende en versteende beelden
Ik sprak eerder over beweging contra stilstand. Graag wil ik dat nu
duidelijk maken aan de hand van een paar al dan niet met name genoemde
werken uit de beeldende kunst die we in het boek tegenkomen, of die het
boek bij mij opriep. In het gesprek met de schrijfster hadden we het
trouwens over het feit dat sommige gebeurtenissen te gruwelijk zijn voor
woorden. De beelden zijn dan niet te verwoorden. Nelleke Noordervliet laat
Elisabeth dan ook ergens zeggen: Terug Elisabeth. Terug naar de
oppervlakte. Het beeld. Niet de taal.' Het hele boek is trouwens heel
beeldend en zintuigelijk geschreven. Je moet je oren, ogen, gevoel en neus
wijd open zetten. Noordervliet schildert haar taferelen met zo'n vaart en
intensiteit, dat je ongemerkt de levendige taferelen op de schilderijen uit
deze eeuw van bijvoorbeeld J.L. David voor ogen krijgt.

2.1 'Pietà' van Michelangelo en 'De dood van Marat' van J.L.
David
Opeens, na alle bé ëging, krijgen we tot tweemaal toe een direkte
verwijzing naar d 'Pietà'.YAls een stilgezette beweging, als een klacht en
aanklacht.
Eerst in een droom van Elisabeth, waarin ze, mediamiek als ze soms is, de
dood van Lebrun, de vriend van Doppet voorziet. Later wordt dit
versteende beeld in andere bewoordingen herhaald als Lebrun werkelijk is
omgekomen bij het oproer. Je denkt als lezer: zie je, het werkt niet, de
geschiedenis herhaalt zich. Keer op keer komen bewegingen tot stilstand
door menselijke schuld voordat zij effekt hebben gesorteerd. Of, wanneer
ze dat wel hebben, ten koste van vele slachtoffers. De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat Noordervliet daar zelf niet aan gedacht heeft toen zij het beeld
van Michelangelo invoerde. Zij dacht aan een ballet van Hans van Manen
waarin twee dansers in een positie als die van Maria en Christus, een
homofiele relatie uitbeelden. Michelangelo was ook homofiel. Het ging
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haar om het uitbeelden van de relatie. Ik moet zeggen dat ik daar niet
opkwam en dat ik voor het zeer sterke beeld dat zij gebruikt mij liever
houd aan bovenstaande interpretatie. Mede ingegeven door wat de lezers
mij vertelden.
Een beeld dat Nelleke Noordervliet niet zelf gebruikt, maar dat voortdurend
bij mij opkwam wanneer we lezen over doden en slachtoffers, was dat van
de 'Dood van Marat' van J.L. David. David schildert de moord op Marat en
tegelijkertijd maakt hij er een graftombe van voor Marat. Weer een mens
in beweging tot staan gebracht. Moordenaars worden zelf vermoord. Daar
zijn geen woorden voor. Terug naar het beeld. Niet de taal.

2.2 'Les Sabines' van J.L. David
De omslag van het boek verwijst naar de Sabijnse Maagdenroof, 290 voor
Christus. De vage figuur onder de titel van het boek is een uitsnede uit het
schilderij 'Les Sabines', 1799 van J.L. David.
De Sabijnse vrouwen werden gebruikt om de Romeinse mannen van
nageslacht te voorzien en zo Rome voor uitsterven te behoeden.
Uiteindelijk konden de meeste vrouwen het goed met hun ontvoerders
vinden. Als op een zeker moment de Romeinse en Sabijnse mannen
slaags met elkaar raken, komen de vrouwen met hun kinderen
tussenbeiden. Volgens het verhaal worden de vechtenden hierdoor zo
geroerd dat zij vrede sluiten.
Of de keuze van uitgever en schrijfster hierdoor mede bepaald is, of dat de
doorslag heeft gegeven dat het schilderij oproer en beweging verbeeldt,
weet ik niet. Wel weet ik dat Elisabeth in het boek misbruikt en gebruikt
wordt en dat zij het soms zelfs laat gebeuren. Het heeft, denk ik, te maken
met haar zoektocht door het leven. Zij beweegt zich hierin, als ieder ander,
met vallen, en opstaan. Misschien vormt haar weg door het leven wel de
grootste beweging in het boek. En dit in alle opzichten bewogen leven
wordt langzaam en dramatisch stilgezet.
Ik zei het in het begin: het verhaal van Het oog van de engel speelt zich af
tussen twee doden. Elisabeth en haar vader gaan dood binnen het verhaal.
De Sabijnse vrouwen uit 290 voor Christus zouden hun tegenbeeld of
evenbeeld kunnen hebben gekregen in de Bosnische vrouwen van 1993 op
de achterflap van het boek. Zij gaan buiten het verhaal dood, letterlijk of
figuurlijk. Met Het oog van de engel is het verhaal nog niet uit. De
geschiedenis gaat door, resultaat van menselijk handelen. Elisabeth zal
keuzes blijven maken, goede en verkeerde, afhankelijk en onafhankelijk.
Om met Nelleke Noordervliet te spreken: 'Het leven is een eindeloze
zoektocht, maar dat hoeft niet pessimistisch te stemmen. Je kunt die tocht
ook beschouwen als een avontuur. En stel je voor datje antwoord vindt!'
De lezer kan zich bewegen tussen deze uitspraak en die van
bovengenoemde lezeres: 'Niet iedereen heeft de instrumenten om de steen
boven te krijgen'.
RM
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Naschrift
Dit is een uitgewerkte bespreking achteraf. Op de kring zelf heb ik de door
mij gekozen lijn voor mij. Elk nieuw paragraafje zet ik in met een citaat
uit het boek of een afbeelding. Elke groep reageert daar anders op. Elke
keer komen er andere dingen van het boek aan de orde. Met andere
woorden: het verhaal wordt steeds opnieuw gemaakt.
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Suzan van Dijk

"Littérature" is vrouwelijk
Vrouwelijke auteurs waren er vroeger niet, lijkt het. Althans, in de voor
het voortgezet onderwijs bedoelde overzichten van de Franse literatuur
worden ze nauwelijks genoemd. Die afwezigheid is wel te verklaren, maar
is toch onjuist. Bovendien is hij betreurenswaardig, gezien het relatief
grote aantal vrouwelijke leerlingen in de groepen Frans. In het
onderstaande licht ik mijn standpunt toe. Ik heb het daarbij vooral over de
geschiedenis: alle eeuwen voor 1950. Dankzij de vertalingen van het werk
van Duras en Ernaux, de erkenning voor Yourcenar en Beauvoir, worden
fragmenten uit hun werk nog wel eens in vernieuwde versies van
literatuurboeken toegevoegd. De vroegere periodes worden dan meestal niet
herzien.
De afwezigheid van vrouweljke auteurs in literatuurgeschiedenissen zou
verklaard kunnen worden door te verwijzen naar de moeilijkheden die deze
vrouwen al bij hun leven als schrijfster ondervonden: 'notre Sexe en
Littérature est un défaut auprès des hommes'. Zo beklaagde een, overigens
onbekende, lezeres van het Journal des Dames zich in 1762. En de tamelijk
negatieve houding van veel critici uit die tijd bevestigt haar woorden. Ook
andere vrouwen laten zulke geluiden horen. Van de anonieme
briefschrijfster weten we niet welke literaire pretenties ze eigenlijk had.
Maar de Nederlandse Magdalena van Schinne bijvoorbeeld, die aan het eind
van de 18e eeuw in het Frans een dagboek bijhield, ging er wel degelijk
van uit dat ze dankzij dat 'literaire' werk een eeuw later beroemd zou zijn.
Het handschrift is recentelijk teruggevonden en alsnog uitgegeven.
Toch waren er ook toen vrouwen die in hun éigen tijd succes hadden met
hun werk, zoals uit aantallen herdrukken duidelijk blijkt: vooral schreven

ze romans - hét nieuwe genre van de 18e eeuw. Dat de publicatie niet
probleemloos verliep, blijkt uit de frequentie van anoniem werk, en later,
in de 19e eeuw, uit het aantal vrouwen die onder mannelijk pseudoniem
schreven. Het beroemdste geval is natuurlijk dat van Aurore Dudevant, die
George Sand werd. Zij was tot het gebruik van een schuilnaam gekomen,
mede door de houding van haar schoonmoeder, die haar had toegevoegd:
'j'espère que vous ne mettrez pas le nom que je porte sur des couvertures de
livres imprimés?'. Zoals bekend heeft Sand een uitgebreid oeuvre bij elkaar
geschreven, met de opbrengst waarvan ze haar kinderen en kleinkinderen
onderhield, en dat internationaal erkenning heeft gekregen.
De relatie tussen vrouwen en literatuur is altijd complex geweest, dat
blijkt wel uit deze enkele voorbeelden. Inmiddels is er in de 20e eeuw een
hele lichting vrouwelijke auteurs, die een andere houding kan aannemen
ten opzichte van het eigen schrijven. Sommigen stellen nadrukkelijk het
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vrouwelijke schrijverschap aan de orde, zoals Hélène Cixous in La Venue à
l'Ecriture. Anderen voelen zich juist niet meer schrijvende vrouw, maar als
schrijver 'neutraal', zoals Nathalie Sarraute: 'Quand je travaille je ne pense
pas en tant que femme'; en Marguerite Yourcenar voert nadrukkelijk een
mannelijke hoofdpersoon op, sprekend in de ik-vorm.
Dat betekent echter niet dat nu de problemen zijn opgelost. Die uit de
geschiedenis zijn niet meer op te lossen, maar je kunt je er wel van bewust
zijn. Dezelfde Yourcenar realiseerde zich bij haar ontvangst in de Académie
Française, als eerste vrouw in 350 jaar, dat ze daar stond 'accompagnée
d'une troupe invisible de femmes qui auraient du, peut-être, recevoir
beaucoup plus tot cet honneur'. Deze onzichtbare vrouwen, ieder potentieel
lid geweest van de Academie Française, verdienen kennelijk grotere
bekendheid dan ze nu krijgen. Ze hoeven ook zeker niet allemaal onbekend
te blijven voor Nederlandse leerlingen die de Franse literatuur bestuderen.
Maar de gangbare literatuurboeken geven die leerlingen geen besef van de
evolutie die er op dit gebied plaats heeft gevonden. Dat is jammer omdat
het voor met name vrouwelijke leerlingen een belangrijk gegeven is.
Het is bovendien jammer dat die leerlingen, wat de schoolboeken betreft,
systematisch teksten voorgeschoteld krijgen waarin een mannelijk
perspectief overheerst. Het lijkt me niet juist om te denken dat de docenten
- ook voor 3/4 vrouw tenslotte - het zelf zo prettig vinden, dat ze zich in
de positie van Ronsard's 'Mignonne' of zelfs van 'Hélène' moeten
verplaatsen, en niet in de situatie van Louise Labé - al is die natuurlijk
'navrée en toutes parts'.
De alom gereproduceerde scène waarin Voltaire's Candide zich in Suriname
over de verhoudingen verbaast, zou goed vervangen kunnen worden door
een fragment uit Francoise de Graffigny's, niet minder kritische, Lettres
d'une Péruvienne. Daarin beschrijft de Peruaanse Zilia, door de Spaanse
kolonisatoren meegevoerd naar Europa, haar situatie en geeft ze haar
mening.
In het werk van dergelijke auteurs zijn mooie en uitstekend voor school
geschikte teksten te vinden. Een thematische werkwijze gericht op de
vrouw-aspecten is dan lang niet de enig mogelijke, al blijkt die vooral in
volwassenen-groepen zeer aan te slaan: het 'proto-feminisme' van Christine
de Pisan; de verhouding moeder-dochter in de brieven van Marie de
Sévigné; de anti-huwelijkse opstelling van de vrouwelijke personages bij
Marie-Jeanne Riccoboni. Een bezwaar is dat daardoor lijkt alsof vrouwenteksten alleen voor vrouwen interessant zouden zijn.
Dat dit niet zo is, kan heel goed worden getoond, aan de hand van andere
thema's, of in een historische benadering: als in de Middeleeuwse literatuur
de Tristan-materie behandeld wordt, kan dat gebeuren naar aanleiding van
één van de Lais van Marie de France. Als de Italiaanse oorsprong van de
Renaissance ter sprake komt, is het een goed moment om één van de
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verhalen uit de Heptaméron van Marguerite de Navarre te laten lezen. En
zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen.
Benadrukt kan worden dat voor de genoemde en voor tal van andere
vrouwelijke auteurs de literaire waarde niet ter discussie hoeft te staan. Die
is inmiddels onderwerp geweest van genoeg studie: daar ligt het probleem
niet meer. Het is, lijkt mij, niet de bedoeling dat een schoolboek initiatief
ontplooit voor de herwaardering van ten onrechte onderschatte auteurs. Er
moeten bij het maken van een overzicht natuurlijk keuzes worden
gemaakt, maar waarom dan (bijvoorbeeld) de auteurs van Franse Literatuur
vanaf 1600 tot heden wél 7 bladzijden fragmenten van Rétif de la Bretonne
geven, en voor de 18e en de 19e eeuw niet één vrouwelijke auteur, is niet
duidelijk.
In het bovenstaande zijn bovendien alleen schrijfsters genoemd van wie
recente edities en eventueel zelfs vertalingen bestaan. De leerlingen kunnen
er dus ook buiten de lessen makkelijk mee in contact kunnen komen.
Kortom, wat let ons eigenlijk?
Als de voorzitter van de Emancipatieraad constateert dat het emancipatiebeleid in de laatste acht jaar in Nederland nauwelijks vooruitgang heeft
geboekt, dan ligt het natuurlijk niet alléén aan de afwezigheid van Franse
schrijfsters in de literatuurles. Maar 'het doorbreken van traditionele
beeldvorming over mannen en vrouwen' (al acht jaar lang één van de
voornaamste beleidspunten van staatssecretarissen voor dit gebied) kan ook
in literatuurlesssen gebeuren - alleen niét, wanneer we wachten op een
pasklaar door een uitgever geproduceerd boek.
Samenvattend: bij dezen wil ik graag de belangstelling peilen voor een
eventueel binnen de Stichting Promotie Literatuuronderwijs op te richten
werkgroep "vrouwenliteratuur". Bekeken zou moeten worden of voor iedere
(vreemde) taal een apart groepje nodig zou zijn, of dat de problematiek per
taal daarvoor niet genoeg verschilt. Dit zal mede afhangen van het aantal
reacties. U kunt zich aanmelden door te schrijven naar het redactie-adres.
Suzan van Dijk (U.v.A.)
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Jacques Vos

Van leesplezier naar literaire
competentie
Wie in de volgende eeuw de geschiedenis van de didactiek van het
literatuuronderwijs gaat beschrijven (ik hoop dat het literatuuronderwijs
dan niet zelf historie is geworden) zal zeker gebruik maken van de
verslagen van de 'Nijmeegse conferenties' over literatuuronderwijs. Aan de
hand van deze verslagen kan de geschiedschrijver prima nagaan welke
ontwikkelingen zicht in de laatste twee decennia in de literatuurdidactiek
hebben voorgedaan. (Ik ga er dus impliciet vanuit dat de conferenties nog
minstens tot het jaar 2000 georganiseerd zullen worden!)
In 1983 gingen we op zoek naar werkvormen voor tekstervaring, daarna
hebben we aandacht geschonken aan twee stiefkinderen van de
literatuurdidactiek: de historische letterkunde en de toetsing. In 1990
bezonnen we ons (opnieuw) op het doel van het literatuuronderwijs. We
vroegen ons af of literaire competentie dit doel zou kunnen zijn.
Van deze (voorlaatste) conferentie is in 1992 het boek verschenen waarin
we alles nog eens kunnen nalezen.
Het zal bekend zijn dat ik nooit zo'n liefhebber geweest ben van het
gebruik van de term 'leesplezier' als aanduiding van het doel van het
literatuuronderwijs. Het lijkt mij hier niet de plaats om mijn bezwaren
tegen deze term nog eens breed uit te meten. Ik meen dat dat ook niet meer
nodig is: de literatuurdidactiek heeft van deze doelstelling afstand genomen.
Dat wil overigens nog niet zeggen dat 'de' literatuurdidactici en masse
hebben besloten dat de leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs niet met plezier verhalen en gedichten zouden mogen lezen,
zeker niet. We hebben alleen ontdekt dat plezier in lezen een nogal
complex fenomeen is, waarbij met begrip kunnen lezen van verhalen en
gedichten zeker ook een rol speelt. ('Vrees niet': ik wil per se niet terug
naar de situatie in het literatuuronderwijs waarin teksten 'stuk geanalyseerd'
werden!)
Als leesplezier niet langer de doelstelling van het literatuuronderwijs is,
zien we ons geplaatst voor de vraag: Wat is die doelstelling dan wel? Met
andere woorden: op grond waarvan welke argumenten kunnen we
rechtvaardigen in het curriculum een plaats in te ruimen voor het inleiden
van leerlingen in het kennisgebied literatuur? De schrijvers van de
bijdragen aan Neem en Lees menen deze argumenten te kunnen ontlenen
aan wat genoemd wordt 'literaire competentie'.
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Het lijkt me niet zinvol -daarvoor ontbreekt ook de ruimte- in deze
bespreking bijdrage na bijdrage te analyseren. Ik beperk me tot de
hoofdlijnen.
De (tegenwoordig Utrechtse) pedagoog J.D. Imelman heeft een aantal jaren
geleden het begrip 'cultuurpedagogische discussie' ingevoerd * In deze
discussie staat de vraag centraal wat van de cultuur de moeite waard is om
over te dragen en wat voor het kind de moeite waard is om te leren.
Volgens Imelman kan deze discussie worden gevoerd via alle media en in
alle vormen van overleg. "Het is filosoferen over onderwijs dat maar het
beste zo duidelijk mogelijk voor het front van een betrokken publiek kan
worden gevoerd." (Imelman en Tolsma 1987, p. 398).
Ik meen dat Neem en Lees bij uitstek een boek is dat aan deze
cultuurpedagogische discussie een belangrijke bijdrage kan leveren. Veel
van de bijdragen aan deze bundel roepen welhaast automatisch discussie op:
deze bijdragen roepen vragen op, prikkelen tot kritische kanttekeningen,
vragen om een vervolg. Dit lijkt mij de belangrjkste functie van de bundel.
Deze discussie wordt ook 'in de bundel' gevoerd: ik wijs in dit verband
bijvoorbeeld op de bijdragen van Steenmeijer en Van Heck over de vraag of
bij het literatuuronderwijs in de vreemde talen gebruik gemaakt kan worden
van vertalingen. Het lijkt mij uitermate belangrijk dat deze discussie ook
'buiten de bundel' wordt gevoerd.
Hoewel niet expliciet voeren ook De Moor, Soetaert en Noyons een
discussie. De Moor onderschrijft de opvatting dat literaire competentie
doelstelling van het literatuuronderwijs zou kunnen zijn, maar pleit voor
reflectiviteit in dit onderwijs, naar ik meen uit de zorg van de goede
schoolmeester om het belang van de leerling: aandacht voor de literaire
competentie mag er niet toe leiden dat de verworvenheden van de laatste
jaren weer verloren gaan. Als ik hen goed heb begrepen stellen Soetaert en
Noyons zich 'harder' op. Soetaert: "De vernieuwingsbeweging in het
literatuuronderwijs vaart al een paar jaar onder de vlag van leerlinggericht
onderwijs en tekstervarende methodes. Met vlaggen wordt echter alleen
maar gewapperd ter verdediging van eenvoudige boodschappen." (p. 35).
Symptomatisch voor de opvattingen van Noyons lijkt mij: "Naar mijn
mening is iedere eis die het uiten van gevoelens door de leerling betreft, uit
den boze." (p. 228).
'Moderne' vakdidactici (Griffioen, Schut, waar zijn zij gebeleven?) hebben
er in hun publikaties blijk van gegeven weinig heil te verwachten van de
literatuurwetenschap voor de literatuurdidactiek. Ongetwijfeld zal hun
opvatting gedeeld worden door docenten en vakdidactici. Het kan niet
anders of deze 'richting' moet moeite hebben met de bijdrage van Dirk de
Geest aan de bundel. Hij geeft aan hoe bij het lezen van verhalen gewerkt
kan worden met een narratief model dat hij heeft ontleend aan de
'invloedrijke structuralist' A.J. Greimas. Hoewel ik zelf veel waarde hecht
aan de waarde van bepaalde aspekten van de literatuurwetenschap voor de
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literatuurdidactiek, moet ik toegeven dat ik bij de voorstellen van De Geest
veel vraagtekens heb gezet.
Ondanks mijn vraagtekens is het belangrijk dat de bundel bijdragen als die
van De Geest bevat. Het formuleren van een doelstelling op 'meso-niveau'
is voor de vakdidactiek belangrijk, het nagaan wat de consequenties van de
doelstelling zouden kunnen zijn voor de aanpak in de klas (de methodiek)
is dat evenzeer. Ik heb dan ook met bijzonder veel interesse de artikelen
over het verwaarloosde drama (een derde stiefkind) in het
literatuuronderwijs gelezen. De voorstellen van Geljon vragen mijn inziens
om vertaling naar de situatie van het literatuuronderwijs in de
basisvorming: de kerndoelen vragen immers dat de leerlingen de
karakteristieke eigenschappen van de tekstsoort toneelstuk kunnen
aangeven.
Wil 'literaire competentie' ook weer niet een containerbegrip worden
waarmee we in het onderwijs alle kanten opkunnen, dan is de genoemde
concretisering in voorstellen voor de aanpak (inclusief de ontwikkeling van
een leerplan) van groot belang. Daarvoor zullen we ons ook moet afvragen
hoe literair competent leerlingen aan het eind van de basisvorming zouden
moeten zijn. Hawinkels wijst zeer terecht op het feit dat veel leerlingen na
de basisvorming nauwelijks nog met literatuuronderwijs in aanrakng
zullen komen. Ik wijs in dit verband op de ontwikkelingen bij het
middelbaar beroepsonderwijs. Daar wordt literatuur 'weggemodulariseerd'.
Maar dat is weer een ander verhaal.
* Imelman stelde deze cultuurpedagogische discussie aan de orde in een artikel in

Pedagogische Studiën. jrg. 64 (1987), p. 390-404.
Zie ook Wilna A.J. Meijer e.a. Algemene pedagogiek en culturele diversiteit.
Nijkerk 1992.

Neem en Lees. Literaire competentie. Het doel van het literatuuronderwijs.
Redactie: Wam de Moor en Márgitka van Woerkom. NBLC, Den Haag 1992.
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Van bestuur en werkgroepen
J

in de basisvorming

Op dinsdag 1 juni 1993 organiseert de Vereniging voor de Didactiek van
het NderIan4 () in samenwerking met de Stichting Promotie
Literatuuronderwijs (SPL) de conferentie 'Jeugdliteratuur in de
basisvorming'.
Wat doen leergangen aan jeugdliteratuur?
Wat is de kwaliteit van het aanbod en de didactische keuzes?
Wat bieden SLO, CITO en nascholingsinstellingen?
Wie nadere informatie wil of zich als spreker wil aanmelden, schrijve een
kaartje naar de secretaris van de VDN, Dr. Gert Rijlaarsdam, Nieuwe Haven
46, 3311 AR Dordrecht. U ontvangt dan nader bericht.
Aan de conferentie is een nascholingscertificaat verbonden vanwege de
Universiteit van Amsterdam. U kunt u ook alvast aanmelden via een
briefkaart. De kosten brdragen f 65,- (leden VDN f 30,-)
In het eerstvolgende nummer van Tsjip komen we uitvoerig op dit
onderwerp terug.

Symposium
Het voor 19 maart geprogrammeerde suiposium Intercultureel
Literatuuronderwijs is verschoven nar 23 april. Hebt u belangstelling,
neem dan contact op met de voorzitter, K Hawitikels (035-213778).

Oproep
De werkgroep Nascholing van de SPL heeft dringend behoefte aan
uitbreiding van het aantal leden. In de nabije toekomst zal de werkgroep
zich vooral bezig houden met de volgende zaken:
1.Het opstellen en bijhouden van een nascholingskalender van activiteiten
op het gebeid van het literatuuronderwijs.
2. Het maken van een nascholingsplan voor de SPL.
Kom, wees eens méér dan alleen consumerend en ondersteunend lid, en
maak werk van een interessante opgave!
De werkgroep vergadert ongeveer vier maal per jaar. Voor nadere informatie
en/of aanmelding gelieve men contact op te nemen met Lily Coenen,
Weesperzijde 134 hs, 1019 ES Amsterdam, tel. 020-6935403.

De SPL-werkgroepen in Vlaanderen
In de bij deze Tsjip gevoegde bijlage vindt de lezer een kort overzicht van
de werking van een aantal werkgroepen SPL in Vlaanderen. Voor de
geschiedenis van onze stichting hier een paar opmerkingen vooraf.
SPL-Vlaanderen kwam moeizaam uit de startblokken: leraren blijken niet
bereid om zomaar lid te worden van een stichting, laat staan dat ze actief
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zouden meewerken aan de diverse werkgoepen. Na deze constatering
besloot het deelbestuur Vlaanderen een aantal werkgroepen op te richten die
actief begeleid werden door één van de bestuursleden en/of initiatiefnemers.
Doel was en is: interessante werkgroepen creëren die natuurlijk de
doelstellingen van de SPL nastreven en door hun resultaten leraren zouden
verleiden om lid te worden van SPL.
Het probleem blijft om leraren te vinden die bereid zijn om geregeld de
vergaderingen bij te wonen. Voorlopig hebben we wel een harde kern van
medewerkers, maar die leden zijn bijna allemaal ook op één of andere
manier
verbonden aan de universitaire opleiding. Het bleek voor heel wat leraren
problematisch te zijn om de samenkomsten bij te wonen, maar zij waren
wel bereid mee te werken aan het ontwikkelen en/of uittesten van
lesmateriaal, het via action research onderzoeken van de eigen praktijk. Zo
werkten er een aantal leraren mee aan de activiteiten van de werkgroepen
zonder de vergaderingen bij te wonen.
In wat volgt, bespreek ik enkele resultaten uit 1992. Uit de inventarisatie
blijkt dat een aantal groepen allerhande activiteiten uitgevoerd hebben,
zodat er meer sprake is van een inventarisatie van activiteiten dan van
eigenlijke werkgroepen. Als een werkgroep immers van onderwerp
verandert, wordt het een andere werkgroep.
Ik hoop dat de presentatie in de bijlage tegelijkertijd een invitatie tot
samenwerking inhoudt voor de Nederlandse collega's.
U vindt nadere beschrijvingen van de activiteiten van de volgende
werkgroepen:
Werkgroep Literaire Kritiek & Literatuuronderwijs
Werkgroep 'Klassieke literatuur. Vakkenoverschrijdend'
Werkgroep "Genres"
Werkgroep Europese literatuur
Werkgroep Onderzoek Europese dimensie
Werkgroep Tekstverzameling Nederlandse literatuur voor buitenlandse
studenten
Werkgroep Huislectuur
Werkgroep Onderzoek
Werkgroep Literatuur en andere media.
Wie weet inspireert de nadere uitleg u tot deelname. Meldt u dan via het
secretariaat van SPL-Vlaanderen (zie binnenpagina omslag).
Ronald Soetaert
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Externe betrekkingen
Literatuur zonder leeftijd
Zoals eerder gemeld heeft het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur
zichzelf op moeten heffen bij gebrek aan voldoende financiën. De stichting
met die naam fungeert nu uitsluitend als uitgever van het
Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur, dat wél blijft bestaan. Het
vijfentwintigste nummer van het blad, onder redactie van Joke Linders en
Toin Duijx, gaat over Literatuur zonder leeftijd, en natuurlijk over die
prangende vraag: Jeugdliteratuur, literatuur: een kwestie van meer of
minder? waarvan sommige jeugdboekenschrijvers wakker plegen te liggen,
maar de verstandigsten zich natuurlijk geen barst aantrekken, zodat dezen
alle tijd kunnen besteden aan de uitbating van hun ongeëvenaard literair
talent.
Op 6 november 1992 organiseerde de Jan Campertstichting, altijd goed
voor een origineel idee, ik bedoel: drie jaar geleden was het toch maar het
jaarlijkse symposium van de Jan Campertstichting dat de klaroenstoet gaf
tot de oprichting van de Werkgroep Biografie, die nu met een keurig
Biografie Bulletin en halfjaarlijkse symposia van zich doet spreken. Deze
keer ging het over boven aangehaalde prangende vraag. Linders en Harry
Bekkering droegen het symposium, dat ging over de vraag "of de literariteit
van de kinder- en jeugdliteratuur afhankelijk is van de intentie van de
schrijver, haar plaats in de literatuurgeschiedenis, van beoordelingscriteria,
haar status binnen de literatuurwetenschap of de aandacht in de media".
Tjonge.
Grote woorden, maar het liep toch storm. Want op die symposia van de
Jan Campertstichting komen sowieso al altijd veel Haagse dametjes met
blauwe spoeling die aan cultuur doen en dan deze keer al die bevlogen
collegae van ons die het zo goed voor hebben met de jeugdliteratuur.
Bommetjevol dus. En als je nou die vale foto's in het boekje ziet: veel
jong volk, fleurig, en uiteraard de markante zigeunerkop van Hugo de
Overalzijnder.
De conservator van het Letterkundig Museum zei wat. Want die krijgt
vanaf eind 1994 te maken met een heuse afdeling voor jeugdliteratuur; van
dan af wordt deze sector volledig opgenomen in de normale activiteiten van
het museum. Ik denk dat het Landelijk Platform eigenlijk apetrots mag
zijn dat het zo ver is, want die stichting heeft er, naast de verenigde
jeugdboekenschrijvers natuurlijk én het feit dat Harry Bekkering jarenlang
in de Raad voor de Kunst de afdeling Media en Letteren heeft voorgehouden
dat onze kinder- en jeugdliteratuur echt wat voorstelt, flink aan getrokken.
Maar zo héél ver zijn we nu ook weer niet. Dat laten Joke Linders en
Willem van Toorn met een legertje forumleden zonneklaar zien: de
aandacht voor het jeugdboek is in de literaire rubrieken van de grote dag- en
weekbladen wel zeer met bovenvermeld gejuich in tegenspraak. En
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recensente Bregje Boonstra, toch altijd een plechtankertje van de
jeugdliteratuur geweest in haar NRC-kolom, zei, toen ze daar in de Aula
van de K.B. het woord begon te voeren, in een stemming te verkeren die
het midden hield tussen giechelneigingen en narrigheid. Dat was na het
aanhoren van de literair-wetenschappelijke betogen die daar al gevoerd
waren door Harry Bekkering, Anthony Mertens en een beetje Peter van den
Hoven. Want van Joke van Leeuwens vrolijke alfabet zal Bregje
nauwelijks hinder hebben ondervonden.
Nu beweert Bekkering nogal wat. In zijn bijdrage aan de nieuwe
Nederlandse literatuurgeschiedenis bepleit hij een integratie van de
jeugdliteratuur in de literatuur als het gaat om een beschrijving van de
historische ontwikkelingen in de literatuur. Hij stelt zich met die
opvatting op tegenover Kees Fens die van mening is dat de geschiedenis
van de jeugdliteratuur niet te schrijven is, omdat hij het literair-kritische
materiaal, de response door de tijden heen, mist, die hij voor zo'n
geschiedenis van wezenlijk belang acht. De geschiedenis van een literair
werk is voor hem de geschiedenis van de interpretaties van dat werk. En ja,
als het om oudere jeugdboeken gaat, vind je weinig zinvolle literaire
kritiek. Maar, zegt Bekkering, dat is nu aan het veranderen: de laatste tien
jaar zijn er schrijvers van proza en poëzie voor kinderen en anderen die de
toets der kritiek volledig kunnen doorstaan. Bovendien: Fens kijkt niet als
historicus maar als de criticus die hij altijd gebleven is. En een historische
benadering lijkt, als je een literatuurhistorie schrijft, op zijn minst
legitiem. Vandaar dat Bekkering aan de hand van concrete voorbeelden
(Schuil als auteur van 'idealistische' romans in een tijd die in de
volwassenliteratuur reeds de opvolger van dit genre, de 'naturalistische'
roman kende) aangeeft, hoe dat wel zou kunnen. Hij zou bijvoorbeeld
willen laten zien hoe, wanneer en waarom bepaalde verschuivingen die zich
in de (grote) literatuur voordoen, enige tijd later terugkeren in de schrijf- en
denkwijze van jeugdboekenauteurs. "Mijn ideaal" zo besluit hij, "is
gelegen in een versmelting van de Bibelebontse berg en de Parnassus".
Inderdaad: daar is een aardverschuiving voor nodig! En dat het water nog
behoorlijk diep is: zie de eerder genoemde bijdragen van Linders en Van
Toorn in het tweede gedeelte van het boekje. Er blijft, Bekkerings
positieve kijk ten spijt, nog een hoop te emanciperen.
Het ga ons zusterblad, dat zich voor deze gelijkberechtiging inzet, en zijn
redacteuren goed, nog vele nummers en jaren. Want dat zal die zaak nog
wel vergen! (WdM)
Joke Linders & Toin Duijx (red.), Literatuur zonder leeftijd. Documentatieblad
Kinder- en jeugdliteratuur. 7e jrg. nr. 25 (voorjaar 1993). ISSN 0920-4644. Of
als boekje: ISBN 90-9005748-X. Te bestellen bij: Stichting Landelijk Platform
Kinder- en Jeugdliteratuur. Postbus 17162, 1001 JD Amsterdam.
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Aan de redactie
Het commentaar van Kees Combat in het Tsjipnummer van
december, waarin hij reageert op een artikel van mijn hand dat in het
eerste nummer van 'Letteren' gepubliceerd werd, bevat argumenten die
op niets gestoeld zijn. Zo suggereert K. Combat dat ik slechts een
paar lezingen uit het middagprogramma van de conferentie 'Een zoen
van Europa' zou hebben gevolgd. Ik kan hem het exacte aantal
noemen: vijf lezingen heb ik bezocht. Tevens bezocht ik het
woensdagavond- en het donderdagochtendprogramma. Als de heer
Combat mijn artikel beter had gelezen, had hij kunnen zien dat de
conferentie was opgesplitst in vijfrichtingen. Ik citeer uit mijn
artikel: 'Hierdoor was de bezoeker verplicht een keuze te maken, wat
niet altijd even gemakkelijk was'. Met andere woorden: meer dan vijf
lezingen bijwonen was onmogelijk.
Als de heer Kees Combat het niet eens is met mijn bevindingen op
de conferentie laat hij dan zijn argumentatie baseren op inhoudelijke
gronden en deze niet uit de lucht plukken.
Tevens stoort het mij dat ik vorige conferenties zou moeten hebben
bijgewoond om een mening over deze conferentie te mogen hebben.
Ik ben in de rol van aankomend docent Nederlands dit jaar naar de
conferentie gegaan en deed nu de ervaring op dat lezingen vaak ver
van de onderwijspraktijk af stonden.
Ik zou het op prijs stellen als U deze brief plaatstin het volgende
nummer van Tsjip.
T. Philipsen, Geldermalsen
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Ingekomen boeken
J.M. Blom & L.R. Leavis, Life into Literature. Van Walraven bv,
Apeldoorn, 1993. IS BN90 6049 869 0. 191 blz.
Een nieuwe bloemlezing voor de Engelse literatuurles van de Nijmeegse
anglisten Blom en Leavis, die bij de samenstelling ervan veel steun
hebben gehad van docenten uit havo-vwo. "It must be imphasized that ourt
primary purpose is to train users in reading literature, so that they develop
an attitude that will enable te=hem to come to terms both with texts in
our book and with teir own, later reading. As a matter of course,
stimulating 'reading pleasure' is fundamental in this proces. Het zal
interessant zijn na te gaan hoe deze doelstelling wordt gerealiseerd. Het
eenvoudig uitgegeven boek begint met een hoofdstuk 'Practical Criticism'.
Als dit verwijst naar de straffe normen van I.A. Richards kunnen we de
auteurs zonder veel moeite thuisbrengen in hun oriëntatie. Volgende
hoofdstukken zijn getiteld: Language, Movement, Rhetoric and Irony,
Form, Genre, Comparisons and Contrasts en Emotion and Integrity. Alle
hoofdstukken bevatten teksten en vragen -veel vragen. Historische
overzichten van resp. de Engelse en de Amerikaanse literatuur ronden de
eigenlijke tekst af, waarna enige bladzijden met suggesties voor verdere
lectuur, literaire termen en een auteursindex. Een lexicon is los
toegevoegd. (WdM)
Ernst van Altena, Op een pad van briefpapier... Brieven in de poëzie.
Vroom & Dreesmann, 1993. ISBN 90 6104 004 3. Prijs f 5.95. 96 blz.
Ons nationale warenhuis-in-zorgen blijft in competitie met dat net wat
sjiekere, maar ook duurdere eigenlijk-alleen-voor-nette-mensen-warenhuis
waarvan er maar een paar zijn, als het gaat om een eigen in de
boekenmarkt. De egodocumentenmanie -wat is het toch jammer dat Presser
dat foeilelijke woord heeft bedacht!- van dit jaar wilde V&D niet missen en
ze vroeg vertaler en bloemlezer Ersnt van Altena gedichten bijeen te
brengen rond dit thema. Hij had blijkbaar assistentie van ene Jan
Veldhuizen, die wel het voorwoord medeondertekent maar niet op de
titelpagina voorkomt. In noodgang gemaakt, zo te zien: voor een indeling
van de 108 opgenomen gedichten die alle als onderwerp de brief hebben,
was geen tijd en het laatste gedicht - van Daan Zonderland, want de
ordening is nu eenvoudig alfabetisch, dus van Aafjes ("het laatste wat hij
schreef: Liefste de oorlog is nog niet begonnen") tot....- is twee keer
afgedrukt. Leuk is dat de bloemlezers niet alleen uit bundels hebben
gekozen, maar ook uit tijdschriften.Voor zo weinig geld altijd
meegenomen. (KC)
Mm 4 Jeugdliteratuur: Peter van den Hoven over Guus Kuifier; Rund
Kiaaijeveld over Theo Hoogstraten; Ruud Kraaijeveld over Jan de Zanger;
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en Casper Markesteijn over Evert Hartman. Walvaboek, Markeloseweg 22,
7245 TP Laren (Gld). Ieder deeltje 48 bladzijden, flink formaat. Prijs per
deeltje f 12,50. Volgens de formule:
1. Iets over de auteur; 2. Eenvoudige analyse van vier van zijn boeken;
3. Thematische jeugdboekenlijst.
Stevige, frisse omslagen. Voorin een mooie foto van de auteur, ik schrok
bijna Jan de Zanger zo weer in levenden lijve te zien. Van hem natuurlijk
het al klassieke Ben is dood en daarnaast Voor een halve zak drop,
Desnoods met geweld en Hadden we er maar wat van gezegd.
Dat De Zanger, twee jaar geleden ergens in Denemarken in eenzaamheid
gestorven, sterk emanciperend schreef blijkt uit de thema's die naar
aanleiding van zijn boeken voor de boekenlijst zijn gekozen: Racisme en
discriminatie, School, Homoseksualiteit en Verliefdheid/seksualiteit.
Leuk is om te zien hoe die thema's ook de overige besproken auteurs
typeren, terwijl toch in de lijstjes juist boeken van andere schrijvers
worden genoemd. Bij Theo Hoogstraten gaat het veel meer om een inhoud
vol spanning: Toekomst (dictatuur, milieu), Kernergie (rampen, verzet) en
Detectives; bij Evert Hartman Tweede Wereldoorlog, i oekomstverhalen,
Politiek verzet en Paranormale verschijnselen; en Guus Kuijer is opstapje
naar de thema's Boeken waarin op een bijzondere manier over dieren (en
mensen) wordt geschreven, Moderne sprookjes over de wereld waarin we
leven, waarbij de werkelijkheid en fantasie dicht bij elkaar liggen, en
Relatie kinderen-volwassenen. In hun eenvoud, met toch de nodige
illustraties, keurig materiaal voor het vrije lezen in de basisvorming.
Onder redactie van Jan Heerze en Ruud Kraaijeveld. (WdM)

Abonnementen, donaties
Voor de goede orde blijven we wijzen op de volgende procedure die van
belang is voor een correcte afhandeling van post en donaties. Wilt u
nieuwe leden ("donateurs") of abonnees voor Tsjip (eveneens "donateurs")
aanwerven, noem dan als adres: SPL, Erasmusplein 1, kamer 6.11,
postbus 6500 HD Nijmegen, Nederland. Vandaaruit worden de adressen
doorgegeven naar de secretariaten in Nederland en Vlaanderen. Deze
handelwijze geeft de meeste zekerheid dat de nieuwe donateur vanaf dan
Tsjip ontvangt, mits deze meteen na ontvangst van een acceptgirokaart
zijn verplichte donatie van f 35,- of BF 600 voldoet op de postrekening
van de penningmeester in het eigen land.
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Over het komende nummer
Is er literatuur in de zoveel besproken en lichtelijk gevreesde
basisvorming? Die vraag staat centraal in Tsjip 3/2, ons juninummer. Hoe
hebben didactici en schoolboekenauteurs zich de ontwikkeling van de
literaire vorming in het de nieuwe onderwijsstructuur voor de 12-15-jarigen
voorgesteld en wat hebben ze ermee gedaan in hun studies en
schooluitgaven? Op de conferentie van 1 juni wordt daar nader op ingegaan.
We nemen daar vast wat van mee.
Jacques Vos, auteur van literatuurdidactische en andere handleidingen,
auteur ook van verschillende schoolboeken zoals Leesboek/Leesdagboek,
Literatuur, en Balans, en docente Ineke Haykens laten zien wat
basisvorming in de praktijk kan betekenen en hoe zij met name het
fictieonderwijs aanpakken.
Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens schreven een praktische
didactiek voor Nederlands in de basisvorming. Hoe komt de literatuur
daarin tot zijn recht? En hoe staat het met de literatuur in de programma's
van de andere talen? Onze redacteuren vragen het aan de mensen die het
weten kunnen
Ook de aanloop naar de basisvorming heeft onze aandacht. We vervolgen
het verslag van het Poetry Symposium in Durham met een reeks
interessante mogelijkheden om met kinderen van 4 tot 12 poëzie te lezen
en hoe zich hun curriculum volgens Sir John Kingman uitstrekt tot ze 16
zijn. En we gaan nader in op de methoden Wie dit leest en Lees je wijzer
waarover we op de voorgaande bladzijden Cor Aarnoutse hoorden spreken.
In de rubriek prijswinnaars in de klas komen we met Het volgende verhaal
van Cees Nooteboom (Constantijn Huijgensprijs 1992) en als de
importeur wil meewerken met Bookerprizewinnaar Michael Ondaatje.

1

Aanwijzingen voor de verzorging van de kopij

Het is goed te weten dat de redactie van Tsjip zich richt tot allen die de
literaire vorming tot hun aandachtsgebied rekenen, docenten, literatuurwetenschappers en didactici zo goed als bibliotheekmedewerkers en
beleidsmakers. Bondigheid en een toegankelijke stijl zijn gewenst,
Om het werk van de redactie te vereenvoudigen vragen we u om de volgende regels in acht te nemen:

* Bijdragen zijn gesteld volgens de voorkeurspelling, Tegen

het gebruik
van een der andere gangbare modeme tal en is overigens in prin-cipe geen
bezwaar, Afkortingen worden vermeden,

* Iedere nieuwe bijdrage (ook korte berichten) op een nieuw blad be-ginnen.

* Auteurs vennelden hun correspondentie-adres en telefoonnummer. Tevens
geven zij een korte omschrijving van hun huidige funetie en werkzaamheden.

* Manuseripten zijn enkelzijdig uitgeprint met regelafstand 1 en worden
zoveel mogelijk op floppy (MS-Word 3.0, WP 4.2 of 5.0) aangeleverd.
Teksten op floppy graag aIleen de platte tekst.
* Titels en tussenkopjes eenmaal onderstrepen; cursief te drukken woorden
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artikelen, verhalen en gedichten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
* Voor literatuurverwijzingen gebruik maken van auteursnaam en jaartal
(Van Assche 1988, 68).

* De bibliografie alfabetisch opstellen en inrichten als voIgt:
Van Assche 1988, A. van Assche, Jeugdliteratuur. In: Spiegel 8
(1990), nr. 1, 67-71.

* Voetnoten, illustraties, schema's e.d. op een apart vel aanleveren.
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Tsjip
"Men vreest wel eens dat ik de leerlingen overschat, maar ik
geloof dat men hen te vaak onderschat. Het zou trouwens
toegeven zijn aan hedendaagse gemakzucht wanneer men zich
slechts zou richten naar wat, volgens vele ouderen, de nieuwe
jeugd nog interesseert, en de besten onder de jongeren zouden
ons daar stellig niet dankbaar voor zijn. Overigens was ik me dit
alleszins bewust toen ik in 1920 als officier-leraar mijn loopbaan
begon: ik besprak en las zowel het oudste als het nieuwste uit
onze litteratuur en pas veel later formuleerde ik mijn bedoelingen:
'Dat ik door ook de nieuwste litteratuur te beschrijven de kans
loop auteurs van onze dagen te hoog te stellen, heb ik minder
zwaar laten wegen dan de overtuiging, dat onze leerlingen die
zich voor litteratuur interesseren, naast een inwijding in de oudere
letterkunde (welke hun meestal slechts eens, en wel op school,
ten deel valt en dus stellig niet verwaarloosd mag worden) recht
hebben op informatie ten aanzien van wat er leeft in de schone
letteren van hun eigen tijd. Door hun stelselmatig het laatste te
onthouden, vrees ik dat wij ze voor het eerste niet zullen
winnen.'
Hèeft het litteratuuronderwij s ons volk 'voor het eerste' weten te
winnen? Iedereen grijpt naar Jan Cremer, maar handige niet met
noten overladen herdrukken van oeuvres van onze klassieken
ontbreken: noch Hadewijch, noch Hooft, noch Huet of Potgieter
of Van Eeden zijn verkrijgbaar. Juist ook hier moet de leraar zijn
taak zien: een generatie vormen die èn traditie èn vernieuwing
huldigt.(...)
Juist tegenwoordig nu via t.v., radio en pers geestelijke waarden,
en speciaal litteraire waarden, meermalen omgezet worden in
exhibi-tionisme, grapjasserij en kruiswoordraadsel, dient het
litteratuur-onderwijs een ducdalf te blijven temidden van deze
zondvloed: misschien komt er dan nog eens een tijd dat een
Nederlander in het parlement zijn Gorter of Hooft citeert, gelijk
een Engelsman zijn Wordsworth of Shakespeare."
W.L.M.E. van Leeuwen
(Uit: Wam de Moor e.a.,Schatbewaarder tussen coryfeeën. W.L.M.E. van Leeuwen
en de Schoonheid. Broekhuis 1 Stichting Literaire Manifestaties EnschedeHengelo, 1992, p. 56 e.v.)
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Redactioneel
Nu de uitvoering van de plannen voor de basisvorming met ingang van het
komende schooljaar realiteit wordt is het goed te weten wat er te doen - en
naar de opvatting van de defaitisten onder ons: te redden - valt. In deze Tsjip
derhalve aandacht voor het literatuuronderwijs in de basisvorming. Bij
Nederlands zal dat fictie-onderwijs gaan heten, althans wanneer de scholen de
ideeën volgen van de SLO-medewerkers Jan Verbeek en Helge Bonset die
verantwoordelijk zijn voor het leerplan Nederlands in de basisvorming,
respectievelijk in zijn opzet en didactische uitvoering. Didacticus Jacques Vos
en moedertaaldocente Ineke Haykens doordenken de kwestie meer theoretisch
vanuit een ander point of view.
Hannie van Huijgevoort (voor Frans) en Lenny Bouman en Rina van Maanen
(voor Engels) stellen zich de vraag wat in de vreemde talen realiseerbaar is
binnen de basisvorming als het om het lezen en beleven van literatuur gaat.
Zij hebben er kennelijk meer vertrouwen in dan Erik Kwakernaak, die in een
recent nummer van Levende Talen het literatuuronderwijs in de vreemde talen
wil clusteren tot het vak wereldliteratuur om zo tijd te winnen voor nuttiger
zaken op het gebied van de taalvaardigheid. Een opvatting die, als het lezen
van de wereldliteratuur ermee gediend is, wel de instemming van de SPL kan
hebben, maar wanneer dit ten koste gaat van de literaire vorming in de
vreemde talen, een onmiddellijke afwijzing verdient. (De werkgroep
Onderzoek van de SPL bereidt intussen, zo vernamen wij, een gedegen reactie
op Kwakernaaks nuttigheidsdenken voor.)
Wat voor ons land nieuw is, blijkt in de landen om ons heen reeds op
ervaring te berusten. Piet-Hein van de Ven overziet de ontwikkelingen in de
scandinavische landen, terwijl in het vervolg op het verslag dat Wam de Moor
in de vorige Tsjip begon van het poëziesymposium in het Engelse Durham,
de Britse ideeën over de literatuur in de basisvorming van 5 - 16 jaar een

voorname plaats innemen.
Naast deze special biedt dit nummer een beschouwing van Anja BijlsmaLindaart over de met de Booker Prize 1992 bekroonde Michael Ondaatje als
auteur voor de Engelse literatuurles, een pittige reactie van Cor Geljon op de
aanval van 'bobo' Bekkering (in het vorige nummer) op de Nederlandse
literatuurdidactiek, het alfabet van een literaire vormer door Ardi Roelofs en
een bespreking van het boek over W.L.M.E. van Leeuwen, waaruit we ter
opening van dit nummer citeerden. Belangrijk nieuws is er in de rubriek Van
bestuur en werkgroepen over het intercultureel literatuuronderwijs.
De redactie betreurt het afscheid van Ank Hendricks, die vanaf het begin
betrokken is geweest bij,, de samenstelling van ons tijdschrift. Anks werk als
docente klassieken laat het niet toe dat zij op dezelfde wijze blijft investeren
in de SPL. Vandaar dat zij zowel het hoofdbestuur -waarin zij onze redactie
vertegenwoordigde- als de redactie verlaat. Wij danken Ank en zijn verheugd
dat zij, tezamen met Harry Habets, het aandeel van de klassieken blijft
behartigen, nu als medewerker. (WdM)

Bij het omslag
Kundig uitgevoerd door de Grafische Bedrijven Bosch & Keunig te Baarn;
stevige kaft vol kleurige voorkanten van bijzondere boeken, echt vrolijke
schutbladen met rode bolletjes en zwarte turfjes, en daartussenin van alles te
zien en te lezen over kinder- en jeugdboeken, foto's van schrijvers, schema's
over het bijhouden van wat je leest, en vooral allemaal letters. Het is precies
dat boek waar tijdens de conferentie over fictie-onderwijs in de basisvorming
die de SPL en de VDN op 1 juni 1993 organiseerden didacticus Theo Witte
om vroeg, in aanvulling op de opdrachten en vragen die in de verschillende
leermethoden Nederlands worden aangeboden: een boek dat de jonge lezer
warm maakt voor concrete schrijvers en boeken.
Allemaal letters. Zo heet dit boek van Jacques Vos, dat Alfons van Heusden
met een vleug van het schitterende leeskijkboek Dat rijmt, door hem samen
met Ivo de Wijs gemaakt, op niveau verzorgde. Vos spreekt de 10-15-jarige
lezers voor wie deze uitgave bedoeld is rechtstrteeks toe; er zit geen leraar
tussen. Allemaal letters is precies hét boek dat we, nu de basisvorming
werkelijk van start gaat en lezen onderdeel wordt van fictie-onderwijs, nodig
hebben. Het mikt op de meisjes en jongens van 10 tot 15 die al
belangstelling krijgen voor lezen en nu de weg zoeken in de doolhof die de
bibliotheek of boekwinkel vaak voor hen blijkt te zijn.

Vos behandelt het lezen als iets dat met je zelf te maken heeft, als iets om
over na te denken. Hoe ben je begonnen met lezen en wat las je sindsdien?
Vervolgens: wat zou je willen lezen, wat ís er allemaal voor je in voorraad en
hoe kies je daaruit? Een zorgvuldig uitgewerkte opvatting van het begrip
reflectiviteit, nu eens niet in maar buiten het onderwijs. Allemaal letters is
een boek voor de individuele lezer (al kan het in een klas uitstekend dienst
doen).
Een boek dat dan ook vertrouwde didactische instrumenten als
leesautobiografie en leesdagboek bevat: Vos werkte met zo'n leesdagboek al
vijftien jaar geleden in zijn methode Leesboek/Leesdagboek.en in Vertellen,
het jeugdliteratuurboek voor de brugklas, dat Vos en Ineke Haykens in 1988
bij Ten Brink publiceerden. Het boek bevat kopieerbare schema's voor het
noteren van leeservaringen. Het vertelt over voorkant en achterplat van een
boek, over de soorten boeken die er zijn en hoe die in de bibliotheek worden
gemerkt - van elk type laat hij de jonge lezer een stukje proeven -, ovcer
kwaliteitsoordelen door middel van Griffels en Penselen, en een reeks van die
4
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bekroonde booeken ("Winners! ") kort beschreven en wat er achter zit aan
jurywerk.
En dan natuurlijk is er het effect van Vos' altijddoorgaande pleidooi voor het
niet-fictionele, informatieve jeugdboek. Van Basiswoordenboek Nederlands
tot Midas Dekkers' Het Walvismeer, waarin deze excellente non-fictieschrijver
jonge -en ook massa's oudere- lezers informeert over de activiteiten ' van
Greenpeace. Ze zijn allemaal te leen in de bibliotheek.
En passant hoort de lezer over de boekenbeurs waarop boeken verhandeld
worden, over produktieprocessen, over het werk van vertalers en bewerkers.
Daarmee vraagt Jacques Vos respect voor de boekenmakers die doorgaans
achter de schermen blijven. Hij vertelt graag (en goed) over het boek. Hoe dat
tot stand komt, van documentatie tot perspresentatie, wat vertalen is, wat
bewerken is; hoe je een jeugdverhaal schrijft, daar laat de prozaschrijver
Berend Jager iets van zien. En dat alles is de opmaat voor dat waar Theo
Witte om vroeg: voorlichting over de belangrijke jeugdboekenschrijvers.
Over Beckman, Hofman, Wilmink, De Zanger, Kuijer, Dahl, Lindgren,
Nóstlinger, Voigt en anderen.
En dan gaat het weer over lekker rijmen en dichten zonder je hempie op te
lichten, de meester geeft een kleine toelichting bij gemakkelijke gedichten en
laat een echte dichter vertellen over zijn dichterschap. Remco Ekkers doet dat
goed. Wat Koch-opzetjes maken het dichten tot een speelse bezigheid onder de
eigen bureaulamp -al zie ik niet érg veel jongens en meisjes van twaalf,
dertien zo braaf en harmlos bezig.
Er is een ander plechtanker waarmee de didactiek van Vos aan de grond blijft:
zijn aandacht voor de historische dimensie. In hoofdstuk 8 treedt Brave
Hendrik op als opening naar het klassieke jeugdboek. Zesendertig klassieken
noemt hij in eerste instantie, dit is vijftien meer dan er op een weggehoonde
lijst voor de bovenbouw stonden. De meeste kun je gelezen hebben vóór je
naar de brugklas gaat, en als je ze dan nog niet gelezen hebt blijven ze toch
mooi. Jammer dat er maar zeven Nederlandse bij zijn, al is er hoop voor
Annie Schmidt: nu nog niet klassiek, straks misschien wel. De zeven zijn:
Uit het leven van Dik Trom (1892), School-idyllen (1900), Afke's tiental
(1904), Ot en Sien (1906), Pietje Bell (1914), De scheepsjongens van
Bontekoe (1924) en Joop ter Heul (1929). Ik mis de auteur van De Katjangs
en De Artappa's, J.B. Schuil. Kruimeltje, Fulco de Minstreel en D e
kinderkaravaan worden enige bladzijden verder semi-klassiekers genoemd, en
acht boeken staan op de nominatie om klassiekers te worden: Kruistocht in
spijkerbroek, Marijn bij de Lorredraaiers, Vechten voor overmorgen, Met je
hoofd in de prullenbak, De kinderen van het Achtste Woud, Oorlogswinter,
Koning van Katoren en Jip en Janneke. U weet steeds minder wie de auteurs
zijn, nemen we aan. Even quizzen dus!
Een beetje vreemd is het dat het hoofdstuk over sprookjes zo helemaal
achteraan staat. Verder is Allemaal letters een mooi boek, rijk aan plaatjes,
onder andere de in dit nummer afgebeelde tekeningen van Alfons van
Heusden. Vos houdt van informatieve boeken. Hij heeft er nu zelf een
geschreven dat een griffeltje verdient vanwege zijn gedegenheid en
originaliteit als individueel lees-leerboek. (KC)
Jacques Vos, Alfons van Heusden, Allemaal letters. Uitg. Bekadidact, Baarn 1992
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Wam de Moor

Literatuur in de basisvorming volgens
Bonset & Verbeek
Waar kwam het ook weer op neer, zo'n dertig jaar geleden, vóór de mammoet
de scholen binnendenderde, wat deed je aan literatuur in klas 1 tot 3 van de
middelbare school, gym, h.b.s., m.m.s., mulo misschien? Ik las De Witte
voor in de eerste en de tweede gym, mijn collega probeerde op de hbs nog
eens Roeland Westwout, al vonden we dat geen literatuur. We wisselden
bloemlezinkjes uit waarin gedichten thematisch stonden geordend, Het Klein
Heelal van de collega's P. Meertens en H. Doedens, net als jij gewoon
mensen die voor de klas stonden. Misschien hadden we Epiek en Lyriek nog,
voor de derde klas, maar dat werd ons reeds te 'litterair', want onder de huid
van de tijd begon het al te zinderen. Kopiëren was er nog niet bij, anders had
je het een en ander met de prachtige houtsneden in Van Leeuwens bekendste
schoolbloemlezing kunnen doen. Ekkel en Zoetbrood lanceerden hun
veeldelige serie Doelbewust lezen, waarin de verhalen thematisch waren
geordend. Bij Verkenning en Rekenschap van Huygens en Veurman -heel
nieuwe integraalmethode toen- zat voor de leesles in de onderbouw
Verbeelding en Werkelijkheid met een mix van gedichten en verhalen,
geïllustreerd met lijntekeningen en belabberd maar modern fotomateriaal. Dan
had je, voor de derde, Gelood bestek dat als leesboek hoorde bij het leerboek
Zicht en Inzicht. Op andere gymnasia en hbs'sen die de woelige baren achter
de mammoet indoken hadden ze soortgelijke werken van andere kleine
zelfstandigen, en een paar van die methoden hebben het uitgehouden en zijn,
terwijl hun auteurs van echtgenoot en ideologie wisselden, mee ontwikkeld
naar het heden: Opbouw met Open Boek en Functioneel Nederlands dat van
een reeks cahiertjes tot een bolwerk van taalonderwijs uitgroeide. Je
analyseerde met Huygens en Veurman nog eens een gedicht en ik heb toen
een definitieve hekel gekregen aan de vragenrijtjes met een tekst, die
Riemens-Feteris en genoemden met vanzelfsprekende hardnekkigheid (Quod
scripsi, scripsi) bleven stellen.
Als ik een catalogus op tafel gooide van een tentoonstelling van concrete
poëzie in het Stedelijk, gebeurde er veel meer met die eerste klassers van mij.
Dan wilden ze ook wel zinnige figuren tekenen. Een heel aardig manneke van
net 12 begon er spontaan van te dichten en leverde na een week een schrift
vol zieleroerselen. Hij is nu consulent en inspecteur kunstzinnige vorming
irgendwo, maar dat zal wel toeval zijn. Ze hadden net hun lagereschool Frans
opgehaald, dus dat regengedicht van Apollinaire sprak ze aan. En wat we niet
schrijvenderwijs konden pakken, speelden we. Dat moest gewoon met een
paar koperrode gordijnen over het klapbord, dan werd het pas echt, en speelde
ic 'De vrouw met de doek' van Manus van der Kamp en 1 d een klucht van
Molière.
Ieder die in die tijd voor de klas stond, zal zo zijn eigen individuele verhaal

vertellen van plezier en gewoonte. En werd doorgaans door collegae met een
mengeling van waardering -die jonge jongen toch! - en afkeer -dat is toch geen
leren meer, dat is spelen, dat is flauwekul! - bekeken.
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De muze van de didactiek
Maar zo simpel kon het, toen de mammoet binnenstormde, niet blijven. Het
onderwijs kreeg de kippekoorts. Daar begonnen de nascholingscursussen.
Startten rond 1970 de Nieuwe Lerarenopleidingen. Daar was de muze van de
didactiek. Ook wij omhelsden haar. De VON ontstond en baarde Moer. Alle
lerarenopleiders vergaapten zich bij de SOL in Utrecht aan een cursus
Geprogrammeerde Instructie grammatica onder inspiratie van Steven ten
Brinke. Helaas zette die nieuwigheid niet door, het had tijd kunnen schelen,
maar the Complete Mothertongue Curriculum wel. Gelukkig wel, want het
is een nog altijd te waarderen en te weinig gekend handboek waarin de
Utrechtse voorman over de grenzen van de nationale didactiek heenstapte. Het
was voor mij de bron van de tweedeling tekstervarings- en
teksbestuderingsmethoden, ook al hanteerde hij die termen zelf ten dele heel
anders dan we in de jaren '80 gingen doen, en ik heb het betreurd dat Ten
Brinke zelf nooit meer iets met die tweedeling heeft gedaan.
En daar was ook, anno 1973, in zicht: Jan Sturm, met Letteren Leren Lezen,
vol ideeën over hoe emancipatorisch literatuuronderwijs zou moeten zijn.
Albert Kamer, Jacques Vos, George Lubbers, je las hun namen voor het
eerst. En die van Helge Bonset, want hij was erbij, altijd. Scherp en
beminnelijk tegelijk. Hij beheerste, net als Ten Brinke, het hele
moedertaalonderwijs en schreef daarover, bezield en realistisch tegelijk. Hij
maakte deel uit van de Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek die in 1980 een
'handleiding voor het voortgezet onderwijs' uitbracht, waarvan vier drukken
verschenen, de laatste in 1986. Hij drukte zogezegd zijn stempel.

Leerplan en praktische didactiek
En nu weer, nu de basisvorming handen en voeten moet krijgen, heeft Bonset
voor de Stichting Leerplanontwikkeling, tezamen met Martien de Boer en
Tiddo Ekens 'een practische didactiek' geschreven. Nederlands in de
basisvorming, zo luidt de titel, is een handig boek, waarin je voor elk van de
negen leerstofgebieden waarin het SLO het moedertaalonderwijs in de bavo
heeft opgedeeld geordende informatie krijgt aangeboden. Die informatie betreft
eer inleiding over de kerndoelen die van toepassing zijn, de leerstofinhoud, de
voornaamste met het gebied samenhangende problemen, enkele
voorbeeldlessen, toetsing en voor het onderwerp relevante literatuur. Ik moet,
voor ik Nl in de bavo bespreek, eerst naar een ermee samenhangende andere
uitgave van de SLO, Een leerplan Nederlands, ook voor de basisvorming. Die
verscheen merkwaardig genoeg later, onlangs, bij Wolters-Noordhoff.
Merkwaardig omdat dat leerplan duidelijk ten grondslag ligt aan het
omvangrijker werk van Bonset, De Boer en Ekens. Het is geschreven door
een andere SLO-medewerker, Jan Verbeek, en onder de co-auteurs treffen we
Bonset en De Boer aan.
Verbeek legt in de inleiding op het leerplan uit hoe de vork aan de steel zit: de
boeken zijn produkten van een en dezelfde projectgroep. Geen wonder dus, dat
het hoofdstukje 3.2 waarin Verbeek negen 'verschuivingen''registreert in de
retoriek van het vak moedertaalonderwijs (zie p. 17-19) nagenoeg identiek is
aan de negen verschuivingen die we bij Bonset c.s. aantreffen onder de
vakdidactische uitgangspunten, hoofdstuk 1.2 (zie p. 14-18). De heren hebben
zelfs de floppy's uitgewisseld, dunkt mij, zo letterlijk hetzelfde is de tekst.
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Je proeft ook in ander opzicht, dat dit geen literatuur is, met de kroontjespen
geschreven. Beide boeken zijn typisch de produkten van een systematische
opzet. De comités hebben rond de tafel gezeten, Jan respectievelijk Helge
legden de schema's van hun boeken aan de leden voor, Dick (Prack) bracht een
passage over het lezen van fictie in voor het leerplan, Tiddo voegde een
proefles aan toe aan Helges voorstel voor een praktische didactiek, en nadat de
concepten waren goedgekeurd, begon het noeste invullen per computer.
Vooral in het leerplan is met hartstocht gesmeten met de kerndoelen, nu eens
met een vetje, dan weer in romein, zalig zo'n tekstverwerker. Leuk werk,
leerplan ontwikkelen. Een voordeel van deze werkwijze -ik weet niets zeker,
ik lees het alleen aan de teksten af- is dat je geen wezenlijke zaken over het
hoofd ziet, een nadeel dat je in zo eindeloos veel paragraafjes en
subparagraafjes terecht komt en noodzakelijkerwijs elke vorm van
persoonlijkheid uit de tekst moet laten wegebben. Stilistisch zou een
handleiding twintig jaar geleden nooit z6 geschreven zijn.

Van emancipatoir naar communicatief
Nu was Moedertaaldidactiek, het leerboek waarop Nl in de bavo een half
vervolg wil zijn, ook het product van een groep, de Leidse Werkgroep
Moedertaaldidactiek, maar daarin droegen de verschillende hoofdstukken
duidelijk het stempel van de betrokken auteur. Bernard Schut bijvoorbeeld,
verantwoordelijk voor het gedeelte literatuuronderwijs, kon zijn werk terug
laten keren in zijn dissertatie van enige jaren later. Moedertaalonderwijs was
in de ogen van de Leidse Werkgroep per definitie emancipatorisch, moest
leerlingen tot autonome burgers opvoeden. Communicatief taalonderwijs,
voorgestaan door Bonset & Verbeek, is de hedendaagse uitwerking van deze
zelfde opvatting, minder idealistisch, meer pragmatisch: de mens moet zich
staande houden in een complexe samenleving, die in communicatief opzicht
ook steeds ingewikkelder wordt. Het lijkt mij de enig juiste opvatting, zoals
ik ook de kerngedachte deel dat alle deelactiviteiten op school geintegreerd
dienen te worden waar dit maar kan. Vooral Griffioen heeft dat in 1976
benadrukt en in de retoriek is men daar ook wel van overtuigd.
In de scholen niet. Mijn collega komt, terwijl ik dit schrijf, binnen van het
stedelijk gymnasium waar zij als wachtgelder voor zes uur verspreid over drie
dagen te werk is gesteld: "Denk maar niet dat ze daar een boodschap hebben
aan al die vernieuwingen. De uitnodiging voor de VDN-SPL-conferentie op 1
juni over fictie in de basisvorming werd er met een brede grijns en volgens
mij geheel ongelezen verscheurd.'Daar kunnen we toch niks mee! Fictie!
Gruwelijk!' En op mijn vroegere school -een mavo-havo-vwoscholengemeenschap- is het net zo."
In een hoofdstukje over opvattingen over het vak Nederlands in de huidige
praktijk bevestigt Jan Verbeek die toevallige uitspraken. Als je het leest,
begrijp je niet dat er nog mensen als Verbeek en Bonset zijn die hun nek
uitsteken voor beter en motiverender moedertaalonderwijs. En bekruipt je de
vrees dat ook de SPL tegen de bierkaai vecht terwille van een respectabeler

literaire vorming en meer leeslust bij jonge lezers. En waarom ook maar hier
niet de computer voor hoger vermaak benut in plaats van dit allemaal weer op
te schrijven?
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De retoriek versus de praktijk
Want waar komt het op neer? Op dezelfde kloven die ik in 1980 beschreef. De
retoriek van de didactische denkers is heel wat anders dan de praktijk op de
scholen. De vakdidactische retoriek staat voor geïntegreerd communicatief
taalonderwijs. Volgens Verbeek en Bonset is dat "taalonderwijs waarin
leerlingen taal gebruiken met verschillende functies in verschillende
communicatieve situaties, en waarbij reflectie plaats heeft op dit taalgebruik
ter verbetering van de taalvaardigheid'.
Die definitie is gebaseerd op de verschuivingen die zij in de vakdidactiek
moedertaal hebben waargenomen. Ik vat die hier kort samen, zodat de lezer
zelf kan zien in hoeverre een dergelijke verschuiving ook in zijn eigen
schoolse werkelijkheid past. Het gaat om:
1)meer en andere aandacht voor mondelinge taalvaardigheid
2) taalbeschouwing als reflectie, niet als ontleedonderwijs
3) meer en andere aandacht voor fictie-onderwijs
* lezen van geschreven fictie, luisteren naar gesproken fictie
* kijken naar films, televisieseries en toneelstukken
4) aandacht voor taalvariatie
5)aandacht voor massamedia
6) aandacht voor informatievaardigheden (van woordenboek tot computer)
7) aandacht voor vaardigheden bij andere vakken van belang
8) oefening van deelvaardigheden voor toepassing in taalgebruikssituaties, dus
die uiteindelijk leiden tot een totaal
9) naar een product- en procesgerichte aanpak.
Dat zouden de meeste didactici wel willen. Maar de werkelijkheid is anders en
wordt gedomineerd door de oude vormen van deelonderwijs in grammatica,
spelling, stijl, woordenschat en lezen. Van het dikwijls bepleite groepswerk
komt weinig terecht. De pleidooien van Jacques Vos en anderen voor
thematisch opgezet taalonderwijs blijken niet te helpen, zo min als er in het
vreemdetalenonderwijs iets van komt. Als docenten aan de leerstof uit de door
hen gebruikte methode lesstof toevoegen is dat voor een grotere
leesvaardigheid, voor grammatica en spelling. De rapportcijfers worden
grotendeels bepaald door grammatica en spelling, in mindere mate door
leesvaardigheid, schrijven, spreken en luisteren. En ook bij schrijfonderwijs
is nog maar weinig van de door Braet en Rijlaarsdam uitvoerig bepleite
verworvenheden doorgedrongen.

De kerndoelen 10 en 17
Een leerplan Nederlands zet de lijnen uit voor de realisering van de
verschuivingen in de praktijk, Nederlands in de basisvorming vormt de
concrete uitwerking. Het nut van Verbeeks boekje vind ik dat je heel goed
kunt zien waar de twintig kerndoelen die binn;-zn Nederlands voor de
basisvorming zijn gedefinieerd opduiken in het te ontwerpen leerplan. Als ik
me hier mag beperken tot het literatuuronderwijs, wordt de docent verwacht
iets te doen met de twee kerndoelen 10 en 17. Dat literatuuronderwijs heet
hier een hoofdstuk lang consequent fictie. Moest dat nou? De kloof met de
jeugd wordt door zo'n term in plaats van gewoon "literatuur, toneel en
televisie" niet gedicht en de kloof met de docenten zie ik zich verbreden.
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De kerndoelen 10 en 17 houden het volgende in. De teksten zijn gedichten,

stripverhalen, toneelstukken (?), t.v.-series, verhalen en dagboeken, die
inhoudelijk aansluiten bij de ervaringswereld en en het ontwikkelingsniveau
van de leerlingen en geschreven zijn in een voor hen begrijpelijke taal. De
leerlingen moeten dan antwoord kunnen geven op vragen over het denken en
handelen van personages uit de tekst, over de daarin beschreven situatie, over
de relatie tussen de tekst en de werkelijkheid, en over de waarde die ze voor
zichzelf en anderen aan de tekst toekennen. Kerndoel 17, zie Verbeek p. 48 of
Bonset p. 274, vraagt van de leerlingen dat zij tenminste als middelen
waardoor de luisteraar of lezer gemanipuleerd kan worden kennen: figuurlijk
taalgebruik, clichés, persuasieve en suggestieve elementen, de karakteristieke
eigenschappen van de genoemde tekstsoorten en tenslotte de functie van beeld
en opmaak in een tekst kunnen onderscheiden. Veel is het niet, maar wie dat
denkt, moet even naar de werkelijkheid van elke dag kijken. Wat wordt er nu
eigenlijk aan leren over literatuur gedaan in de onderbouw? Dat hangt wel
heel sterk af van de vrouw of de man voor de klas. Van het toeval dus. Je
mag alle sprookjes, mythen, sagen,. legenden, epen, nonsense verzen,
dichtvormen en stijlfiguren verwaarlozen, als je ze maar leert spellen en
zinnetjes ontleden. Dus waar zeuren we over als we het wat weinig vinden?

Een schat aan mogelijkheden
In de uitwerking van deze twee kerndoelen wordt recht gedaan aan beide. En in
nog geen dertig bladzijden vindt iedere leraar in de basisvorming, óák de
docent Duits, Frans of Engels, een schat aan mogelijkheden om van de
leesles, en ik bedoel dan natuurlijk niet de les zakelijke teksten leren lezen
maar die waarin we leerlingen confronteren met literatuur en wat ze zien op
televisie, een communicatieve aangelegenheid te maken.
Van het 'leren praten over fictie' is terecht een apart punt gemaakt, want het
is de basis waarop je de klas in beweging brengt, tot contact brengt over
ieders ervaringen met mooi en lelijk, waardevol en waardeloos, goed en
slechts, etcetera. En de leraar zit er midden in, heeft ook háár of zijn
ervaringen met teksten en t.v.-series, de eigen bewondering voor songs en
chansons.
Na een inleidend stukje over het thema - naast 'leren praten over fictie', zijn
dat: 'relatie tussen fictie en werkelijkheid', 'kenmerken van fictie leren zien'.
'kennismaken met schrijvers' en 'de bibliotheek leren kennen'- volgt een
ruime serie lessuggesties. Daarin herkent de didacticus heel veel uit de
literatuur van de laatste twintig jaar, ook uit angelsaksische hoek (vergelijk
mijn bijdrage elders in dit nummer over het Poetry Symposium in Durham),
en de vragen en opdrachten zijn naar mijn mening te herleiden tot een vijftal
typen:
1. tekstervaringsvragen (bv. Wie van de personen uit het verhaal zou je het
liefst willen zijn? Waarom?),
2. tekstbestuderingsvragen (bv. Vertel na hoe het verhaal begint. Vertel na
hoe het verhaal eindigt),
3. vragen waarin tekstervaring en -bestudering kunnen samenvallen (bv. Als
je één moment mocht kiezen om nog eens te lezen/horen/zien, wat zou je dan
kiezen?),
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4. productief-creatieve opdrachten die een puur divergent karakter hebben en
ervaringsgericht zijn (bv. Bedenk (schrijf op/vertel) hoe het verhaal afloopt)
en
5. productief-creatieve opdrachten die tekstervaring en -bestudering combineren (bv. Bedenk (schrijf op/vertel) drie vragen die je graag aan de
hoofdpersoon uit het verhaal zou willen stellen. Leg uit waarom je dat wil
vragen).

De inhoud boven de vorm verkozen
De voorzichtigheid waarmee Bonset, De Boer en Ekens leerstof bespreken die
aanleiding kan zijn tot structurele analyse, met name op p. 197 waar ze
ineens fictie lijken te beperken tot wat het kan zijn: het verhaal, de roman, en
toneel of t.v.-serie, is kenmerkend voor de besliste keuze die zij hebben
gemaakt voor de ír houd v^ n t ctié^ov de vorm71n die keuze behoren zij,
met Koos Hawinkels die dit deed in Lust en leven ("dit is geen schoolboek,
maar een hobbyboek"), tot de eersten uit de pedagogische provincie die het
eens zijn met de mensen van de bibliotheek (1).
Voor dezen staat vast dat het lezen van de jongere lezer niet bevorderd wordt
door een literatuuronderwijs waarin alle aandacht uitgaat naart hoe d,..auteur
het zegt, maar alleen door een benadering die het accent legt op wat hij zegt
en wat dit voor de jonge lezer zelf betekent.
Hun aandacht voor de relatie tussen fictie en werkelijkheid spoort met de
opvatting van kunstpsycholoog Michael Parsons, die, zoals De Mul
zorgvuldig heeft uitgelegd (2), in de smaakontwikkeling van kinderen het
mimetische stadium ziet vóórafgaan aan het expressieve en formele stadium.
Kennismaken met schrijvers, een ander onderdeel, past in het expressieve
stadium - ook dat gaat vooraf aan het door veel leraren zo gekoesterde formele
stadium. En zo is deze keuze kunstpsychologisch evenzeer te rechtvaardigen
als vanuit de ervaringsgegevens van bibliotheekmensen die zien wat
leerlingen in hun vrije tijd graag lezen.

Wat hebben ze geleerd?
Is het genoeg wat de basisvorming volgens Verbeek en Bonset bijdraagt aan
de literaire vorming? Wat weet en kan en misschien wil de 14-jarige VWO'er,
de 15-jarige mavist/havist en de 16 jarige lbo-leerling die zijn basisvorming
afrondt op het terrein van de literatuur?
Als je leesbevordering het wezenlijke doel acht van het door hen voorgestane
fictie-onderwijs in de bavo is het antwoord ja. De opdrachten die Bonset c.s.
formuleren zijn heel wat prikkelender dan de meeste vragenlijsten in de
totnutoe verschenen methoden voor de basisvorming - met uitzondering van
op niveau_ - , die zich kenmerken door een drang tot volledigheid, door
tekstgerichtheid en die 'het onvermogen van veel auteurs laten zien om
tekstervaring te koppelen aan tekstbestudering. OP de VDN-SPL-conferentie
van 1 juni 1993 waar een aantal van de auteurs aan het woord kwam en de
methoden kritisch werden besproken, bleek dit zonneklaar.
Wanneer je meent dat in basisvorming ook kennis thuishoort van
literatuurgeschiedenis, zelfs als die zich beperkt tot de jeugdliteratuur, geeft
Bonset absoluut niet genoeg. Neem je daarentegen het bestaande onderwijs als
maatstaf, waarin op veel scholen de eerste drie jaar wat de literaire vorming
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betreft verloren gaan in onsystematisch te hooi en te gras en te weinig lezen,
voorlezen of voordragen, dan gaan we er met Nederlands in de basisvorming
aanzienlijk op vooruit. Maar ja, ook in de handleiding voor leraren van L.M.
van Dis uit 1961 stonden suggesties voor het leesonderwijs in de onderbouw
die tot een zinnig curriculum hadden kunnen leiden als we destijds
onderwijskundig gedacht hadden, maar ze werden zelden gerealiseerd. Ook toen
al de tegenstelling tussen de retoriek en de pragmatiek. Ook toen al
inspecteurs die zus voorschreven en docenten die zo deden. Maar ik denk dat
wat Bonset c.s. willen praktisch uitvoerbaar is.

Drie bezwaren
Bij alle waardering heb ik drie bezwaren tegen het hoofdstuk Fictie. Het eerste
stipte ik al aan, het betreft het gebruik van het begrip 'fictie'. Ik erken dat er
wel degelijk iets zinvols zit in het gebruik van de term, namelijk het accent
dat de leerplanontwikkelaars daarmee leggen op het belang van de fictie zoals
die buiten het boek om wordt geboden in televisieseries, films en dergelijke.
Dat we daaraan aandacht gaan schenken in het onderwijs heeft de instemming
van velen. Maar de term fictie is te alomvattend en misleidend. Ze interfereert
met het begrip 'fiction' dat de leerlingen-in-basisvorming leren kennen bij
Engels, en daar hebben wij het ook vandaan, maar dan is de term beperkt tot
het verhaal en de roman. 'Writing Fiction' is heel iets anders dan 'Writing
Poetry' -ik noem maar even een paar titels van boeken die dat onderscheid
heel duidelijk laten zien (3). Het gevolg van de keuze van Bonset c.s. is dat
de auteurs onder fictie ook de poëzie en het toneel begrijpen, en daarmee
geven ze basisgevormden een begrip mee dat in de bovenbouwstudie
onmiddellijk herzien moet worden. Want poëzie is in geen enkele literatuur
hetzelfde als fictie.
Ik verdenk de auteurs er niet van dat ze kopschuw zijn voor het begrip
'literatuur', al zijn het juist de moedertaaldidactici geweest die in de jaren '70
en '80 niet ophielden de literatuur in de hoek te zetten. Anno 1993 is het toch
niet nodig om leerlingen te paaien, omdat 'literatuur' ze in het verkeerde
keelgat zou schieten? Wanneer het vakonderdeel niet wordt gegeven zoals
Bonset, De Boer en Ekens zich dat voorstellen, wordt de term 'fictie' in de
perceptie van de leerlingen even vervelend en saai als 'literatuur' vaak is
gemaakt.
Mijn tweede bezwaar geldt de afwezigheid van nadere suggesties specifiek
voor de hantering van de jeugdliteratuur in de basisvorming, terwijl Bonset
c.s. toch even goed als ik weet dat veel docenten een opleiding hebben gehad
waarin voor de jeugdliteratuur geen plaats was. Informatie over de
inhoudelijke kant, elementaire kennis over boeken en hun auteurs en verder
over de wijze waarop de leerlingen met die auteurs en hun boeken in
aanraking komen, de samenwerking met SSS bijvoorbeeld, had er wel in
gemogen.
De toetsing, waarmee elk hoofdstuk naar zijn einde gaat, poogt het reflecteren
te bevorderen. De auteurs erkennen grif dat ze er bij het hoofdstuk Fictie niet
helemaal uit zijn gekomen, en daarin ligt mijn derde bezwaar. Eigenlijk zou
je de ontwikkeling in fictie niet moeten toetsen, vinden ze, althans geen
cijfers moeten geven. Maar om dezelfde redenen als aangevoerd tijdens de
conferentie 'De toetsing in het literatuuronderwijs' in 1988 (4), namelijk:
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literatuur zou een marginale plaats krijgen als de leerlingen er geen cijfer voor
kregen, aangevuld met de wetenschap dat in de bovenbouw wel cijfers
gegeven worden, duiden ze enige mogelijkheden aan. Zonder er zelf in te
geloven. Creatieve schrijfopdrachten lenen zich niet voor toetsing, menen ze,
presentatie van een gelezen verhaal of leesverslag achten ze als toets niet
betrouwbaar. En vervolgens kiezen ze juist de slechtste mogelijkheid: "Het
beste is om de leerlingen een sterk persoonlijk getinte reactie te laten
schrijven op het gelezene. Dit kan aan de hand van stimulerende vragen als:
Welke persoon uit het verhaal zou je het liefst willen zijn? Welke vragen zou
je aan de schrijver willen stellen over het verhaal?"
Ik vind dat uitstekende vragen op weg naar het eindniveau, maar niet voor de
eindtoetsing. Daar zou je iets kunnen doen met het onderdeel 'kenmerken van
de gelezen teksten'. Maar Bonset c.s. noemt zelf als mogelijk het leesdossier,
zonder er goed raad mee te weten, want zeer en passant, terwijl het een
bindend middel kan zijn. Als een verzameling van allerlei soorten opdrachten
die in de loop van een trimester of jaar zijn gegeven, kan het de reflectiviteit
van het fictieonderwijs bevorderen.

Reflectiviteit
Belangrijk bij dit alles, en dat maakt het hele boek aantrekkelijk, niet alleen
voor de docent Nederlands, maar ook voor ieder die zich voor de concrete
lespraktijk interesseert, is dat Bonset, De Boer en Ekens hun voorstellen
voortdurend plaatsen in het licht van de reflectie. Communicatief
taalonderwijs werkt alleen als de participanten voortdurend reflecteren op de
stappen die zij in het leerproces zetten.
Ik beschreef in het begin de situatie van de zelfkazende leraar in de jaren '60
en de overgang naar het teamwork van de jaren '80 en '90. Nederlands in de
basisvorming is een produkt van dergelijk teamwork en uiterst nuttig gebruik
van de tekstverwerker. Wie het zich niet aanschaft, doet zichzelf en de
leerlingen, tenzij hij of zij over een buitengewoon creatieve geest beschikt, in
hoge mate te kort.
Noten
1 Aldus Saskia Tellegen tijdens de conferentie Een zoen van Europa. Haar
bijdrage is te lezen in het binnenkort te verschijnen verslagboek van de
conferentie.
2 Jos de Mul, 'Waarom esthetische opvoeding, waarom literatuur-onderwijs?
Stadia van esthetische ontwikkeling volgens Parsons.' In: W. de Moor (red.),
Stiefkind en Bottlenec't. De toetsing in het literatuuronderwijs. Nijmegen,
1990, pp. 47-56. Zie ook: José van Dijk, 'De bijdrage van esthetische
opvoeding aan de esthetische ontwikkeling van kinderen'. In zelfde bundel, pp.
75-83.
3 Writing Fiction, bijvoorbeeld van V. Cassills, Writing Poetry, van Barbara
Drake.
4 Zie Stiefkind en Bottleneck, passim.
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Basisvorming, Frans en literatuur:
gaat dat samen?
Wat zou je je als docent Frans in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
bekommeren om literatuuronderwijs, nu invoering van de basisvorming en
realisering van de kerndoelen zoveel actuelere items vormen? Overbodige
luxe, zegt de een. De ander: leuk, maar te weinig lesuren voor 'franje'.
Bovendien, literatuur in een moderne vreemde taal, in klas 1-2-3, moet dat
dan al? Of liever, kan dat dan al?

Congres Frans
Belangstelling voor dit onderwerp trok evenwel tijdens het congres Frans in
Noordwijkerhout op 19 en 20 maart j.l. een grote groep docenten naar de
workshop Lezen en fictie in de onderbouw. Ze werden gedreven door
belangstelling, maar soms ook door een gevoel van onzekerheid over de
mogelijkheden. Als je leerlingen, àlle leerlingen, vanaf de brugklas kennis
wilt laten maken met literair getinte teksten, met fictie, wat voor teksten
lenen zich dan voor zo'n kennismaking? En welke oefenvormen passen
daarbij?
Ik mocht de workshop verzorgen. Mijn insteek was een praktische. Het zou
niet zinvol zijn om een theoretische verhandeling te geven over
literatuuronderwijs in de onderbouw. Evenmin kon ik een kant-en-klaar
leerplan leveren. Wel zou ik - en zal ik ook hieronder - suggesties doen voor
het gebruik van literair getinte teksten en daarbij steeds zoveel mogelijk
aansluiting zoeken bij de lespraktijk van het Frans. Het moderne vreemde

talenonderwijs in de eerste fase is gericht op het verwerven van vaardigheden,
op het begrijpen en het gebruiken van de moderne vreemde taal. Literatuur als
los aanhangsel is zeker in die fase niet gewenst en ook niet erg realistisch.
Docenten zullen zoeken naar een schakel met de gewone lespraktijk, als ze
motieven hebben om, dan al, met literaire vorming te beginnen. En aan
motieven ontbreekt het niet.

Argumenten
Ook binnen Bavo-kaders en zelfs met beperkte lessentabellen is het
verantwoord om bezig te zijn met literatuuronderwijs. Er zijn een drietal
argumenten te noemen om leerlingen al bij het aanvangsonderwijs Frans
kennis te laten maken met authentieke teksten die literair getint zijn.
In de eerste plaats is er de aansluiting onderbouw-bovenbouw. Nog heel vaak
begint een leerling in Havo 4 bijvoorbeeld, blanco wat het lezen van
literatuur/fictie betreft. Terwijl er voor systematische opbouw van
vaardigheden als spreken, schrijven, luisteren en lezen in de leergangen steeds
meer aandacht is, gebeurt het opbouwen van leeservaring met fictionele
teksten veelal incidenteel. Chanson-teksten die in de leergangen zijn
opgenomen, zijn vaker bedoeld als snoepje dan dat ze een wezenlijk onderdeel
van de stof vormen. In tegenstelling tot wat sommigen verwachten, zal
volgens de meest recente aanbevelingen ook in de herziene eindexamens mvt
voor Havo-Vwo een royale plaats zijn ingeruimd voor literatuuronderwijs.
14

Van Huijgevoort, Basisvorming, Frans en literatuur: gaat dat samen?

Het gaat daar om kennen' en 'kunnen', en juist dat laatste is een kwestie van
geleidelijkheid.
Tot onze geruststelling vinden we ook in de kerndoelen voor de mvt
voldoende aanwijzingen om vroeg te beginnen met literaire vorming. Enkele
citaten ter illustratie:
Onder leesvaardigheid:
- kerndoel nr. 4: 'De leerlingen begrijpen de hoofdzaak van [...] literaire of
cultureel getinte teksten', mits die voldoen aan bepaalde criteria van
inhoudelijke aard, opbouw en vocabulaire.
- kerndoel nr. 5: ervaring met extensief lezen van teksten die meerdere
pagina's beslaan
Onder socio- culturele competentie:
- kerndoel nr. 17: leerlingen hebben kennis gemaakt met cultuuruitingen die
specifiek zijn voor het betreffende taalgebied'.
Ten derde hebben docenten overwegingen van pedagogisch/didaktische aard die
hen wel eens meer zouden kunnen inspireren dan de verplichting om
kerndoelen te realiseren. Natuurlijk, het lezen wan literair getinte teksten
draagt bij tot algemene leesvaardigheid, wat op zich al een sterk argument is.
Maar waar het hier om gaat is dat niet met een zakelijk doel geschreven
teksten ruimte laten voor persoonlijke beleving en eigen interpretatie. De
mvt-docent kan dankbaar gebruik maken van veranderde opvattingen over
literatuuronderwijs. Daarbinnen is sinds de jaren '60 het accent verschoven
van literatuurgeschiedenis via tekstanalyse naar tekstbeleving en -waardering.
Het lezen van fictie kan aanleiding geven tot zelfdenken en zelfexpressie. juist
in de klassesituatie (meerdere lezers) kunnen de leerlingen de ervaring opdoen
dat een tekst zich leent voor meerdere lezingen. Dat effect blijkt ook uit de
reacties op de werkstukjes die in de praktische voorbeelden straks besproken
worden.

Teksten kiezen: criteria en soorten
Nadat ik in het bovenstaande nogal grillig met benamingen voor literaire
teksten ben omgesprongen, moet ik hier toch eindelijk opmerken dat een
discussie over 'literair' en 'niet-literair' niet thuis hoort op onderbouw-niveau.
Laten we het houden bij 'literair getinte teksten' of gewoon bij 'lectuur'.
(Serieus werken met lectuur betekent niet dat we literatuur vergeten.) En laten
we vervolgens kijken naar de criteria die we kunnen aanleggen bij het kiezen
van een tekst:
- belangstelling van de leerlingen
-herkenbaarheid
- informatiedichtheid
- taalniveau (idioom en zinsstructuren)
- structuur van de tekst
-lengte van de zinnen
- tekstlengte in verhouding tot het taalverwervingsniveau
- tekstlengte in verhouding tot de beschikbare tijd
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Mon chat Ulysse

Mon chat Ulysse
A la jaunisse
Il ne dort plus
Ilasimal
Qu'il ne joue plus
Avec sa. balie
Mon chat Ulysse
A la jaunisse
Sous le bakut
Ou il se cache
On ne voit plus
Que ses moustaches
Mon chat Ulysse
A la jaunisse
Ce sans-souci
A pris peur
D'une souris
A moteur
(Pierre Coran)
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Als mvt-docent, en misschien wel speciaal als docent Frans, heb je in de
praktijk dikwijls meer oog voor het criterium moeilijkheidsgraad dan voor
inhoudelijke of vormaspecten. Misschien is het daarom zinvol om dat ene
criterium eens tijdelijk ondergeschikt te maken, als je een tekst kiest voor,
pakweg, een groep leerlingen van ongeveer 13 jaar. Op grond van het
criterium leeftijd kozen de docenten die aan de workshop deelnamen uit een
lijst met tekstsoorten in groten getale voor kort verhaal, dagboek, chanson,
romanfragment, en in veel mindere mate voor toneel, sprookje, fabel en
gedicht. Van een lijst met mogelijke 'ladingen van een tekst' bleken humor,
spanning, allerlei gevoelens (droefheid, angst, blijheid,...) favoriet met het
oog op 13-jarigen, terwijl ironie, sarcasme, boodschap/wijsheid het slecht
Het herkennen van die lading kan een leerdoel zijn. Hoe, met welke
lesaktiviteit haal je de meerwaarde naar boven zonder de vaardigheidstraining
uit het oog te verliezen?

Oefenvormen
Drie in de praktijk uitgeprobeerde materiaalsuggesties en enkele
oefenmogelijkheden komen hieronder aan bod. Voor alle geldt dat ze naar de
mening van zowel leerlingen als docent voor herhaling vatbaar waren. Verder
bestrijkt de selectie doelgroepen van 1 Mavo tot 3 Vwo. Het is niet mogelijk
om hier de complete lesmodellen te bespreken, inclusief de aktiviteiten die
nodig zijn om de tekst te ontsluiten. Denk hierbij aan extensief of intensief
lezen, woorden en zinsstructuren verklaren e.d., maar ook aan aktiviteiten om
de belangstelling voor de tekst op te wekken of om de toegang te
vergemakkelijken. Ik beperk mij hier tot het inleiden en samenvatten van de
aktiviteiten die vooral met de beleving van een tekst te maken hebben.

Mon chat Ulysse
Klas 1 Mavo doet aan poëzie in het Frans en leest 'Mon chat Ulysse' van
Pierre Coran (zie de volgende bladzijde).
Wat voor tekst het is, waar je dat aan ziet ook zonder hem te lezen, wie er
zelf een kat heeft, hoe die heet, hoe die eruit ziet en wat die doet, dat alles
passeert de revue voordat het gedicht hardop wordt voorgelezen. Gezamenlijk
wordt uitgezocht wat er over Ulysse gezegd wordt en wat er met hem aan de
hand is. Tenslotte suggereren de leerlingen wat het verband is tussen de zieke
kat en de motorthuis.
De afsluitende individuele opdracht luidt dan: probeer nu een tekening te
maken waarin zoveel mogelijk uit het gedicht voorkomt; je mag er ook iets
bijschrijven in het Frans.
De resultaten getuigen van plezier in de bezigheid, maar ook van creativiteit
met het Frans, ook waar de beschikbare taalmiddelen (uiteraard) nog zeer
beperkt zijn. Zo vinden we 'il ne marge plus' in een tekening terug in de
vorm van een etensbak met ernaast een hardgrondig 'non!'.
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Je t'écris
Brugklas 2 leest een briefroman: Caban/Zehrfuss, Je t'écris (Gallimard, Folio
Cadet, maar ook heruitgegeven bij het Folio-project van Levende Talen). Het
is authentiek materiaal, weliswaar bestemd voor Franse kinderen jonger dan
de lezers uit brugklas 2, maar dat blijkt geen bezwaar te zijn. Tijdens de
workshop op het congres hebben de docenten een bijlage ontvangen met 15
oefenideeën bij dit materiaal. De opdrachten zijn, afhankelijk van de
bedoeling, inzetbaar op verschillende momenten: voor, tijdens of na het
lezen. In geen enkel geval gaat het om klassieke controle-vragen.
Leerlingen geven bijvoorbeeld in een grafiek op een 10-pt.schaal, brief voor
brief, de stemming van de hoofdpersoon weer. Deze opdracht is heel geschikt
tijdens het lezen of als leidraad bij tweede lezing. Ook docenten vonden de
opdracht heel aantrekkelijk. De uitvoering verlangt nu eens geen productief
taalgebruik en is zo met name prettig voor wie moeite heeft met schrijven.
De opdracht legt de nadruk op het lezen, was een tweede genoemde reden, èn
onderstreept juist de eigenheid van het genre briefroman.
Een ander aansprekend voorbeeld is de ondertitelingsopdracht. Als het boekje
uit is, krijgen de leerlingen enkele illustraties eruit voorgelegd (elke brief gaat
namelijk vergezeld van een tekening). De illustraties stellen dan de foto's
voor die de buurjongen uit het verhaal in zijn album plakt. Welk commentaar
schrijft hij erbij in het Frans? Laat merken of het goede of slechte
herinneringen zijn.

Place des grands hommes
Een 'chanson recyclée' in klas 3 Atheneum. Enkele maanden voordat de grote
Patrick Bruel-golf ook Nederland overspoelde, was in de les het chanson
?lace des grands hommes' aangeboden. Ik had het gekozen en gebruikt om
diverse redenen, maar niet vanwege het literaire aspect. Op dat moment kende
nog geen enkele leerling het chanson. Ik wilde het chanson hergebruiken,
toen de naam van de zanger bij de leerlingen dankzij de hit 'Casser la voix'
inmiddels iets was gaan oproepen.
De klas kreeg de opdracht om nog eens te luisteren naar het chanson en de
tekst mee te lezen. De leerlingen moesten proberen wat woorden in zich op te
nemen. Daarna draaiden ze de tekst om. We verzamelden alle woord(groep)en
die ze zich herinnerden kriskras op het bord. Daarna was mijn vraag: waar
gaat het volgens jou over in dit nummer? Diverse antwoorden: 'het gaat over
een afspraak om elkaar ergens te ontmoeten na 10 jaar'; 'hij (de ik-persoon) is
bang om er in z'n eentje te staan, zijn gevoel'; 'hij wil weten wat er met zijn
oude vrienden is gebeurd'. Verschillende samenvattingen, maar elke daarvan
klopte. Volgende etappe: welke woorden van het bord horen nu bij die eerste
samenvatting van Jordy en welke bij dat gevoel, de samenvatting van Elise?
Wat je het meest opvalt is dus persoonlijk. Luister ,-iu nog een keer naar het
chanson met de tekst erbij en geef daarin met een stift ongeveer 10 woord(groep)en aan die jij zelf belangrijk vindt voor de betekenis van de tekst en de
muziek. Schrijf nu die woorden in je schrift en berg de chansontekst op.
Deze fasering was heel belangrijk om tot de volgende creatieve schrijfopdracht
te komen. De leerling moest zich voldoende vrij voelen bij de uitvoering. De
opdracht: schrijf zelf een nieuwe tekst waarin je de gekozen woorden weer
gebruikt. Vorm is vrij. Hoeft geen gedicht te zijn. Hoeft niet te lijken op de
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oude tekst. Maak een eigen tekst. Jouw eigen sfeer. Gebruik tekeningen, een
foto, mooie letters of iets anders om jouw tekst meer te laten zeggen.
Gebruik zoveel mogelijk woorden die je al kent.
Het resultaat was verbluffend. De afzonderlijke kwaliteit van de werkstukjes,
de variëteit in vorm en inhoud (brief, scrabble-spel, gedicht, verhaal,...),
waarvan het effect nog eens vermenigvuldigd werd doordat de werkjes samen
werden geëxposeerd op een prikbord. Het lag aanvankelijk niet in de
bedoeling, maar het leek onvermijdelijk dat ik een prijs uitreikte aan het
werkstukje dat volgens de leerlingen zelf (ieder had zijn top 5 samengesteld)
het beste was.
De werkwijze zelf, min of meer door toeval geboren, blijkt ook 'recyclable' te
zijn. Leerlingen uit andere groepen vroegen zelfs of ze 'dat ook mochten',
hoewel de opdracht toch allesbehálve eenvoudig was. Het aardige is dat bij
een dergelijke opdracht leerlingen die gewoonlijk slecht scoren, plotseling tot
echte prestaties komen. Als docent doe je het daar in eerste instantie niet om,
maar het is wel een stimulans om het niet bij een keer te laten.

Maar er zijn zo weinig leuke teksten!
Als belemmering om aktiviteiten als hierboven beschreven, te ondernemen
wordt door vakdocenten veelvuldig het gebrek aan aansprekend materiaal
genoemd. Zo ook tijdens de workshop. De deelnemers begroetten de
oefenideeën als zeer realiseerbaar, wat niet onbelangrijk is als je leeservaring
met fictie en de hogere doelstelling van 'literaire vorming' ook daadwerkelijk
en consequent wilt nastreven. Enkelen vroegen zich echter af hoe ze aan meer
leuke Franse boekjes en literair getinte teksten voor juist die lagere klassen
konden komen. De behoefte aan nieuw los materiaal dat aanleiding geeft tot
dit type oefeningen bleek groot.
In feite is er niet per se materiaal nodig buiten de leergang om. Al bevat de
leergang of de docentenhandleiding niet altijd suggesties om met de literaire
aspecten van de geboden teksten om te gaan, goed ruw materiaal is er meestal
wel aanwezig.
Het kan zelfs zo zijn dat de leergang slecht materiaal aanlevert, dat desondanks
vatbaar blijkt Ie zijn voor een 'literaire' uitwerking, die dan bovendien tot
enthousiasme bij leerlingen leidt. Met een voorbeeld daarvan wil ik besluiten,
want zijn er dan nog argumenten om als docent mvt niet regelmatig met
literaire vorming bezig te zijn?

Page du journal intime de...
Uitgangspunt was een uiterst saaie tekst, die niet of nauwelijks aansloot bij
de belevingswereld van de tweedeklasser voor wie hij bedoeld is en die ook
geen emotionele lading of andere dubbele bodem in zich heeft. Het gaat om
een dialoog met ongeveer deze inhoud: '-Bewaar jij je boeken? -Nee, ik
verkoop ze.'en zo verder. De dialoog was begrepen. In enkele etappes gingen
we naar een schrijfopdracht toe waarbij de tweedeklassers praktisch in
aanraking zouden komen met een aspect van literatuurstudie, dat bij het lezen
in de bovenbouw niet .bepaald als gemakkelijk wordt ervaren, namelijk
vertelperspectief.
De aanloop deden we klassikaal, half in het Nederlands, half in het Frans.
Stel: je zou de dag van Guy vertellen. Wat zou je dan vertellen? Stel: nou ben
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MIS EN BOUTEILLES A LA PROPRIÉTÉ

je Guy zelf en je houdt een dagboek bij. Wat vertel je dan van die dag? Zeg
ook maar wat je ervan vond. Met een beetje fantasie, wat zou er staan in het
dagboek van de appel die Guy in zijn schooltas had? ('Je
m'APPELle...Aujourd'hui j'étais dans la serviette de Guy. Je suis allé á
1'école. Guy m'a mangé' enz.). De volgende les kregen de leerlingen een
huiswerkopdracht voor een 'page du journal intime': Schrijf een bladzijde uit
het dagboek van een andere persoon, van een dier of van een voorwerp. Met
passende illustratie. In het Frans. Gebruik zoveel mogelijk woorden die je al
kent.
Als ik gedacht had, dat er vooral dagboeken van personen zouden komen, dan
vergiste ik me. Er waren vooral ontboezemingen van voorwerpen (schoenen,
fiets, bril, waarvan ze zelf de eigenaars waren, fles wijn,...) en, minder
verbazend, dieren (meestal de eigen huisdieren). Behalve dat ze bewust bezig
waren geweest met de vorm en de kenmerken van een dagboek (ik-vorm,
datering), bleken de schrijvers heel rigoreus in het hanteren van het
vertelperspectief. Bovendien waren sommige producten humoristisch.
Uiteraard stelt een dergelijke taak eisen aan de taalkennis van de leerling. Die
moet om een bladzijde van een dagboek te vullen, bijvoorbeeld de voltooid
tegenwoordige tijd kunnen gebruiken. Maar een koppeling tussen
vaardigheidstraining en literaire vorming, dat was toch precies wat we
zochten?
Auteurs van leergangen zijn zich momenteel bewust van de sturing die van de
kerndoelen uitgaat. Op grond daarvan mogen we verwachten literair getint
materiaal en bijpassende oefeningen in de nieuwe leergangen voor de
onderbouw aan te treffen. Er zijn al stappen gezet in die richting. Toch lijken
er in het aanbod vooral niet-fictionele teksten voor te komen. Die tendens is
uit de kerndoelen voor leesvaardigheid te verklaren. Het zou wel jammer zijn,
als de nadruk al te zeer zou komen te liggen op het lezen van teksten
geschreven met een zakelijk doel. Ik onderschrijf overigens zonder aarzeling
het praktische nut, voor een beginnende mvt-leerder, van aktiviteiten als
informatie opzoeken in functionele teksten, het vergelijken van gegevens uit
folders en tijdschriften. Hij wordt dan immers vanaf het begin met echt Frans
geconfronteerd en leert dat hij niet alles hoeft te begrijpen om zich te kunnen
redden. Anderzijds is het van belang om juist op de leeftijd dat de leerlingen
ervoor open staan, te zorgen voor een goed aanbod van fictie of literair getinte
teksten. Daar horen dan op de doelgroep toegesneden opdrachten bij.
Misschien iets in de geest van bovenstaande voorbeelden? Argumenten om
ook in het Frans vroeg te beginnen met literaire vorming zijn er genoeg.
Après 1'heure, ce nest plus 1'heure.
Waalwijk, 7 april 1993
Hannie van Huijgevoort is als kaderdocent verbonden aan de groep
Vakondersteuning Frans van het Katholiek Pedagogisch Centrum. Verder is zij
werkzaam als docente Frans op het Dr. Mollercollege in Waalwijk, SG voor HavoAtheneum-Gymnasium, die binnenkort ook een Mavo-afdeling heeft.
Correspondentieadres: Katholiek Pedagogisch Centrum, Postbus 482, 5201 AL 'sHertogenbosch, tel. 073-215435
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Who's afraid of literature
in de basisvorming?
Luxe broodje of broodnodige kost?
"Wordt het niet weer eens tijd een nieuw literatuurboek voor de basisvorming
te schrijven, want het vorige boek voor de onderbouw, Who's Afraid of
Poetry? heb ik al vele malen gebruikt, en ik ben op zoek naar nieuw
materiaal."
Deze vraag werd niet aan dovemansoren gesteld, want we liepen al een tijdje
rond met het idee om samen een literatuurboek speciaal voor de
basisvorming, met deze keer niet alleen gedichten, maar ook verhalen.
De opzet was en is nog steeds om leerlingen op een speelse, creatieve,
plezierige wijze kennis te laten maken met literatuur, passend in de
belevingswereld van de doelgroep. Ons standpunt tijdens het schrijven van het
boek is steeds geweest dat literatuur onlosmakelijk verbonden is aan het
talenonderwijs, zowel in de moedertaal als zeer zeker ook in de vreemde taal
en dat je als docent een hele dimensie van de taal aan je leerlingen onthoudt,
wanneer je aan de literatuur van de taal voorbijgaat en er nauwelijks of geen
aandacht aan besteedt.
Helaas hebben we tijdens onze schoolpracticumbezoeken meerdere malen
gemerkt dat literatuur in de lagere klassen nog steeds als een luxe wordt
beschouwd, met andere woorden: officieel hoort het er wel bij, maar je vindt
het te duur, en dus koop je het maar niet. Uitspraken als "Daar heb ik geen
tijd voor", "Ik heb de handen vol aan het boek", "Literatuur is toch een luxe
broodje" getuigen van deze onderwaardering. Maar is literatuur op dit niveau
wel een 'luxe broodje' of is het een 'broodje gezond' dat er lekker uitziet en
bovendien nog voedingrijk is?

Literatuur in de basisvorming
Als we kijken naar de kerndoelen van het moderne-vreemdetalen-programma
voor de basisvorming, staat daar over de taalvaardigheden te lezen dat de
leesvaardigheid, gespreksvaardigheid en luistervaardigheid belangrijker worden
geacht dan de schrijfvaardigheid, omdat de- leerling "in staat moet zijn de
vreemde taal op een eenvoudig redzaamheidsniveau te gebruiken als
communicatiemiddel in mondeling contact met mensen die zich van deze taal
bedienen."
Over de leesvaardigheid lezen we onder 'kerndoelen':
1 De leerlingen kunnen hoofdzaken selecteren uit eenvoudige, informatieve
teksten en uit voor hen geschreven of herschreven verhalende teksten.
2 De leerlingen begrijpen de hoofdzaak van informatieve artikelen en van
verhalende, literair of cultureel getinte teksten.
3 De leerlingen hebben ervaring met het extensief lezen van teksten.
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Dit laatste betekent dus dat niet alleen de teksten uit het cursusboek maar ook
teksten voor leesplezier, zoals korte verhalen en gedichten in de klas
behandeld dienen te worden en dat niet alle teksten via uitputtende analyse
eigendom van de leerling worden. Leerlingen die werken met literaire teksten
krijgen een extra dimensie toegevoegd aan het leerproces, naast dat ze bezig
zijn met algemene taalverwerving worden ze geconfronteerd met een rijkdom
aan expressiemogelijkheden.
Omtrent de gespreksvaardigheid vermelden de kerndoelen:
De leerlingen kunnen onder andere:
4 naar een mening vragen en een mening geven
5 naar een oordeel vragen en een oordeel geven
6 iets of iemand beschrijven
7 vertellen wat er is gebeurd
8 vertellen wat er gaat gebeuren
9 positieve en negatieve gevoelens uiten
10 vergelijken
11 een voorkeur uitspreken.
Ook voor de gespreksvaardigheid zijn juist literair getinte teksten uitermate
geschikt. Uit de praktijk is gebleken dat vooral dit soort teksten motiverend
werkt op leerlingen èn op docenten. Er worden ervaringen in de klas
besproken die niet via de leergang op tafel komen. De leerlingen krijgen de
mogelijkheid zich in te leven in een situatie die hun tot dan toe onbekend
was. Ze zien gevoelens geuit die ze zelf niet of nauwelijks kunnen uiten.
Mede via literatuur krijgen we als docent inzicht in waar onze leerlingen mee
zitten, we krijgen de kans hun smaak verder te ontwikkelen dan Goede tijden,
slechte tijden, er ontstaat ruimte voor humor, de lach en de traan. En die
ruimte ontstaat niet als literatuur gebruikt wordt voor het beantwoorden van
gesloten vragen. Laten we vooral niet het belang onderschatten van het
creatief met de taal bezig leren en durven zijn. Is dat een 'luxe broodje'?

Ook algemene vaardigheden zijn gediend met literatuur als lesstof
In de kerndoelen voor de basisvorming wordt duidelijk gemaakt dat naast
taalvaardigheden algemene vaardigheden van belang zijn, zoals zelfstandig
leren werken.
12 De leerlingen kunnen alleen en in samenwerking met anderen een
eenvoudig onderzoek verrichten...
13 De leerlingen kunnen op eenvoudige wijze een standpunt verwoorden...
14 De leerlingen kunnen interactief samenwerken aan opdrachten...
Literaire teksten zijn bij uitstek geschikt om leerlingen intensief, creatief en
gemotiveerd te laten werken, door middel van keuzeopdrachten naar aanleiding
van een gedicht of verhaal, zoals zelf een gedicht of verhaaltje schrijven, een
tekening of een poster maken, een dialoog uitspelen, als lezer een brief aan
een persoon uit het verhaal schrijven of zich verplaatsen in de huid van de
hoofdpersoon en zich vanuit dat gezichtspunt laten interviewen door een zeer
lastige reporter.
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Reacties van docenten en leerlingen
Aangezien leesplezier, de belevingswereld van de 12-15-jarige en
taalverwerving op een motiverende wijze onze hoofddoelen waren, hebben we,
voordat we ons boek begonnen te schrijven, na de eerste fase waarin wij
authentieke teksten hebben verzameld, alle teksten voorgelegd aan een aantal
leerlingen in de leeftijd van de basisvorming.
Zij zijn het geweest die voor ons de uiteindelijke teksten hebben geselecteerd
op inhoud (interessant, leuk, mooi, spannend, daar leer ik wat van, te gek) en
op niveau.
Nadat we het activiteitenboek geschreven hadden, hebben we een selectie
voorgelegd aan diverse docenten die enthousiast met hun klassen het materiaal
hebben uitgeprobeerd. We hebben hun verzocht om naast hun eigen mening
ook de mening van de leerlingen te laten horen, en bovenal om in hun kritiek
eerlijk te zijn.
Een greep uit de reacties volgt hier. Ze zijn van leerlingen van de klassen
2B/C en 4A van de Christelijke Mavo 't Hof van Delft te Delft (docente
Patricia Blom), de LBO-4-klassen van de R.K. SG Heemheide te Druten
(docent Frans Koemans), enkele klassen van de R.K. Mavo De Mere te
Boxmeer (docent Wim Saris) en klas K3a van de Kon. Julianaschool te
Alphen aan de Rijn (docent Dirk van Vuuren).
- "Je bent er zo mee bezig"
- "Je leert zoveel nieuwe en gekke woorden"
- "Waarom krijgen we dit niet vaker?"
- "Zo vind ik Engels wel leuk" (een leerling met een 4 voor Engels!)
De leerlingen hebben zulke prachtige gedichten en verhaaltjes geschreven naar
aanleiding van de teksten en het creative work dat wij even gespeeld hebben
met het idee om er een apart boekje van te maken. Maar zo'n uitgave zal
helaas voorlopig niet doorgaan. Toch willen we u een 'taste' van deze
tongstrelende 'honey' geven.

Het oordeel van de docenten
Naast de leerlingen reageerden ook de docenten uiterst positief:
- "Omdat alle vaardigheden aan bod komen in een speciale en vrij nieuwe
speelse vorm vinden de leerlingen deze manier van werken heel
aantrekkelijk".
- "Ik vond het erg prettig werken met de teksten. Ze behoefden weinig uitleg,
omdat de onderwerpen de leerlingen aanspraken."
- "De leerlingen vonden de gedichten en de bijbehorende werkzaamheden
boeiend en uitdagend. Vooral 'Useful Person' scoorde hoog, had een hoge
haalbaarheidsfactor. Ikzelf heb voornamelijk Engels gesproken en de
leerlingen gestimuleerd dat ook te doen. Maar dit was moeilijk vol te houden,
dus toch maar weer in het Nederlands, waarna ik een samenvatting van
hetgeen gezegd werd in het Engels gaf. Dat werkte goed en iedereen was
tevreden. Uiteraard heb ik de leerlingen gevraagd of ze, naast dat ze het leuk

25•

vonden, het materiaal ook nuttig en/of leerzaam vonden." Antwoord,
unaniem: vooral leerzaam.
- "Ik heb het met veel plezier gedaan, veel gelachen en er was een goede sfeer
in de klas. Wat wil je nog meer!"
Wij zijn ervan overtuigd dat in dergelijke uitspraken van leerlingen en
docenten niet alle hierboven aangeduide kerndoelen zichtbaar worden, maar
wel vele. Leesvaardigheid, gespreksvaardigheid, zelfstandig leren werken, ze
komen in de workshop waarin de les als vanzelf verandert voortdurend in
wisselwerking tot hun recht. En dat in een sfeer, die je uiteraard ook in andere
lesonderdelen kunt bereiken, maar die door de goede teksten te kiezen als het
ware op een presenteerblaadje wordt aangereikt. Don't be afraid any longer of
literature in de basisvorming. It's a must!
Who's afraid of literature tekstboek en activiteitenboek, wordt uitgegeven
door Van Walraven BV, Apeldoorn.
?,

26

Piet-Hein van de Ven

Literatuur voor kennis en inzicht
Enkele notities over literatuuronderwijs en basisvorming
in Scandinavië
1 Aanzet tot reflectie
In deze bijdrage presenteer ik enkele Scandinavische opvattingen over
literatuuronderwijs aan 12- tot 16-jarigen. Ik leerde die opvattingen kennen
uit interviews (Delnoy/Van de Ven 1990) en publicaties en door
samenwerking in onderzoek naar literatuuronderwijs. Het is niet mijn
bedoeling deze opvattingen te presenteren als voorschrift voor het onderwijs
in Nederland. Voorschriften, voorstellen, plannen, dat is retoriek en het blijkt
uitermate moeilijk die retoriek om te zetten in lespraktijk. De leraar speelt
een veel belangrijker rol bij de realisatie van voorstellen en leerplannen dan
leerplanontwikkelaars, onderzoekers en politici vaak veronderstellen (of
zouden wensen). Ik presenteer de Scandinavische ideeën met de bedoeling
leraren, didactici en andere geïnteresseerden aan te zetten tot reflectie, tot
bezinning op wat er in het literatuuronderwijs in de basisvorming aan de orde
zou kunnen komen. Een dergelijke reflectie, en dan vooral reflectie door
leraren, is een belangrijke voorwaarde voor het eventueel veranderen van de
lespraktijk.
Ik presenteer in deze bijdrage overeenkomsten in opvattingen in Denemarken,
Noorwegen en Zweden. Er zijn ook belangrijke verschillen, maar ik geloof
dat een schets van overeenkomsten het meest mijn bedoeling dient, het meest
kan bijdragen tot reflectie.

2 Drie 'vakken'
De opvattingen over literatuuronderwijs moeten worden bezien tegen de
achtergrond van veranderingen in het denken over onderwijs en
moedertaalonderwijs. Alle drie de landen kennen sinds de jaren zestig een
basisschool voor leerlingen van 7-16 jaar. Deze school kent drie fasen van
drie jaar. In de eerste twee fasen wordt voornamelijk les gegeven door
klasseleraren. In de laatste drie jaren zijn er vakleraren werkzaam.
In alle drie de landen is de invoering van de bassischool gepaard gegaan met
nieuwe, centrale leerplannen, die in verschillende mate bepalend zijn voor wat
een leraar te doen heeft. Met het afschaffen van het oude systeem van
parallelle scholen voor diverse vormen van voortgezet onderwijs en
uitbreiding van het basisonderwijs naar negen jaar, probeerde men ook het
oude moedertaalonderwijs af te schaffen. Dat moedertaalonderwijs was
verdeeld in literatuur en taal. Het literatuuronderwijs was gebaseerd op de
canon. Het betrof het lezen van de standaard klassieken, de oude verhalen en
gedichten, en het zingen van oude hymnen. Het legde patriottische en
religieuze accenten. Die ideologie is te typeren als 'god' en 'vaderland'
(Mortensen 1979, Danielsson 1988, Bull 1991).
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De 'nieuwe' benadering laat zich minder duidelijk typeren. Het is veelzeggend
dat de nieuwe leerplannen in de afgelopen decennia nogal eens zijn
herschreven en aangepast aan nieuwe ideeën over onderwijs en
moedertaalonderwijs. In de discussies over die leerplannen komen diverse
politieke en inhoudelijke strijdpunten voor. Moedertaalonderwijs moet
modern en nuttig zijn, moet bjdragen aan emancipatie van arbeiderskinderen,
meisjes en andere kansarme groepen. Moedertaalonderwijs moet
studievaardigheden bijbrengen, voorbereiden op het latere beroepsleven,
mensen mondig maken, de nationale cultuur in stand houden, de grenzen
verleggen naar triviale literatuur, jeugdliteratuur, film, TV en video. Het is
opvallend hoe vaak de situatie in het moedertaalonderwijs wordt beschreven in
termen van 'arena' of 'slagveld'' (zie bijvoorbeeld Ongstad/Smidt 1993,
Malmgren/Malmgren 1993, Bull 1991).
Malmgren (1988) onderscheidt 'drie vakken Zweeds'. In Noorse en Deense
publicaties zijn daar parallellen voor te vinden (Helthoft 1984, Madssen
1987, Lund 1988, Nedregárd 1989)." De drie verschillende vormen van
moedertaalonderwijs zijn:
1 Moedertaalonderwijs als een literair-historisch vormingsvak
Moedertaalonderwijs bestaat uit twee onderdelen: literatuur en
grammatica. Centraal staat het overdragen van de culturele erfenis. Die
erfenis omvat een keuze van literaire werken en auteurs die het meest
waardevol worden geacht. Ieder lid van de samenleving dient vertrouwd te
zijn met deze canon van werken en schrijvers. Het onderwijs geeft de
leerlingen een gemeenschappelijk referentiekader door het behandelen van

de klassieke werken, dat wil zeggen teksten die steeds opnieuw, in elke
nieuwe periode, komen 'bovendrijven'. Deze opvatting vindt haar
oorsprong in het nationalisme van de negentiende eeuw en gaat uit van
de aanname dat het lezen van de klassieke meesterwerken een positief
effect heeft op de persoonsontwikkeling van de leerling. De klassieke
werken dragen bij aan een morele en ethische vorming, aan een
gezamenlijke nationale en culturele oriëntatie. Grammatica-onderwijs
geeft een belangrijke aanvulling: het schoolt het logisch denken.
Moedertaalonderwijs leidt dus bij ieder lid der samenleving tot een zelfde
culturele oriëntatie, ieder wordt moreel en ethisch welopgevoed.
2 Moedertaalonderwijs als vaardigheidsvak
Het onderwijs dient leerlingen te scholen in diverse taalvaardigheden.
Vaak komt dit neer op onderwijs in deelvaardigheden, vanuit de gedachte
dat door training in dergelijke deelaspecten leerlingen toegroeien naar
meer omvattende vaardigheden. Het vak wordt gelegitimeerd vanuit het
maatschappelijk nut voor het leven buiten en na de school. Het is vooral
een vak in . taal'technieken', de inhoud van taaloefeningen is niet van
belang. Volgens Malmgren is deze opvatting niet alleen gebaseerd op de
oude traditie van het onderwijs in het Latijn, maar is ze ook exponent
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van een technocratische visie op onderwijs en maatschappij. Dat wil
zeggen dat men ervan uit gaat dat maatschappelijke problemen kunnen
worden opgelost door directief handelen van de overheid, die op haar beurt
wordt gestuurd door specialisten en vooral door specialisten in techniek
en management. Maatschappelijke problemen dienen te worden
geïdentificeerd, geïsoleerd en 'objectief bestudeerd, zodat verbeteringen
kunnen worden voorgesteld. Het onderwijs moet voorbereiden op een
dergelijk proces, door leerlingen technische (taal)vaardigheden bij te
brengen. Het gaat om studievaardigheden als samenvattingen maken,
aantekeningen maken, kernwoorden opschrijven, etc. Nogmaals, de
inhoud, de werkelijkheidsinterpretatie in die oefeningen is niet relevant.

3 Moedertaalonderwijs als ervaringsgericht onderwijs
In deze opvatting baseert moedertaalonderwijs zich op de ervaringen en
verwachtingen van leerlingen, in plaats van op vastliggende
kennisgebieden. Taalvaardigheden worden aangeleerd in een proces waarin
leerlingen zoeken naar betekenissen, naar kennis, naar informatie op
gebieden die voor hen van belang zijn. Het onderwijs is thematisch
ingericht, de thema's representeren actuele en historische aspecten van het
menselijk bestaan. Literaire teksten vormen een belangrijke bron van
kennis, aangezien in literatuur menselijke ervaringen op diverse wijzen
staan verwoord. Literatuur is daarom een belangrijk terrein voor een
moedertaalonderwijs waarin taalontwikkeling en kennisverwerving hand
in hand gaan. Moedertaalonderwijs wordt vaak geïntegreerd met andere
schoolvakken die eveneens menselijke ervaringen betreffen:
maatschappijleer, geschiedenis, religie, maar ook tekenen en muziek
bijvoorbeeld.
In deze opvatting worden maatschappelijke problemen 'aangepakt' door de
mensen zelf. Onderwijs stimuleert de leerlingen tot 'sociale fantasie', tot

het analyseren en interpreteren van problemen en het bedenken (en
uitproberen) van oplossingen (Malmgren 1986).
Malmgren (1988) wijst er nadrukkelijk op dat deze drie opvattingen
ideaaltypische onderscheidingen zijn. Ze doen zich nooit 'in zuivere vorm' in
de praktijk voor, maar het onderscheid is . van belang voor een heldere
discussie over moedertaalonderwijs.

3 Literatuuronderwijs
In de jaren zestig ademen de nieuwe ideeën over moedertaalonderwijs de sfeer
van de tweede opvatting: het vaardigheidsvak. In deze opvatting wordt de
ruimte voor literatuur begrijpelijkerwijs bedreigd. Er is een onderscheid
tussen twee soorten lezen:
1. lezen voor het opdoen van informatie: lezen van 'sakprosa', van zakelijke
teksten;
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2. 'upplevelse lisning'. Een nogal moeilijk te vertalen term, 'belevend
lezen' komt er wellicht nog het dichtst bij. Het gaat hier om het lezen
van fictionele, literaire teksten.
Kennis is in deze opvatting geïsoleerd van literatuur. Literatuur vormt een
soort van vrije-tijdsonderwijs/ontspanning. Men probeerde de interesse in
lezen te ontwikkelen en leerlingen te maken tot lezers van jeugdliteratuur.
Tegen deze tweedeling komt veel verzet. Zowel in Zweden (Brodow 1977) als
in Denemarken (Sorensen 1985). Er wordt in de jaren zeventig een hevige
publieke discussie gevoerd. Velen realiseren zich dat je kennis niet ongestraft
kunt scheiden van gevoelens. Men herontdekt dat literatuur ook kennis bevat:
belangrijke kennis over leven, maatschappij, geschiedenis, enz. Het verschil
tussen 'kennis' aan de ene kant en 'upplevelse' aan de andere kant moet worden
opgeheven, het (literaire) boek in de klas in ere hersteld. Men meot met de
leerlingen boeken lezen, erover praten, ermee werken. Men plaatst literatuur
in een meer holistisch kader en benadrukt het belang van literatuur als middel
om kennis te verkrijgen van menselijke ervaringen in de geschiedenis, zonder
de emotionele dimensie van het kennen te isoleren. Die emotionele dimensie
wordt gezien als onderdeel van ervaringsleren. In de jaren zeventig wordt de
derde opvatting over moedertaalonderwijs dominant.
In de jaren tachtig komt er een nieuwe discussie. Het oude idee over
moedertaalonderwijs komt terug: moedertaalonderwijs verdeeld in literatuur en
grammatica. In de publieke discussie wordt geëist dat 'de fundamentele kern'
van het onderwijs terug zou komen, een back-to-basics.
Ook in het literatuuronderwijs wil men restauratie, er wordt geroepen om de
canon, het nationale erfgoed. Men eist dat - op nationaal niveau - wordt
vastgesteld wat er gelezen zou moeten worden vanaf de eerste klas, en
gedurende het gehele basisonderwijs. Tekstkeuze moet vooral niet worden
overgelaten aan leraren en leerlingen. Alle leerlingen moeten dezelfde literaire
basis krijgen. Men wil 'de garantie' dat kinderen uit de arbeidersklasse dezelfde
culturele bagage opdoen als andere kinderen, om te voorkomen dat
arbeiderskinderen 'ondergepriviligeerd' blijven.
De laatste jaren betreft de discussie over literatuuronderwijs vooral de strijd
tussen deze klassieke benadering en de ervaringsgerichte. Het Zweedse
leerplan uit 1980 laat zich lezen als een ondersteuning van een
ervaringsgerichte aanpak, terwijl de daarop volgende versie (1988) mischien
meer in het teken staat van de klassieke benadering. In Noorwegen woedt de
discussie in het vakblad voor leraren (Knudsen 1992 versus Smidt 1992). daar
ook wordt een link gelegd tussen ervaringsgericht literatuuronderwijs en
procesgeoriënteerd schrijven. Halse (1989) constateert dat het onderwijs in
lezen gedurende vele jaren sterk is gestuurd door de jacht op de ene
auteursstem, de ene boodschap, het ene ware thema. Tekstinterpretatie is
echter afhankelijk van vele factoren (kennis, ervaring, situatie, socialisatie).
De interpretatie van teksten door leerlingen kan hand in hand gaan met het
produceren van teksten door leerlingen, als men accepteert dat schrijven

30

Van de Ven, Literatuur voor kennis en inzicht

evenzeer een interpreterende activiteit is, waardoor leerlingen meer begrip
krijgen van de betekenis(sen) die teksten voor hen kunnen hebben. In Halses
visie gaat het niet om het overdragen van kennis, maar om het ontdekken van
kennis en inzicht. Overeenkomstige ideeën over de relatie lezen-schrijven
worden geformuleerd door Ongstad (1989) en Ongstad/Smidt (1989) op basis
van taalhandelings- en socialisatietheorieën.
Ook in Denemarken lijkt de discussie tussen informatief en belevend lezen
gepasseerd, ten gunste van de ervaringsgerichte benadering (Jelved 1984,
Søderberg 1984). Maar ook daar gaat tenminste een deel van de huidige
discussie weer over de invoering van een canon (Dansknoter 1992, Højholt
1992).
Er is evenwel een duidelijke trend. Leraren in Scandinavië wijzen over het
algemeen een canon af, omdat een voor ieder geldende canon voorbij gaat aan
factoren die bij tekstkeuze een rol zouden moeten spelen, zoals de leerlingen,
de klas, de onderwijsactiviteiten waarop de tekst zou moeten aansluiten, de
richting die men met nieuwe activiteiten in wil slaan (Thavenius 1987).

4 Retoriek en praktijk
Het is aannemelijk de meerderheid van de huidige leraren 'traditioneel' les
geeft, dat wil zeggen het informatieve lezen scheidt van het belevend lezen. In
interviews wijzen mijn Scandinavische collega's ter verklaring onder meer op
het traditionele onderwijs dat leraren gehad hebben als leerling en als leraar in
opleiding. Daarnaast lijkt de kracht van de klassieke traditie erg groot
(Malmgren/Malmgren 1993 en Ongstad/Smidt 1993).
Noorse collega's wijzen op de ,honderd jaar oude leestraditie in Noorwegen,
met name ook op een sterke 'bibliotheektraditie': elke school bezit een goede
bibliotheek van de - niet voorgeschreven - canon en van nieuwe boeken. De
boeken worden gelezen, voorgelezen, maar niet besproken of geanalyseerd.
Uit het Deense onderzoeksproject Skolesprog (schooltaal) dat uitgevoerd is in
het midden van de jaren zeventig, bleek uit observaties dat ook in
Denemarken er een kloof bestaat tussen de officiële onderwijsdoelen en de
dagelijkse praktijk. Die praktijk is traditioneler dan de retoriek.
De kloof tussen de retoriek in het leerplan en de praktijk in de klas lijkt
uitgedrukt te kunnen worden in een tijdseenheid: ongeveer twintig jaar. Veel
Zweedse leraren werkten in 1989 meer in overeenstemming met het leerplan
van 1969, dan dat van 1980. Deens onderzoek laat zien dat recent gebruikte
teksten en opdrachten ook al twintig jaar geleden gebruikt werden. De kloof
kan ook worden geformuleerd in termen van traditie: de traditie van het oude
gymnasium (literatuurhistorie, canon, tekstanalyse) is bij de invoering van
het 'basisonderwijs doorgedrongen tot de hoogste klassen van het nieuwe type
onderwijs (12-15). Ondanks andersluidende leerplannen blijkt-die traditie maar
moeizaam en langzaam te wijken.
Dit alles maakt duidelijk dat er een dubbel gevechtsterrein is: in de retoriek
strijden canon en ervaringsgericht literatuuronderwijs om dominantie, in de
praktijk strijden traditie (canon dan wel belevend lezen) en innovatie
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(ervaringsgericht). De onderwijspraktijk laat zich niet gemakkelijk
inhoudelijk veranderen.

5 Innovatie
De traditionele vakinhouden van schoolvakken laat zich niet gemakkelijk
veranderen. Dat geldt niet alleen voor de Scandinavische landen (Hultman
1987), dat geldt voor vele westerse landen (Fulhan 1984), dat geldt ook voor
Nederland (Van der leeuw/Bonset/Sturm 1990). Er wordt veel geinvesteerd in
onderwijsonderzoek, maar dat levert over het algemeen weinig op voor de
praktijk. Oja/Smulyan (1989) wijten dat aan de te geringe praktijkgerichtheid
van het dominante 'meten is weten' onderzoek. Dat type onderzoek 'tended to
restrict the researcher'sfocus to short run events, isolated variables, and a
limited range of meanings, creating an oversimpli ied picture of complex
classroom reality' (Oja/Smulyan 1989, 8). Leraren zijn zich daarentegen wel
van de complexe schoolrealiteit bewust en wijzen zulk simplificerend
onderzoek af. De vraag rijst dan hoe men, als men wil, onderwijs dan wel
inhoudelijk kan veranderen. Het is nogal aannemelijk dat zulke veranderingen
alleen blijvend optreden als leraren betrokken worden bij planning en
invoeren van vernieuwingen, als leraren participeren in beschrijven en
analyseren van vernieuwingspogingen, in het bijstellen van doelen en
activiteiten op basis van descriptie en analyse (zie bijv. Grundy 1987,
Oja/Smulyan 1989). Dergelijk onderzoek is bekend onder de naam actieonderzoek, of ook, als leraren daadwerkelijk als onderzoeker meewerken,
'teacher-as-researcher'-onderzoek (Van de Ven 1991b). De Scandinavische
landen kennen een bescheiden traditie in zulk onderzoek. (Illeris 1992,
Evensen 1992, Elmfeld 1990). Zelf heb ik als onderzoeker aan een dergelijk
onderzoek meegewerkt (Malmgren/Nilsson/Van de Ven 1992a en b). Het
betreft onderzoek naar twee jaar praktijk van literatuuronderwijs gegeven door
leraar Jan Nilsson in klas 5 en 6 (leerlingen van 11-13 jaar). In dat onderwijs
dient literatuur als bron voor kennis van mensen, maatschappij, geschiedenis.
Het is een operationalisatie van moedertaalonderwijs als ervaringsgericht
onderwijs. Het kenmerkt zich door vakkenintegratie, door een holistische
benadering van moedertaalonderwijs, waarin literaire teksten naast nietliteraire teksten . worden gelezen en besproken. Twee jaar onderwijs aan
leerlingen van 11-13 jaar werd gedocumenteerd en geanalyseerd. Die analyse
richt zich zowel op de individuele receptie van teksten door leerlingen (zie
Van de Ven 1991a), als op het totale klassegebeuren. Die laatste analyse is
afgesloten, aan de individuele lezersportretten wordt nog gewerkt.
-

6 Onderzoek
Wat levert een analyse van het klassegebeuren op? Ik zal hier kort op ingaan.
Per slot betreft het literatuuronderwijs aan leerlingen van 11-13 jaar, de
leeftijdsgroep die onze basisvorming binnenstapt. Per slot betreft het een
vorm van literaturonderwijs die we in Nederland wel kennen op retorisch
niveau, maar waar we weinig praktische informatie over hebben. De lezer
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dient zich ervan bewust te zijn dat wat hieronder staat niet gegeneraliseerd
mag worden. Ik schets een aantal patronen die in dat klassegebeuren zichtbaar
te maken zijn, als men tenminste afziet van individuele verschillen. Ik
beschrijf die patronen in termen van drie overkoepelende spanningsvelden.
Jongens versus meisjes
Identificatie van de lezer met een van de verhaalpersonages vormt de
sleutel tot een boek, de voorwaarde om de in het boek verwoorde
thematiek te ervaren, te verkennen, te evalueren. In de klas van Jan
Nilsson blijkt niet alleen dat die identificatie nogal eens per individu
verschilt, maar ook dat er verschillen tussen jongens en meisjes
voorkomen. Een van de gelezen boeken speelt zich af in een toekomstige
wereld. Een niet al te mensvriendelijke planeet, Isis, wordt
noodgedwongen gekoloniseerd door de bemanning van een ruimteschip.
De hoofdpersoon van het verhaal, Olwen, is een meisje van zestien, en
tamelijk gecompliceerd en psychologiserend beschreven. De jongens
reageerden nogal negatief op het boek, de meisjes heel positief. Dit
verschil in receptie zette zich gedurende weken van werken rond het boek
door. De klas vormde in een gigantisch rollenspel de bemanning van het
ruimteschip en moest zien de nieuwe samenleving vorm te geven.
Bewoning, voedselvoorzieningen, bescherming tegen de onvriendelijke
aspecten van de planeet, dat alles moest geregeld worden. Uiteindelijk
vormden zich politieke partijen, partijprogramma's werden geschreven, er
vonden verkiezingen plaats (een parallelklas diende mee te stemmen).
Gedurende al die activiteiten bleek de tegenstelling jongens-meisjes,
begonnen met de al dan niet aanvaarding van de persoon van Olwen, zich
enorm toe te spitsen. Waar de meisjes een sterk ecologische
maatschappijvisie verwoorden, ademen de partijprogramma's van de
jongens een veel technocratischer wereldbeeld: industrie, bewapening,
law-and-order. Het blijkt dat het identificatieprobleem van de jongens
(eigenlijk kent het boek geen 'goede' mannelijke hoofdpersoon)
voortdurend zorgt voor aanvaringen met de meisjes.
Datzelfde patroon herhaalt zich in klas zes. Naar aanleiding van een
jeugdboek waarin de verliefdheid van twee twaalfjarigen wordt
beschreven, blijken opnieuw jongens anders te reageren dan de meisjes.
De jongens laten zich in de gesprekken over het boek nauwelijks horen.
Ze voeren vaak het hoogste woord zodra er thema's besproken worden die
minder persoonlijk zijn. Bij een meer 'gevoelig' thema als verliefdheid
doen ze er het zwijgen toe. Overigens onstaat ei onder het werken aan dit
thema een nieuwe tegenstelling: binnen de meisjes ontstaan twee
groepen. De ene groep bestaat uit een aantal meer 'volwassen' meiden,
die het thema gebruiken om een imago op te bouwen van 'wij zijn geen
kinderen meer'. De andere meisjes zijn weliswaar positief over het boek,
betrokken bij de gesprekken, maar als er verbanden naar eigen ervaringen

moeten worden gelegd, haken ze af.
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Identificatieproblemen blijken in verband te staan met de socialisatie van
de leerlingen, hun zich ontwikkelen naar een eigen identiteit. Er is bij de
leerlingen sprake van zowel regressie als van progressie, van het zoeken
naar veiligheid in het bekende, als van het verkennen van het onbekende.
Er zijn in het thematisch werken veel klassegesprkken gevoerd. Die
verliepen vaak onvoorspelbaar. De vaak voorkomende
interactieproblemen zijn in verband te brengen met
identificatieproblemen, met regressie en progressie.
2 Fantasie versus werkelijkheid
Dit is een complex spanningsgebied. Literair-theoretisch is de relatie
tussen literatuur en werkelijkheid nogal omstreden. Literatuur wordt,
zeker binnen het postmoderne denken, niet opgevat als imitatie van de
werkelijkheid maar vormt een eigen realiteit (of liever: realiteiten, als we
uitgaan van de veronderstelling dat elke leesact een nieuwe tekst
impliceert). Toch kan men literatuur gebruiken om over de eigen
werkelijkheidservaring na te denken en andere ervaringen te ontdekken.
De identificatie met een (hoofd)persoon is een belangrijke voorwaarde
voor het accepteren van een boek, van de werkelijkheidsinterpretatie in
het boek. Tegelijkertijd kan die identificatie verhinderen dat kinderen
doorstoten naar die werkelijkheidsinterpretatie. Een verhaal wordt gelezen
als verhaal, de gebeurtenissen betreffen individuele verhaalfiguren.
Structureel-maatschappelijk verbanden worden niet gelegd of ontkend.
Een boek waarin de nomade-cultuur van de indianen aan het begin van de
achttiende eeuw botst met de agrarische cultuur van immigranten wordt
gelezen als een reeks van spannende avonturen van een blanke jongen en
zijn indiaanse leeftijdgenoot. Leerlingen zien niet de confrontatie van een
natuurlijk-ecologische manier van leven met een cultureel-ambachtelijke.
Van de andere kant blijkt een boek over vluchtelingen wel bij een aantal
kinderen te leiden tot een beter structureel begrip van de situatie in de
landen van herkomst en de situatie van asielzoekers. Van boek tot boek,
van kind tot kind blijkt structureel begrip onvoorspelbaar.
Het gebruiken van fictie als bron van historisch-maatschappelijk inzicht
geeft meer en andere problemen. In klas zes blijkt dat leerlingen liever
'feiten' over het leven verzamelen vanuit zakelijk-documentatieve teksten.
De angst te weinig te weten te komen (voor vervolgonderwijs) gaat hen
parten spelen, ook al verwoorden ze in hun evaluaties hoeveel ze geleerd
hebben. Juist het niet altijd bereiken van structureel begrip werkt die
angst in de hand. Ook speelt hier weer de ontwikkeling naar de
tienerleeftijd. Het 'wij zijn geen kinderen meer' betekent soms ook dat
leerlingen het jeugdboek verwerpen en de voorkeur geven aan boeken met
'echte', 'volwassen' informatie.
Een andere bedreiging komt voort uit de dagelijkse eigen ervaringen. Een
moeizaam verworven, min of meer structureel inzicht in de
vluchtelingenproblematiek maakt uitermate snel plaats voor een ad hoc-
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denken, wanneer een van de jongen van de klas, in het bijzin van
klasgenoten, op de ijsbaan behoorlijk agressief wordt bejegend door een
Turkse medeschaatser.
Literatuur is fictie. Leerlingen maken in hun dagelijkse leven kennis met
vele vormen van fictie, met name via TV en video. Dergelijke vormen
van fictie presenteren als het ware een eigen wereld, een eigen soort van
werkelijkheid(sinterpretatie), en leerlingen blijken nogal eens de normen
en waarden van die wereld als maatgevend voor alle fictie te beschouwen.
Ik zou kunnen stellen dat ze ongemerkt een norm voor fictie
ontwikkelen, die lang niet altijd beantwoord wordt door literatuur, door
geschreven fictie. Waannee die laatste niet langer acceptabel is.

3 Leraar versus leerlingen
De spanning tussen leraar en leerlingen wordt op tenminste twee
manieren zichtbaar. Voor de leraar is het vaak moeilijk niet te sturen in
de tekstinterpretatie door de leerlingen. Zeker als een meer structureel
begrip uitblijft ontstaat er een spanning tussen 'leraartekst' en
'leerlingtekst'. Activiteiten die de leraar plant om langzaamaan van
identificatie en inleving te komen tot verwerking en begrip, leiden niet
altijd tot het gewenste effect. Enerzijds blijken leerlingen gek op
rollenspel, op tekenen, op zingen, op het elkaar voorlezen van hun
verhalen, gedichten, brieven, activiteiten georganiseerd door de leraar naar
aanleiding van aspecten van de gelezen boeken. Anderzijds blijkt het
moeilijk om naar aanleiding van die activiteiten een inhoudelijk gesprek
op gang te brengen of te houden, een gesprek waarin het spel plaats
maakt voor ernst. Er zijn momenten waarop dat laatste fantastisch
verloopt, zoals de verkiezingsdebatten op 'Isis'. Er zijn momenten
waarop het totaal niet lukt, zoals het gesprek over de botsing van
indianen- en immigrantencultuur. Een klassegesprek blijkt een
onvoorspelbaar gebeuren te zijn, waarin de 'inhoudelijke vonk' soms wel,
soms niet overslaat. En dat blijkt dan weer verband te houden met
identificatie en socialisatie, met jongens versus meisjes. Heel belangrijk
is de ontdekking dat voor de leerlingen soms (vaak?) andere doelen
belangrijker zijn dan voor de leraar. Waar de leraar streeft naar het
ontwikkelen van kennis en inzicht, gebruiken leerlingen soms (vaak?)
activiteiten als rollenspel en klassegesprek als een middel zich te
profileren ten opzichte van andere leerlingen. De wens te laten merken
'dat ik weet hoe het is verliefd te zijn' blijkt belangrijker voor deelname
aan het klassegesprek dan een eventuele echte er iaring. Leerlingen spelen
onder de dekmantel van de door de leraar ingebarchte lesinhoud een
onderling sociaal spel.
Wat voor 'les' leert ons dit onderzoek naar moedertaalonderwijs, waarin
literatuur een uiterst belangrijke rol vervult? Het geeft het beeld van een
uiterst complex onderwijsgebeuren, waarin alles met alles samen lijkt te
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hangen en niets zeker lijkt; waarin sturen door de leraar soms positief, soms
negatief uitwerkt op de literaire receptie doof de leerlingen; waarin
identificatie soms leidt tot meer structureel begrip van mens en maatschappij,
soms een dergelijk begrip verhindert; waarin de literaire vormgeving van een
tekst kinderen soms voor grote problemen stelt (Olwen), soms stimuleert tot
eigen gebruik ervan (het schrijven van gedichten bijvoorbeeld). Het leert ons,
dat kinderen zich zelf kunnen ontwikkelen tot lezers die fictie kunnen
gebruiken in hun ontwikkelingsproces. Het leert ons dat literaturonderwijs
allesbehalve simpel is. Het leert ons dat dergelijk onderzoek het zelfstandig
reflecteren op het eigen onderwijs door de leraar enorm stimuleert, en dat die
leraar meer en meer het eigen onderwijs leert beheersen - inclusief het besef
dat niet alles leidt tot het gewénste effect. Het onderzoek is nog niet
afgesloten. Misschien geven de resultaten van de tweede fase van het
onderzoek, het construeren van lezersportretten, aanleiding tot andere
conclusies. We weten eigenlijk nog niet zoveel.
Invoering van de basisvorming, van literatuuronderwijs in de basisvorming het is meer dan een papieren zaak. Retoriek wordt niet zo gauw praktijk. Er
zal heel wat onderzoek naar de praktijk van literatuuronderwijs gedaan moeten
worden. Reflectie op dat onderwijs, met name op pogingen tot nieuwe
vormen van literatuuronderwijs - het lijkt een absolute voorwaarde voor
verandering.

Vertel eens een verhaal...
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De nachtbraak-lezer
Lijkt watop de stiekeme lezer
(zie daar). Verbruikt veel
batterijen.

38

Ineke Haykens en Jacques Vos

De Papieren Schoolmeester
Basisvorming, docent en methode
Toen wij destijds (al weer bijna zeven jaar geleden!) het WRR-Rapport
Basisvorming in het onderwijs doornamen, hebben we op pagina 118
spontaan in de marge een aantal dikke strepen gezet. Deze strepen hebben
betrekking op de volgende uitspraken: "Het doel van de cultuuroverdracht
wordt bij het vak Nederlands natuurlijk al in hoge mate gediend met de
training van vaardigheden die tot nu toe genoemd zijn: ze behoren tot de
taalcultuur van het Nederlandse taalgebied. Daartoe behoort ook de literatuur.
Kennismaking met literaire produkten uit heden en verleden dient dus een
element van de basisvorming te zijn, ook voor LBO-leerlingen." (...)
"Literatuuronderwijs ten slotte, als regulier onderdeel van de basisvorming
betekent voor grote groepen leerlingen en docenten een nieuw element. Het
wordt, voor zover we weten, op LBO-scholen weinig gegeven. Op dit punt
zal realisering van een algemene basisvorming dus nog het nodige
ontwikkelingswerk vergen."
De strepen die we bij deze uitspraken hebben geplaatst, moesten onze
instemming en voldoening uitdrukken: eindelijk gaf ook de overheid aan dat
elke leerling van het voortgezet onderwijs met 'de' literatuur in aanraking
gebracht zou moeten worden! Bovendien voelden we ons als docent aan een
brede scholengemeenschap en als leerplanontwikkelaar zeer aangesproken door
de opmerking dat er veel ontwikkelwerk verricht zou moeten worden. Er was
werk aan de winkel.
Het zal niet verwonderen dat we een paar jaar later ernstig teleurgesteld werden
door de uiteindelijke versie van de kerndoelen voor de basisvorming: literatuur
was weer fictie geworden, het begrip cultuur werd gemeden, over het verleden
werd niet meer gerept en wat alle leerlingen van het voortgezet onderwijs
zouden moeten weten en kennen met betrekking tot het kennisgebied
literatuur stemde ons ook niet vrolijk. Wij verhelen niet dat we ons zorgen
maken over de toekomst van het literatuuronderwijs in de basisvorming.
Maar 'zorgen maken om' impliceert voor ons niet 'bij de pakken neer gaan
zitten'!

Weten we als docenten genoeg van j
In navolging van de (Utrechtse) pedagoog J.U. Imelman huldigen we de
opvatting dat in opvoeden en onderwijzen sprake is van een triadische
verhouding tussen kind, leerstof en leerkracht. "Opvoeding bevat dus die
momenten waarop iemand een kind opvoedt terwijl dit kind tegelijkertijd
leert. En niet zo maar iets leert, doch datgene waarin hij opgevoed, ingeleid
wordt." (1)
Uit de triadische structuur van de opvoedingssituatie blijkt ook de rol van de
opvoeder (leerkracht), deze is in de opvoedingssituatie duidelijk aanwezig': er
is geen sprake van opvoeding en onderwijs als zich in de opvoedingssituatie
toevallige ontmoetingen tussen kind en leerstof voordoen. We kunnen dit
aangeven met twee 'formules': er is in de opvoedingssituatie geen sprake van
9

Haykens 1 Vos, De Papieren Schoolmeester

Y leert a, maar van X onderwijst a aan Y en Y leert a. Deze opvatting over
wat opvoeden is (en onderwijzen is een bijzondere vorm van opvoeden) heeft
als consequentie dat X (de opvoeder) kennis van zaken dient te hebben van de
leerstof (a), van de kinderen die leren wat hij onderwijst (Y) en van de
middelen die hij in de opvoedingssituatie kan gebruiken, 'opdat de kinderen
leren'. Kennis van zaken houdt eveneens in dat de opvoeder weet heeft van het
leerbare van een bepaald kennisgebied.
Met betrekking tot het literatuuronderwijs in de basisvorming betekent het
bovenstaande dat de docent Nederlands kennis van zaken dient te hebben van
'de' jeugdliteratuur. Misschien getuigt onze opvatting van oncollegialiteit,
maar we maken ons zorgen over de deskundigheid van veel van onze collega's
in de onderbouw van het voortgezet onderwijs wat betreft de jeugdliteratuur.
Dat is ten dele verklaarbaar, maar daarmee nog niet te rechtvaardigen: op veel
VBO-scholen (de vroegere LBO-scholen) bestaat geen traditie wat betreft het
literatuuronderwijs, veel leerkrachten die Nederlands geven 'doen dit erbij' en
zij hebben in hun opleiding weinig of niets gehoord over jeugdliteratuur. (2)
Onze zorgen worden nog groter door het door ons meermalen opgevangen
vooroordeel dat 'kinderen van het VBO (en Mavo) nu eenmaal niet van lezen
houden en dat het dus zonde van de tijd is daaraan veel tijd te besteden'. Wij
onderschatten zeker niet de problemen waarmee veel van onze collega's zich
in de dagelijkse praktijk geconfronteerd zien. Maar deze problemen mogen
ons inziens geen reden zijn om de leerlingen van de 'VBO-/MAVO-stroom' de
omgang met jeugdliteratuur te onthouden. Wij kunnen ons -helaas- ook niet
aan de indruk onttrekken dat de constatering (wij noemen het dus een
vooroordeel) dat de leerlingen niet lezen wel eens gebruikt wordt als een
rationalisatie van de eigen onmacht.
Daar komt nog iets bij.
Veel leerlingen van VBO- en MAVO-groepen gaan naar het MBO. Door de
sterkere gerichtheid va het MBO op de zogenaamde beroepsprofielen (en voor
welk beroep heb je nu literatuur nodig?) verdwijnt het literatuuronderwijs
steeds meer uit het curriculum van de MBO-scholen. Dat betekent dat voor
veel leerlingen de basisvorming de laatste gelegenheid biedt met de literatuur
in aanraking te komen. Dit legt naar onze mening een grote
verantwoordelijkheid op de schouders van de leerkrachten in de onderbouw van
het voortgezet onderwijs.
Een oplossing voor het hier gesignaleerde probleem zou een uitgebreid
nascholingsprogramma zijn. Wij wijzen met nadruk op 'uitgebreid': twee
middagen geïnformeerd raken over een aantal bij het literatuuronderwijs te
gebruiken werkvormen, zet op den duur weinig zoden aan de dijk (al is elke
'aardige les' die een gevolg is van zo'n bijeenkomst meegenomen). Zulke
uitgebreide nascholingsprogramma's worden maar mondjesmaat aangeboden
en over het algemeen worden zij niet gevolgd door degenen die er de meeste
behoefte aan zouden moeten hebben. Imelman is ten aanzien van het
'bijblijven' van de docent wat betreft zijn vak zeer streng: "Recht op het
geven van onderwijs is een verkregen recht; het is iemand verleend door een
gemeenschap die zich van haar pedagogische verantwoordelijkheid bewust is.
We kunnen dat recht echter slechts uitoefenen waanneer we voldoen aan de
plicht om onze vakkennis op peil te houden en te vermeerderen." (3)
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Biedt een leerplan een oplossing?
Er bestaat (nog) geen longitudinaal leerplan voor het literatuuronderwijs in
het funderend onderwijs. (4) Van verschillende zijden is de laatste tijd betoogd
dat het van het allergrootste belang is dat zo'n leerplan er binnen afzienbare
tijd komt. Het uitgangspunt hierbij is dat van de gemiddelde leerkracht niet
gevraagd kan worden dat hij een eigen leerplan ontwikkelt. In een aantal
publikaties heeft de Groningse hoogleraar-onderwijskundige B.P.M. Creemers
erop gewezen dat dit van een leerkracht terecht niet kan worden gevergd: het
ontwikkelen van een curriculum veronderstelt kennis van zaken op veel
gebieden. Bovendien is een leerkracht niet opgeleid tot curriculumontwikkelaar (en het ontbreekt hem in de meeste gevallen ook aan tijd, zeker
in deze hectische tijden in het onderwijs). Wat van een leerkracht wel
gevraagd kan worden is het professioneel omgaan met door anderen
ontwikkelde leerplannen. Imelman heeft aangegeven dat er nooit sprake kan
zijn van een leerplan met een algemene geldigheid: een docent moet
voortdurend keuzes maken die samenhangen met de situatieve aspecten "die
kleven aan het begeleiden van kinderen". (5) Deze opvatting houdt niet in dat
elk voorgesteld leerplan dus goed is, dat er sprake zou kunnen zijn van
'vrijheid, blijheid'. Een belangrijk criterium bij de verdediging van een
leerplanvoorstel is de vraag of de verdedigde leerstofkeuzen argumentatief
standhouden.
Het is gerechtvaardigd de vraag te stellen: biedt een professioneel ontwikkeld
leerplan een oplossing voor het in de eerste paragraaf gesignaleerde probleem?
Of deze vraag positief beantwoord kan worden is afhankelijk van de opvatting
die wordt gehanteerd over het begrip leerplan.
Zo kunnen we de opvatting tegenkomen dat een leerplan zich zou moeten
beperken tot een globale aanduiding van de leerstof, van de leerstofordening,
van de werkvormen en de daarmee corresponderende leeractiviteiten en de
evaluatie (toetsing). Er is in dit geval dus eigenlijk sprake van een soort
raamleerplan. Deze opvatting over het karakter van een leerplan gaat uit van
de gedachte dat de leerkracht (de vaksectie) principieel zelf keuzes moet maken
voor de inrichting van het eigen onderwijs. Deze opvatting komt ons
sympathiek voor, maar we stellen vervolgens vraagtekens bij de haalbaarheid.
Het maken van keuzes die de globale aanduidingen van het raamleerplan nader
preciseren vergt namelijk weer (heel) veel kennis van zaken. Menig
raamleerplan dat in het verleden is verschenen werd instemmend ontvangen,
maar verdween daarna in de lade. Hetzelfde geldt voor allerlei artikelen over
het literatuuronderwijs die voorstellen voor een leerplan bevatten.

Fusiegolf en raampleerplan
Bovendien: gezien de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs -en we
doelen dan met name op de fusiegolf die daar val; waar te nemen- zal het
nauwelijks nog enig docent gegeven zijn een geheel eigen invulling te geven
aan een raamleerplan: in brede scholengemeenschappen moeten
vakleerplannen worden ontwikkeld. Over de ontwikkeling van leerplannen
bestaat een zeer uitgebreide literatuur. Het betreft dan vooral literatuur over
algemene aspecten van de curriculumontwikkeling; het ontwikkelen van
vakleerplannen krijgt veel minder aandacht. Onze ervaring (als respectievelijk
leerkracht die in verband met een fusie deel heeft genomen aan de opstelling
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van een vakleerplan en als nascholer van vaksecties die zich met het opstellen
van een vakleerplan 'moeten' bezighouden) leert dat praktisch elke vaksectie en dus ook praktisch elke vaksectie Nederlands- zich bij de ontwikkeling van
zo'n vakleerplan in de meeste gevallen laat leiden door de aangeschafte
methode (in de handboeken over curiculumontwikkeling ook wel
leerstofpakket genoemd). Met andere woorden: de inhoud en opzet van een
literatuurcurriculum voor de basisvorming worden (nog steeds/weer) vooral
bepaald door de aangeschafte methode.
Wij hebben vernomen dat de SLO werkt aan de ontwikkeling van een leerplan
voor het literatuuronderwijs in de basisvorming (de groep die voor deze
ontwikkeling verantwoordelijk is spreekt 'natuurlijk' over een programma
voor het lezen van fictie). Wij achten dit een lofwaardig streven. Maar wij
zijn over de resultaten vrij pessimistisch: er zal vast wel een prima leerplan
ontwikkeld worden (al hopen wij ditmaal wel dat het een echt leerplan wordt
en niet zoals bij het eerder projekt 'Werken met Boeken' een verzameling
'losse flodders' aan rapporten, folders, verzamelbanden en dergelijke). Wij
vragen ons gezien het bovenstaande af of zo'n leerplan enig effect zal hebben
op het literatuuronderwijs in de basisvorming: veel docenten zullen hun
literatuuronderwijs in de basisvorming vooral laten beïnvloeden door de
methode.

Van de nood een deugd maken
Dat de gekozen methode bepalend is voor de inhoud en opzet van het
literatuuronderwijs is natuurlijk niet vreemd: de ontwikkeling van een 'eigen'
leerplan van het kennisgebied literatuur vooronderstelt kennis van zaken op
het gebied van de jeugdliteratuur en op pedagogisch-didactisch gebied. Wij
hebben aangegeven dat wij onze ernstige twijfels hebben over deze
vooronderstelling.
Wij kunnen ook voor een minder negatief uitgangspunt kiezen. Creemers
heeft in zijn in 1991 verschenen boek Effectieve instructie aangegeven welke
factoren een rol spelen. bij de verbetering van het onderwijs in de klas. Hij
start zijn betoog met een optimistische constatering: op grond van onderzoek
kan worden aangetoond dat scholen en leerkrachten "wel iets kunnen doen"
aan de verschillen in leerprestaties tussen leerlingen die door
milieuverschillen worden veroorzaakt. Het is dan wel zaak na te gaan welke
factoren die bepalend zijn voor de onderwijsleersituatie manipuleerbaar zijn,
"dat wil dus zeggen dat ze door maatregelen in het onderwijs te veranderen
zijn zodat de kwaliteit en opbrengst van het onderwijs verhoogd kunnen
worden." (p. 11)
Als te manipuleren variabelen noemt Creemers: leerkrachtgedrag,
groeperingsvormen van de leerlingen en ... de gebruikte methode: "Methodes
kunnen meer tijd creëren voor leren, doordat ze efficiënter zijn en de tijd beter
benutten, maar ook doordat ze een beter gebruik maken van de voor onderwijs
beschikbare tijd. (...) Onduidelijke uitleg vergt herhaling, terwijl duidelijke,
gestructureerde uitleg tijdwinst oplevert." (p. 25)
Volgens Creemers zijn de resultaten van het onderwijs (namelijk het
verwerven van kennis en vaardigheden op een groot aantal terreinen) in hoge
mate afhankelijk van - de hoeveelheid leerstof en leerinhoud die in de les en in
het leerjaar behandeld worden. Daarnaast is het van belang of deze leerstof op
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een wijze wordt aangeboden die het verwerven van kennis, inzicht en
vaardigheden bevordert.
Een goede methode (leerstofpakket) kan hieraan -en dit is door onderzoek
aangetoond- een belangrijke bijdrage leveren. Maar dan moet zo'n methode
wel aan een groot aantal criteria voldoen.
Creemers noemt achtereenvolgens:
- de mate waarin een methode de leerlingen de gelegenheid geeft tot leren;
- de explicitering en de ordening van de doelstellingen;
- de structurering en de duidelijkheid van de leerstof (gerelateerd aan de
doelen);
- het gebruik maken van zogenaamde 'advance organizers' (6);
- de mate waarin de prestaties van de leerlingen worden geëvalueerd.
Natuurlijk garandeert een methode die aan deze criteria voldoet niet
automatisch goed, dit is effectief, onderwijs. Uiteindelijk moet een leerkracht
-dat is zijn professionele verantwoordelijkheid- zelf vorm geven aan het
onderwijs in zijn klassen of groepen. Voor de door ons gesignaleerde
problemen met betrekking tot het literatuuronderwijs zullen methodes lang
niet in alle gevallen oplossingen bieden, maar 'het is in ieder geval beter dan
niets'.

Effectief literatuuronderwijs?
We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen onze opvatting zal delen dat het
literatuuronderwijs in de basisvorming alleen 'gered' kan worden door
methodes die voldoen aan de door Creemers geformuleerde criteria. We
kunnen ons zelfs voorstellen dat sommigen met afgrijzen vervuld raken bij de
gedachte aan wat we effectief literatuuronderwijs zouden willen noemen. Waar
blijven bij zo'n aanpak van het literatuuronderwijs immers het leesplezier, de
leesbereidheid, de leesmotivatie enzovoorts?
Om een antwoord te vinden op deze vraag wenden we ons weer tot Imelman,
met name tot zijn persoonsbegrip. Voor Imelman is een persoon een eenheid
van kennen, waarderen en handelen. Kennis is daarbij primair, 'gevoel' is niet
een autonoom verschijnsel maar begeleidt het kennen en handelen. Voor een
literatuuronderwijs dat uitgaat van de triadische opvatting over opvoeding en
onderwijs betekent dit dat het een bijdrage moet leveren aan het kennen,
waarderen en handelen van personen in wording. Dit onderwijs draagt ertoe bij
dat leerlingen redenen kunnen geven voor het appreciëren of afwijzen van
bepaalde teksten. Een leerling krijgt overigens niet de 'verplichting' een lezer
te worden. Wel mogen we verwachten dat deze leerling redenen kan geven
voor deze afwijzing. Wij achten dit 'redenen kunnen geven' een belangrijk
aspect van de literaire competentie. En zouden we een literatuuronderwijs dat
de leerlingen, in het beperkte aantal lesuren dat voor het literatuuronderwijs in
de basisvorming wordt uitgetrokken, leert 'redenen te geven' niet met recht en
rede effectief mogen noemen?
Creemers spreekt in algemene termen over de criteria waaraan onze methodes
dienen te voldoen. Deze criteria moeten voor een methode voor het
literatuuronderwijs een vakdidactische invulling en aanvulling krijgen. We
zullen deze criteria hier beknopt weergeven:
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- De lessen in een methode zijn er in de eerste plaats op gericht de leerlingen
met kennis van zaken verhalen, strips, dramateksten en gedichten te leren
lezen; kennis van zaken' impliceert onder meer begripsvorming.
- De lessen in een methode worden in korte, helder gestructureerde cursussen
geordend; deze cursussen worden geopend met een overzicht van de
doelstellingen van de cursus (natuurlijk op leerlingniveau geformuleerd) en
met een introducerende opdracht en worden afgesloten met een of meer
toepassingsopdrachten (feedbackfunctie) en een samenvatting van de
belangrijkste leerstof uit de cursus.
- De werkvormen doen een beroep op kennis, inzicht, vaardigheden en op
waardering en houding.
- Tussen de cursussen bestaat een -ook voor de leerlingen- herkenbare
samenhang; in een aantal gevallen'is er sprake van een concentrische opbouw
(_ verdiepend en verbredend).
- De cursussen hebben een duidelijk exemplarische functie en (dus ook) een
exemplarische structuur en inhoud.
- De cursussen bevatten voldoende leessuggesties voor de leerlingen. ("wat
kun je nog meer lezen van deze schrijver of over dit onderwerp?").
- De methode houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen die de
basisvorming volgen; er is dus sprake van een gedifferentieerde aanpak
(tekstkeuze, mate waarin de opdrachten gestructureerd worden, anders
gestructureerde uitleg, herhalings- verbredings- en verdiepingsmomenten).
- De methode geeft duidelijk aan op welke wijze het literatuurprogramma
voor de basisvorming wordt afgesloten. De methode bevat hiervoor adequate
aanwijzingen voor de leerlingen en de docenten.
- De methode gaat vergezeld van een uitgebreide handleiding voor de docent.
Zo'n handleiding dient meer te zijn dan een antwoordenboek.
Wij achten literatuur van belang voor onz cultuur en voor de
persoonswording van de leerlingen ('de lezers-in-wording'). Het is dan ook
terecht dat literatuur een aspect is van wat we de algemene vorming noemen.
Wil dit belangrijke cultuuraspect een rol van betekenis gaan spelen in het
leven van de leerlingen van het funderend onderwijs, dan moet het
literatuuronderwijs -net als het onderwijs in de andere kennisgebieden van
onze cultuur- op een kwalitatief hoog niveau worden gegeven. Het liefst door
docenten die kennis hebben van, en dus belangstelling hebben voor
(jeugd)literatuur. Wij achten bij het ontbreken van deze docenten een
effectieve methode een redelijk alternatief. Liever een goede papieren
schoolmeester dan helemaal geen schoolmeesters of slechte schoolmeesters.
Deze papieren schoolmeester lijkt ons voorlopig de enige garantie dat de
literatuur niet geheel uit de basisvorming verdwijnt.

Noten
1. J.D. Imelman, Inleiding in de pedagogiek. Groningen 1982, p. 118.
2. Eerlijkheidshalve moeten wij toegeven over de huidige opleidingen ook niet
heel enthousiast te zijn. Met grote verbazing (verbijstering) hebben wij het
volgende citaat gelezen: "Op de Pabo is nu soms al te horen: 'Als ik het boek al
niet begrijp, hoe moeten de kinderen het dan begrijpen?' en inderdaad, veel
kinderen waarderen die boeken die op hun school worden voorgelezen. Maar als
toekomstige leerkrachten de hedendaagse vertelstrukturen niet meer kunnen
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volgen, zullen ze bepaalde boeken ook niet aan hun leerlingen aanbieden." (Harry
Overmeyer, 'Werkgroep Jeugdliteratuur in het HBO'. In: Documentatieblad kinderen jeugdliteratuur, 6e jrg. (1992), p. 80.
3. Imelman voegt hieraan toe: "Eigenlijk zouden we leerkrachten moeten kunnen
ontslaan van hun pedagogische verantwoordelijkheden in dezen, wanneer ze
vastgeroest raken in kennis die misschien eens up to dat was." (Imelman 1982, p.
148).
4. Binnenkort hopen wij zo'n leerplan te publiceren (als onderdeel van een
proefschrift over een inleiding in de triadische literatuurdidactiek).
5. J.D. Imelman en R. Tolsma, 'De identiteit van het (bijzonder) onderwijs als
modern normatief pedagogisch probleem'. In: Pedagogische Studiën, jrg. 64
(1987), p.104.
6. 'Advance organizers' zijn algemene en abstracte begrippen die vooraf worden
geleerd om bij het eigenlijke leren als kapstokken te kunnen functioneren. Het
begrip is geïntroduceerd door de cognitieve psycholoog D.P. Ausubel.

De lange-tanden-lezer
Is niet tot lezen te krijgen.
Kijkt het liefst plaatjes.
Is gelukkig ook vrij zeldzaam.
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Wam de Moor

The Poetry Symposium at Durham
Deel 2: Basisvorming op zijn Brits
Avond over Durham aan de Wear. Men is ondergebracht zoals dat alleen in
een land met een sterke traditie in het onderscheid tussen heren en knechten
mogelijk is. In bijvoorbeeld de University of East Anglia is dat verschil niet
meer voelbaar; daar heeft de gelijkschakeling vorm gevonden in een modern
in beton opgetrokken complex waar iedere congresganger -het zijn er daar
doorgaans honderden- gebruik maakt van de kale, in de collegevrije periode
leegstaande studentenkamers waarvoor een forse huur wordt gevraagd, want
ook het Britse hoger onderwijs is straatarm. Maar in het College of St. Hild
and Bede kent men nog, naast de slaaphokjes voor het lerende gedeelte der
mensheid, de gastenverblijven voor de belerenden. Die kun je zo inruilen voor
de B&B-hotels met hun ene badkamer voor een verdieping, met overal
doorgaans tamelijk versleten maar 'sjiek' ogend tapijt, ouderwets ruime
kamers met lits-jumeaux en toepasselijk meubilair en alles in dikke lagen
witte verf. Ik ken ook zeer aangename uitzonderingen, maar dit is de regel,
uiteraard met het brandalarm en de aangepaste tussendeuren.
Niet langer gedraaid nu. In de brede fauteuil, melkglazen lampje aangestoken.
Het Kingman Report! Van Her Majesty's Stationery Office.

De eisen van de samenleving
Eerst weten wie wat zegt voor je hoort wat er gezegd wordt. De voorzitter van
het Committee of Inquiry into the Teaching of English Language, Sir John
Kingman, is Vice-Chancellor, hoog in de leiding van de University of
Bristol. Van de veertien leden heeft de helft een job buiten het onderwijs
(schrijver, dichter, journalist, drama-expert, uitgever, radioman), van de
onderwijsmensen zitten er twee in de leiding van een secondary school en
geven er vijf les aan universiteiten, als anglist of onderwijskundige.
Die samenstelling van de commissie verraadt al de inhoud: Welke eisen stelt
niet zozeer de pedagogische provincie als wel de samenleving aan de kwaliteit
van het moedertaalonderwijs? Dertig van de honderd bladzijden van het rapport
bevatten bijlagen met geweldig veel namen en verwijzingen. En in één van
die bijlagen stoot ik onmiddellijk op een cruciaal probleem. Het is appendix
3, die een 'note of reservation' ofwel minderheidsrapportje bevat van de enige
echte onderwijskundige in het gezelschap.
Het hart van het rapport vormt hoofdstuk 3, getiteld 'The Model', pagina 1731. En in dat model wordt het onderwijs in de moedertaal gezien als een
samenhang van vier delen: 1) de vormen van de taal: klanken, letters,
woorden, zinnen en hoe deze samenhangen met betekenis, 2) communicatie
en begrip: hoe sprekers en schrijvers communiceren en hoe luisteraars en
lezers hen begrijpen, 3) verwerving en ontwikkeling: hoe het kind taal
verwerft en verder ontwikkelt, en 4) historische en geografische variatie: hoe
taal verandert door de tijd heen en hoe talen die over gebieden zijn verspreid
uiteen gaan lopen in dialecten of inderdaad in onderscheiden talen.
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Gebrek aan samenhang
De kritiek van de dissident, Henry Widdowson, is dat de onderwijsfilosofie die
onder de -overigens uiterst ruim en vaag geformuleerde- voorstellen ligt,
scherpte mist. In hoofdstuk 2 geeft de commissie de verantwoording van het
model. Deze valt uiteen in twee soorten doelen van het moedertaalonderwijs.
Het eerste is de functie van de taal in het leven van de volwassene, het tweede
de functie van de taal in het leerproces van de leerling: intellectueel, sociaal,
persoonlijk en esthetisch. Terecht maakt Widdowson er bezwaar tegen dat je
in het hele rapport niet kunt zien hoe deze twee doelen samenhangen.
Beperk ik me tot het onderwerp dat ons hier bezig houdt, de literaire vorming,
dan is de vraag in hoeverre de hantering van de intellectuele, sociale,
persoonlijke en esthetische aspecten van taal in de klas werkelijk leidt tot de
literaire competentie om deel te nemen aan het literaire discours of het
zelfstandig en met een zeker genoegen kunnen en willen blijven lezen van
literatuur.
Kingman out? Allerminst. Want het rapport vormde de basis - voor wat sinds
1988 in English in the National Curriculum werd ontwikkeld aan concrete
doelstellingen en eindtermen voor de Engelse basisvorming (zie Tsjip 3.1, p.
7-9). The Kingman Report doet bovendien een groot aantal aanbevelingen
over de initiële opleiding en nascholing van docenten inzake het
taalonderwijs. Die worden uiteraard bepaald door de Britse onderwijscontext,
zo anders dan de onze, al lijkt het rapport Toekomst Leraarschap van de
commissie Van Es een lijn uit te zetten, die van Nederlandse scholen even
zelfstandige eenheden maakt als ze in Engeland vaak zijn. Wie weet hebben
wij dus over tien jaar een soort Kingman die allerlei aanbevelingen doet over
strengere controle op de werkzaamheden van de scholen, opdat er meer eenheid
kome in het moedertaalonderwijs.

Literatuur lezen voor persoonlijkheidsontwikkeling
De commissie neemt dus de taal die men als volwassene nodig heeft als
uitgangspunt voor haar voorstellen. Opvallend daarbij is dat de literatuur bij
intellectuele noch sociale ontwikkeling genoemd wordt, maar wel als het gaat
om de persoonlijke groei, en dan speelt zij ook een belangrijke rol. In drie
van de vier onderdelen waarin deze ontwikkeling ter sprake komt wordt naar
de betekenis van literatuur verwezen. Letterlijk staat hier als notitie 18: "In de
praktijk van de klas betekent 'Engels voor persoonlijke ontwikkeling'
bijvoorbeeld dat kinderen hun eigen gedichten en verhalen schrijven, soms als
respons op de literatuur die ze gelezen hebben,, benaderd en bediscussieerd. Het
begrip 'respons' is belangrijk: leerlingen hebben recht op een leescurriculum
dat hun begrip van de wereld en henzelf uitbreidt en dat prikkelt tot reactie".
Deze uitspraak wekt minstens de indruk dat deze uit verschillende geledingen
van de maatschappij samengestelde commissie gevoelig is voor progressieve
tendensen in de literaire en culturele vorming.
Kingman c.s. zijn van mening dat kinderen allerlei schrijfvormen moeten
beoefenen en zich niet mogen beperken tot het minimum. Los van de
humanistische redenen om leerlingen aan te moedigen verhalen en gedichten
te schrijven zijn er linguistische argumenten. Immers, op deze manier
experimenteren ze met taal, proberen vormen uit die zij anders nooit zouden
gebruiken. De geschreven taal is voor de commissie erg belangrijk: "Kinderen
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die Tolkien lezen en dan hun eigen sprookjesverhalen schrijven raken
betrokken in een totaal proces van taalontwikkeling, dat naast andere
voordelen vroeg of laat kan bijdragen tot het schrijven van heldere,
overtuigende rapporten over handel en wetenschap." (p. 10).
En in notitie 20 wijst de commissie erop dat als leerlingen een spontane
respons schrijven op een gedicht in hun 'personal journals' zij alles op
moeten kunnen schrijven wat zij willen, zonder dat dit voor een andere lezer
bestemd is. Blijkbaar stoten we hier op een wat bredere variant van het
leesdossier, het lees- en schrijfdagboek waarvoor bijvoorbeeld bij ons is
gepleit door Gert Rijlaarsdam.

Van kindsaf aan
Dat taal in relatie tot de esthetische ontwikkeling vooral op literatuur wordt
toegespitst ligt voor de hand. Kingman c.s. gaan er van uit dat mensen van
kindsafaan met taalvormen in rijmpjes kennis maken en aan de herhaling van
verhaalstructuren (bv. in sprookjes) gewend zijn. Allerlei linguistische
artefacten, van rebussen in de eerste klas tot toneelstukken, gedichten,
verhalen en essays voor de 16-jarigen, hebben een stevige greep op de
verbeelding van leerlingen. De commissie vindt dan ook dat 'wide reading' en
een zo groot mogelijke ervaring met de beste fantasierijke literatuur wezenlijk
zijn voor het krijgen van een open oor voor taal en voor de volle kennis van
de reeks mogelijke denk- en gevoelspatronen, door de kracht van de taal
toegankelijk gemaakt.
Die literatuur moet dan bestaan uit goede eigentijdse boeken, zowel voor
kinderen als voor volwassenen geschreven, en ook uit de 'great literature of
the past', waarin immers de basis ligt voor onze huidige taal. Het ritme dus
van kinderrijmpjes, maar ook dat van Shakespeare, Blake, Edward Lear,
Lewis Carroll en de Bijbel.
De commissie wijst een keuze die uitsluitend berust op wat relevant -wij
zouden met Ten Brinke zeggen: normaal functioneel- is voor de leerling af.
Als kinderen leren om veel te lezen, te schrijven en te discussiëren over wat
ze lezen, verzamelen ze een voorraad beelden van half herinnerde gedichten,
versregels uit toneelstukken, zinnen, ritmen, ideeën. Die receptie geeft later
betere mogelijkheden tot productie en als ze in de hoogste klassen kennis
maken met literaire stijl, kunnen ze herkennen dat de taal van de literatuur
niet doorzichtig is.
Tenslotte bepleit het Kingman Report het afzweren van de gewoonte uit - de
jaren '60 en '70 om van de literatuurles een discussie-uur over politiek en
maatschappij te maken. Ik overzie deze kernpunten uit dit rapport en
concludeer dat Kingman & Co aansturen op een compromis tussen
leerlinggericht en leerstofgeoriënteerd literatuuronderwijs.

Werken met concrete poëzie
Dit alles vastgesteld met nog redelijk helder hoofd, leunend op de kussens van
de grote crapaud in kamer 6 van het gastenverblijf van het College of St. Hild
and Bede, plusminus vijftig meter boven het niveau van de rivier de Wear,
maar nog altijd onderdanig aan de immense greep van de kathedraal, waar ik
dat hemelse gezang vernam dat ook wel poëzie zou zijn. Ze is ongelooflijk
fascinerend, die kathedraal, bijna negen eeuwen oud, een epos in steen, met in
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de duisternis van de absis de machtig grote plaquette waaronder 1305 jaar
geleden het dode lichaam van St. Cuthbert werd neergelegd.

De onvermijdelijke groepsfoto. Staand vinr Karin-Lies en Thorkild Jensen, Linda
Hall, Michael Fleming, Peter Millward, Wam de Moor; zittend vinr Gundel
Mattenklott, Linda Thompson, Jean-Marie Fournier en Colin Walter.

Na de nacht is er de morgen. Soms verbaas je je daarover, ongewild. Carol
Morgan, een leuke, vrolijke docente, laat, na het zware ontbijt met gebakken
eieren en slappe thee, zien wat je kunt doen met creatief schrijven in het
vreemdetalenonderwijs. Ze probeert leerlingen anders te laten kijken naar taal
en taalgebruik. Ik herken er veel in uit de tijd dat ik op school les gaf. Ik was
toen net zo gek op concrete poëzie als zij nu. Ging met mijn vierde klas naar
een tentoonstelling over concrete poëzie in het Stedelijk en ze vonden, in
geperfectioneerde vorm, veel terug van hun eigen schrijfprocedures. Dat gaf
voldoening, ook al begint Henk van Faassen, als hij dit leest, misschien een
beetje te morren. Carol heeft een vijf-stappen-plan. Dat ziet eruit als volgt:
1) Laat aan de hand van een voorbeeld zien dat taalgebruik heel doelgericht
kan zijn, kort, eenvoudig, in de vorm van een afbeelding, bv. een appel
(bekend voorbeeld uit de concrete poëzie), een schip, wolken.
2)Laat de leerlingen vrij in de keuze van een concreet onderwerp.
3) Laat ze in paren of alleen schrijven.
4) Ga als leraar rond en help eventueel een beetje met de juiste woordkeuze.
5) Stel de produkten ten toon en bespreek met de klas de woordkeuze.
Wat Carol vooral probeert te bereiken is, dat leerlingen ook de gevoelswaarde
van woorden in de vreemde taal leren onderscheiden door met vertaalde
woorden te spelen. Het werken met concrete poëzie bereidt ze ook wel voor
door te oefenen met woorden die mooi, lelijk, mysterieus, rustig, luid (enz.)
klinken. Belangrijk is de vraag in hoeverre deze activiteit aansluit op
verdergaand taalgebruik met een ruimer begrip van het taalregister. Ik
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constateer hetzelfde als ik bij Kenneth Koch zie: het aardige van dit soort
werkwijzen is, dat leerlingen heel vrij zijn in het kiezen van hun eigen taal.
Je gebruikt in eerste instantie alleen woorden die je kent, maar je bent heel
gemotiveerd om vertalingen te vinden van woorden die je in je eigen taal
mooi vindt.

Zingend tot begrip van poëzie
Thorkild Borup Jensen, van de Koninklijke Deense Lerarenopleiding in
Kopenhagen, is een pragmaticus, hij formuleert geestig en concreet, zonder
wetenschappelijke poespas. Deense leraren moedertaalonderwijs vinden poëzie
onderwijzen net zo moeilijk als de onze. Thorkild denkt dat de beste manier
om leerlingen over te halen naar poëzie is hun de poëzie te laten ervaren. Ik
neem een aantal van zijn tips hier óver.
(1) Begin maar met allemaal samen liedjes te zingen, bekende, populaire en
onbekende, en zorg datje daarvoor aan een goed liederen- of liedjesboek komt.
Als er samen gezongen is kan de leraar besluiten met wat wervende woorden:
waarom hij of zij juist dit liedje zo leuk vindt. Na een tijdje laat de docent de
keuze van wat er dagelijks gezongen wordt over aan de leerlingen.
(2)Eenmaal zo ver kun je heel goed naar de favoriete liederen en liedjes en de
favoriete zangers van leraar en leerlingen gaan luisteren, en praten over de
manier van zingen: is die adequaat?
(3) Dan kan er gewerkt worden aan de klasseverzameling van liedjes,
kinderversjes, springliedjes en dergelijke; daar zit veel poëzie in, praat
daarover. En: laat ze maar eens die liedjes uitvoeren zoals ze het als kind op
straat deden. Dat geeft plezier en bevrijdt de poëzie uit het keurslijf van het
boek. Maar ook: het bewegende lichaam vertelt het ritme van het gedichtje.
(4) Doodgewoon, maar belangrijk is het zeggen van poëzie. Zonder enige
voorbereiding van de kant van de' leerlingen en bij voorkeur midden in de les,
even een opkikkertje, en soms ook om een nieuw lesonderdeel in te leiden.
(5) Een vervolg hierop is het gedicht van de dag of van de week. Thorkild
vindt het vanzelfsprekend dat de docent daarmee een begin maakt, maar zijn
ervaring is dat na enige tijd de leerlingen de keuze en de voordracht van het
gedicht overnemen en het gekozen gedicht kort inleiden. Herhaaldelijk bepleit
Thorkild dat de klas leert om alert te luisteren. "Geen gedrukte tekst, geen
boek, geen intellectuele controle op de gehoorde woorden". Bij zulke
gelegenheden zijn klank, stem, impressie en verbeelding de belangrijke
verschijnselen.
(6) Om leerlingen te helpen bij hun keuze is een klasbiblio.theekje._ met
anders in
bloemlezingen en bundels onmisbaar, lekker bij de hand, niet
de bibliotheek.
(7) Onvermijdelijk kom je zo ook toe aan een discussie over hoe je gedichten
moet zeggen, beter: klint zeggen. Bij wijze van uitzondering wordt het
gedicht van de dag gemultipliceerd voor elke leerling (a). Die schrijft een paar
sleutelwoorden op over hoe hij of zij het gedicht zou brengen, met aandacht
voor tempo, intonatie en accentuering en veranderingen daarin (b). Als dat
gedaan is legt iedereen het papier even weg om te luisteren naar de voordracht
door de docent- (c). Die voordracht komt op de cassetterecorder, en wordt
vervolgens, nu met het papier erbij door de leerlingen vergeleken met hun

ergens
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eigen aantekeningen. In paren bespreken zij hun eigen ideeën over de wijze
van zeggen in vergelijking tot wat hun docent deed (d).
(8) En hiermee is de klas toe aan het vergelijken van interpretaties van een
tekst. En wordt het boeiend om het hele arsenaal aan poëtische middelen met
elkaar te gaan bekijken.
Van de ervaring van poëzie komt de klas nu tot het verwerven van kennis
omtrent poëzie. Ook daar weet Thorkild de geur fris te houden: hij laat een
bekende popsong horen en stelt de vraag: Wat maakt jullie favoriete popsong
tot een gedicht? Aan de hand van de samen opgestelde begrippenlijst wordt
vastgesteld, bij herbeluisteren van de song, wat nu typisch dichterlijke
elementen zijn en wat niet. En zo gaat dat verder, heel consequent gebruik
makend van wat er in leerlingen leeft. Maar ook van wat de grote literatuur
heeft te bieden.
Niet veel docenten zullen dit durven, maar wat is het uitdagend en
enthousiasmerend als je het kunt! We zijn er allemaal over te spreken.

Rondom de poëzietafel
En het gaat dm iets heel belangrijks. Zegt Joseph Brodsky niet dat we zonder
poëzie als het ware talig ondervoed zijn: "Poëzie is geen vorm van
amusement en in zekere zin zelfs geen vorm van kunst, maar ons
antropologisch, genetisch doel, ons zich ontwikkelend linguistisch baken.
We schijnen dat als kinderen aan te voelen wanneer we gedichtjes absorberen
en ons herinneren met de bedoeling de taal meester te worden. Als
volwassenen laten we het vervolg erop los, in de overtuiging dat we er
genoeg van weten. Maar wat we in feite meester zijn geworden is een
taaleigen, goed genoeg om een vijand uit te schelden, een produkt te
verkopen, gelijk te krijgen of een bevordering te verdienen, maar niet gemoeg
om de angst te bezweren of vreugde te verschaffen."
Het is een uitspraak die de oudste in ons gezelschap, Colin Walter, in London
vanuit de pedagogiek actief voor een brede kunstzinnige vorming, met een
zekere hartstocht op ons overbrengt. Van de Russische pedagoog Vigotsky
weten we dat 'leren' bijdraagt tot 'ontwikkeling' als het kind allerlei innerlijke
ontwikkelings-processen kan delen met anderen. We moeten, als we kinderen
laten kennismaken met poëzie, rekening houden met die interactie tussen
'leren' en 'ontwikkeling' en daarom lezers van poëzie met elkaar laten praten
over wat ze lezen. (Alwéér een argument dus om dat te doen).
Om dat te bevorderen richt Colin bijvoorbeeld voor 8- en 9-jarige leerlingen
een _;poëzietafel in, waarop zomaar op een dag een dozijn goed gekozen
bundels ligt, waarin de kinderen kunnen kijken en (voor)lezen. Tegen de wand
enkele gedichten die de klas eerder heeft gelezen en mooi gevonden. De tafel
is voorbereid doordat ieder kind eerder drie zorgvuldig gekozen bundeltjes heeft
gekregen om thuis en op school te lezen, en op verzoek van de docent de
gedichten die het mooi vond heeft overgeschreven in een eigen
gedichtenschrift. Het lijkt een naïeve benadering en ze is praktisch ook lastig
uitvoerbaar, maar ik vind krediet in Colins aanpak door de herinnering aan
versregels die me nooit meer uit de kop zijn gegaan omdat ik ze opschreef in
de leesles, tweede klas van het gymnasium. Hoe zeere vallen ze af de zieke
zomerblaren. 0! 't ruischen van het ranke riet! o wist ik toch uw droevig lied!
Vond ik mooi, en nog. Gezelle.
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Colin Walter heeft zoiets op het oog, met een geweldige en durende
uitwisseling van lees- en schrijfervaringen tussen leerlingen onderling en wat
het lezen betreft: ook met thuis. Ik kan er niets aan doen, dat ik bij zo'n
voorstel graag wat cijfertjes zou hebben: hoe effectief is de methode
gebleken? Hoeveel ouders en broertjes of zusjes hebben nog tijd om naar hun
jongsten te luisteren? Wat me aanspreekt is Colins oproep tot een durende
uitwisseling van leeservaringen in plaats van het eenrichtingverkeer dat nog
altijd te veel docenten van literaire vorming maken. Maar enige realiteitszin
is op zijn plaats en deze retoriek rept niet van de concrete werkelijkheid dat
een literatuurles is ingekapseld in een reeks van andersoortige lessen waarin
instructie en toetsing dominant zijn.

De regelmaat van het lezen ván gedichten
Gundel Mattenklott, hoogleraar aan de Berlijnse Hogeschool voor de
Kunsten, gaat met passende Gründlichkeit helemaal terug naar de
moederschoot. En dat is interessant. Het ongeboren kind hoort zijn moeder
praten, hummen, kuchen, en het blijkt daar welbehagen aan te ontlenen. Het
is, zij het slechts reflectief, al taalgebruiker, het luistert bewust of onbewust
naar de toon van zijns moeders uitingen. En eenmaal geboren, krijgt het
allerlei droedelteksten in de oortjes gezoemd en gezongen. Gundel wijst op de
dikwijls volstrekt irrationele aftelliedjes, springliedjes en andere spelletjes die
kinderen gebruiken en waarbij ze fysiek betrokken zijn.
Van die liedjes naar de kinderpoëzie is geen grote stap en in Duitsland heeft de
kinderpoëzie -hier het produkt van volwassen dichters die kinderen als hun
lezersgroep kiezen- de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Ze wijst op het
werk van Christina Busta, James Krüss, Josef Guggenmos en Peter Hacks en
geeft aan hoe uitstekend het uitgeverswerk van Hans-Joachim Gelberg in dit
opzicht is geweest.
Maar kinderen kunnen ook gedichten aan die niet specifiek voor hen
geschreven zijn. De beste poëzie is dan nog niet goed genoeg, vindt Gundel,
en wat dat betreft werkt ze in het spoor van de onderwijzeres Ute Andersen die
haar leerlingen gedichten gaf uit de middeleeuwen of de romantiek, waar ze
zelf heel veel van hield, en dat ging blijkbaar heel goed. In 1991 maakte deze
onderwijzeres in TV-interviews met kinderen duidelijk dat kinderen die
gedichten voor volwassenen vaak wel anders begrijpen dan wij, maar dat acht
ze niet relevant voor de poëzie-ontwikkeling. Gedichten lezen is een kwestie
van regelmaat en Mattenklott is, net als de meeste van de aanwezigen, een
voorstander van het relateren van poëzie lezen aan poëzie schrijven.
Zestien jaar heeft ze gewerkt aan wat ze noemt Literarische Improvisation.
Via allerlei spelletjes wordt kinderen geleerd met taal te spelen. Gundel
onderbouwt haar methode met een duidelijke theorie. Haar voorbeelden van
klankgedichten zijn boeiend, bijvoorbeeld Hugo Ball's 'Seepferdchen und
Flugfische', waarmee hij een equivalent in woorden gaf van Paul Klee's
abstracte beeldende kunst. Een fragmentje:
trefli beBli nebogen leila
flusch kata
ballubasch
zack hitti zopp
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zack hitti zopp
hitti betzli betzli
prusch kata
ballubasch
fasch kitti bim
En dat hoef je nu eens niet te vertalen. Artaud, Joyce, Apollinaire, Carroll,
Mallarmé en Marinetri zijn Mattenklotts voorbeelden als het gaat om
'figuurteksten' en 'vormteksten'. En hierin sluit zij aan op de werkwijze van
Carol Morgan.

De poëzie van de Franse Lijst: gedicht of bundel?
Er is in deze symposiumdagen heel veel meer dat de moeite waard zou zijn
hier weer te geven, maar het mag niet te gek worden. Vandaar een laatste
nadere blik en wel op de bijdrage van de Franse onderzoeker Jean-Marie
Fournier. Niet over poëzie voor kinderen, maar de poëzie van de Lijst. Hij
onderzocht namelijk 585 literatuurlijsten van kandidaten voor het
'baccalauréat', het eindexamen moedertaal voor het secundaire onderwijs,
verspreid over heel Frankrijk. De titels op de lijst verwijzen naar de teksten
die in de klas behandeld zijn en zoals bekend gebeurt dat in Frankrijk
aanzienlijk collectiever en verplichtender dan bij ons.
Jean-Marie, hij zou in een film van René Clair of Louis Malle de beau
garçon kunnen spelen, wijst terecht op het grote verschil tussen het lezen van
een enkel gedicht en het lezen van een hele dichtbundel. Het is een probleem
dat in onze en ook de Franse didactiek volledig verwaarloosd is, maar dat zich
bij ons voordoet zodra de nieuwe eindexameneisen in 1995 of 1996 van
kracht worden. Dan moet je weten hoe je een klas een hele bundel laat lezen.
Volgens Jean-Marie moet dat dan niet systematisch analytisch, zoals bij een
enkel gedicht kan, maar zul je het van een mix van extensief thematisch en
intensief analytisch moeten hebben. Daar moet nog flink aan gesleuteld
worden, stellen we vast.
Fourniers onderzoek levert boeiende resultaten op. Zo is de verhouding tussen
het lezen van hele dichtbundels en kleine clusters of losse gedichten tekenend
voor het hiervoor aangeduide verschijnsel. Zie deze tabel 1:
Eeuw Aantal bundels Aantal clusters of losse gedichten
XVI
XVII
XVIII

0
2
0

174
125
14

XIX
XX

90
34

1771
625

(6.4 %)
(4.6 %)
(0.5 %)
(65.5%)
(23 %)

Totaal 126 2709 (100 %)
Dat in de 19e eeuw nog zo'n relatief groot aantal dichtbundels gelezen wordt,
is te danken aan de enorme populariteit van Les Fleurs du Mal: 69 van de 90
vermeldingen betreft déze evergreen.
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Baudelaire als dé schooldichter
Jean-Marie verklaart deze voorkeur in het onderwijs uit de thematische
organisatie van Baudelaires bundel, die door de titels en subtitels van de
verschillende delen zichtbaar wordt en als vanzelf dwingt tot een thematische
benadering. Dat dan uit de 16e eeuw Les amours van Ronsard noch Les
regrets van Du Bellay een kans krijgt, ziet hij in de lineaire structuur van deze
dichtbundels: ze bestaan uit een sonnettenreeks of uit variaties op een
dichtvorm. Dat veroorzaakt een complexiteit waar docenten niet mee uit de
voeten kunnen.
Welke plaats de verschillende literaire genres innemen in de verschillende
eeuwen en hoeveel verschillende titels van hele bundels er per genre op de
lijsten voorkomen laat zich aflezen uit tabel 2 (bv. naast Les Fleur du Mal in
de 19e eeuw slechts 10 andere gedichtenbundels):
Eeuw Theater Narratief werk Dichtbundel
abs. %
abs.
%
abs.

Overig werk
%
abs.

XVI
XVII
XVIH
XIX
XX

0
4.5
0
16,5
8

2
19
7
6
30

Totaal 64

50
82.5
32
9
22

1
2
13
49
83

25
8.5
59
74,5
61

248

0
1
0
11
13
25

1
1
2
0
14

%
25
4.5
9
0
9

16

Tijdens het symposium gaat Jean-Marie in het bijzonder in op de keuze die
scholieren bij hun losse gedichten voor de Lijst maakten uit Les Fleurs du
Mal. De meeste gedichten die gekozen werden komen voor in de editie uit
1861. Dat betekent dat moreel veroordeelde gedeelten op de achtergrond
blijven. Dat kan geen toeval zijn. De al lang gepasseerde censuur doet alsnog
haar werk en drukt zwaar op de keuzes die voor de literatuurles gemaakt
worden. Fournier vond op de lijsten geen enkel gedicht terug dat het proces
tegen Baudelaire en zijn boek in herinnering kan brengen.
Zelfs uit de editie van 1861 komen 35 van de gedichten niet voor in de
lijsten. Daartegenover scoren zeven gedichten heel hoog: Spleen 4 (37x),
L'invitation au voyage (36), Correspondances (36), Parfum exotique (31),
L'albatros (31), La vie antérieure (29) en Harmonie du soir (20). Ze behoren
grotendeels tot de afdeling 'Spleen et Ideal'.
Opmerkelijk is ook dat nagenoeg alle langere gedichten ontbreken (Danse
macabre, Rêve parisien, Une martyre). Alleen Benediction (66 regels) en
L'irréparable (50 regels) komen één keer voor. Het sonnet is daarentegen
favoriet bij de scholen: bijna 42 % van de vermeldingen omtrent gedichten uit
Baudelaires bundel betreffen sonnetten.
De volgorde van vermelding op de lijsten laat zien dat men vooraan begint en
aldus wat gedichten selecteert. En dat doet recht aan de woorden die de dichter
zijn bundel in een brief aan Vigny uit 1861 meegaf: "De enige lof die ik voor
dit boek vraag is dat men er aan kan aflezen dat het niet zomaar een bundel is
maar werkelijk een begin en een einde heeft". Er valt veel meer over te
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zeggen, maar dat kan elders misschien beter. Jean-Marie maakt in elk geval
duidelijk dat uit de groepering van de gekozen gedichten blijkt dat men uitgaat
van wat de tekst zegt, niet van wat ze bij nader inzien betekent. Dat
Baudelaire dé schooldichter is blijkt uit zijn onderzoek zonneklaar.

Balans
Als we aan het einde van de vierde dag de balans opmaken is er sprake van
grote eensgezindheid. Poëzie in de klas is voor het dozijn deelnemers aan het
symposium duidelijk een door allen gedeeld ideaal. Eveneens is
gemeenschappelijk de opvatting dat daarbij de leerlingen, of ze nu 8 zijn of
16 het meeste winnen met een uitwisseling van hun ervarin gen met poëzie,
env Lmi.nder w nnepr -Ween de docent een edicht slaat uit te 1P n.
Uitgangspunt is voor allen dat de poëtische vorming een kwestie is van
vasthouden en uitwerken van wat er al is, van kinderliedje tot Beatlessong.
De veelheid van mogelijkheden is bemoedigend.
Maar het is waarschijnlijk net als de wandeling na afloop op weg naar de pub
voor een laatste bier: je begint langs de groene boorden van het water, maar
raakt, op weg naar huis, onvermijdelijk omgeven door het grijze beton van de
parkeergarage. En toch: ook daar weer bovenuit voel je hoe dat elfhonderd jaar
oude gedicht in steen over alles in deze oude plaats heen zijn verzen schrijft,
als een duurzame belofte.
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Michael Ondaatje in de klas
Niet The English Patient waarmee Michael Ondaatje de Booker Prize 1992
won, maar een wat eenvoudiger en voor jongere lezers meer aansprekend boek
van hem staat deze keer centraal in onze serie 'bekroonde boeken'.

1 Het winnende boek
In oktober 1992 werd Michael Ondaatjes boek The English Patient bekroond
met de Booker Prize. Ondaatje moest die prestigieuze prijs overigens delen
met Barry Unsworth (Sacred Hunger). In The English Patient beschrijft hij
vier mensen die elkaar ontmoeten in een villa in Italië aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog. De villa deed tijdens de oorlog dienst als hospitaal en
is nu verlaten. Een jonge Canadese verpleegster, Hana, blijft achter om een
geheel verbrande man, 'the English Patient', te verzorgen. Op een dag duikt
Caravaggio op, een dief die bij de geheime dienst terecht is gekomen en nu
op zoek is naar de ongrijpbare spion Almasy. Hij kent Hana van vroeger en
ook haar vader die in de oorlog is omgekomen. Hij blijft in de villa, mede
omdat hij hier makkelijk aan morfine kan komen, die achtergelaten is voor de
verbrande man. De vierde persoon is een Indiër, Kirpal Singh (Kip), die de
door Duitsers achtergelaten mijnen opruimt. Geleidelijk aan wordt in het
boek een beeld opgebouwd van deze mensen en hun achtergronden. Het
vermoeden rijst dat de Engelse patiënt de spion Almasy is. Er ontstaat een
bijzondere liefde tussen Hana en Kip. Hun relatie wordt echter verwoest
doordat Kip de bommen op Hiroshima en Nagasaki beschouwt als verraad aan
alle gekleurde rassen.
The English Patient is, Ondaatje-eigen-, ongrijpbaar in zijn genre; het bezit
poëtisch taalgebruik, het is mythe, avonturen- en spionageroman tegelijk, en
zo gedetailleerd in de beschrijvingen van archeologische tochten in NoordAfrika dat je het zand kunt voelen knarsen. Mooi dus,. maar... moeilijk. Ik ken
maar weinig leerlingen in mijn bovenbouw die ik dit boek zou kunnen
aanraden. Het zit zo gecompliceerd in elkaar en de ervaringen staan ver af van
die van een middelbare scholier. Dus verder op zoek, want Ondaatje intrigeert
me wel.
In het tweede nummer van Diver thema: Far Horizons)
is een fragment opgenomen v Running in the Famil
Veel leerlingen reageerden positie op eze tekst, en enkelen vroegen of we
het boek in de bibliotheek hadden, want ze wilden het wel voor de lijst lezen.
En inderdaad lijkt me dit boek beter geschikt voor het literatuuronderwijs in
de bovenbouw. Daarom wordt hier in de serie Bekroonde Boeken wel een
prijswinnaar bespreken, maar deze keer met een eerder verschenen boek.
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2 Context
Philip Michael Ondaatje werd in 1943 in Sri Lanka geboren. Zijn vader, de
eccentrieke Mervyn Ondaatje, was daar officier bij de infanterie. Zijn ouders
gingen in 1948 uit elkaar en in 1952 volgde Ondaatje zijn moeder, zus en
broer naar London. In 1962 emigreerde hij naar Montreal, Canada, waar hij
Engels en geschiedenis studeerde. In 1966 verscheen zijn eerste poëziewerk in
New Wave Canada, en in 1967 volgde zijn eerste bundel The Dainty
Monsters. Critici prezen zijn buitengewoon rijke, exotische beelden en zijn
sterke, ritmische gebruik van de taal. Van 1967 tot 1971 was hij lector aan de
universiteit van Western Ontario. Zijn volgende publicaties waren ook zeer
succesvol; hij won tot tweemaal toe de Governor General's Award for Poetry
( voor The Collected Works of Billy the Kid, en There's a trick with a knife
Fin learning to do).
Ondaatje bleef op zoek naar een nieuwe stijl en uitdrukkingsvormen, en dit
resulteerde o.a.in zijn eerste roman Coming Through Slaughter (1976). Zijn
volgende prozawerk was Running in the Family (1982), een bundel lyriek
(Secular Love) verscheen in 1984 en het meermalen bekroonde In the Skin of
the Lion in 1987. En dan tenslotte de Booker prize winnaar The English
Patient vorig jaar.
Ondaatje woont momenteel in Toronto, is redacteur bij The Coach House
Press en doceert Amerikaanse en Canadese literatuur aan het Glendon
College.

3. Literaire analyse Running in the Family
3.1 De setting
"An autobiographical travelogue spilling over into poetry and fiction", zo
kwalificeert het Lexicon of Post-war literatures het werk in Maart 1992 (1).
In 1978 en 1980 bezoekt Ondaatje zijn geboorteland; hij gebruikt deze reizen
als basis voor een autobiografische zoektocht naar zijn verleden. In een
poging het leven van zijn excentrieke vader Mervyn Ondaatje vast te leggen
doet hij de plaatsen aan waar zijn vader kwam en voert gesprekken met de
kleurrijke tantes en ooms die nog iets over hem kunnen vertellen.
Mervyn werd in zijn jonge jaren naar Engeland gestuurd voor zijn opleiding;
studeren deed hij in het geheel niet, wel joeg hij er in korte tijd zijn toelage
door. Toen hij tweeëneenhalf jaar zijn ouders had weten voor te spiegelen dat
het hem prima verging in Cambridge kwamen zij er bij toeval achter wat hij
werkelijk uitvoerde en haalden ze hem terug. Hij nam dienst bij de Ceylon
Light Infantry om toch iets te doen te hebben in de tijd tussen twee
alcoholische uitspattingen. Het leventje van feesten en drank, met
onregelmatige werkzaamheden bij de infanterie, bijna als een hobby, kostte
hem zowat zijn verloving met Doris Gratiaen, maar hij wist haar om te
praten en na niet al te lange tijd trouwden ze.
Liefdesaffaires, gokken, paardenrennen, zuippartijen en merkwaardige figuren
sieren het verdere levensverhaal. Mervyn laat regelmatig treinen stoppen om
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dan op zijn gemak te genieten van de meegesmokkelde drank of om te
wachten op een vriend die achtergebleven is op het station en nu nagebracht
wordt. De oma van Michael, Lalla, wil haar leven uitsluitend beëindigd zien
door een spectaculaire dood. Op een avond wanneer het buiten stormt en
regent zit ze te kaarten en te drinken. Ze heeft niet door dat er een vreselijke
overstroming plaatsvindt; zodra ze een voet buiten de deur probeert te zetten
wordt ze door het water meesgesleurd. Al drijvend in het kolkende water komt
ze langs allerlei bekende plekjes, aangenaam dronken, in de veronderstelling
dat ze dit ook wel zal overleven, voor ze definitief kopje onder gaat.

2.2 Feit en fictie
Het boek begint als een 'search fór his roots', maar geleidelijk aan wordt er
zoveel geschiedenis, mythe, poëzie en beeldspraak in verweven dat het
onmogelijk is na te gaan wat feit en wat fictie is; het boek is niet te
definiëren, net zomin als het eiland Sri Lanka zelf; het is een smeltkroes van
culturen en volken. Ondaatje wil ons ook niet voorhouden dat dit de waarheid
is over zijn verleden. In zijn dankbetuiging schrijft hij: "While all these
names may give an air of authenticity I must confess that the bock is not a
history but a portrait or 'gesture'. And if those listed above disapprove of the
fictional air I apologize and can only say that in Sri Lanka a well-told lie is
worth a thousands facts".

3. Didactische analyse
3.1 Doelgroep
Door de experimentele vorm, het beeldend taalgebruik en het ondefinieerbare
genre is het geen makkelijk boek voor een middelbare scholier. Veel
verwijzingen, citaten, beschrijvingen van het land zullen aan hem of haar
voorbijgaan.Toch zal het boek sommige leerlingen aanspreken door de enorm
maffe figuren en gebeurtenissen.
Ik zou er daarom niet voor kiezen het boek klassikaal te behandelen maar het
aan te bieden aan enkele leerlingen indvidueel.

3.2 Een aantal verwerkingsopdrachten
Ik zou hun vragen bij het lezen vooral te letten op de vorm van het werk; de
overgangen tussen hoofdstukken, de brieven, gedichten en citaten die het
verhaal verbinden ( of juist niet) de foto's en dergelijke. Het volgende lijstje
met vragen en opdrachten zou een basis kunnen vormen voor een verslag of
gesprek over het boek.
Opdracht 1: structuur
Het boek bestaat uit 7 delen die elk een eigen titel hebben. Kun je aangeven
waarom de herinneringen en gebeurtenissen binnen zo'n deel gegroepeerd zijn?
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Opdracht 2: persoonlijke respons
Kies een foto uit die het best weergeeft waar dit boek over gaat. Geef
argumenten voor je keuze.
Opdracht3: genre
Geef aan waarin dit boek afwijkt van een gewone roman. Denk hierbij aan
genre, typografie, vorm e.d.
Opdracht 4: structuur
Probeer de twee motto's die het boek heeft meegekregen (citaten van Oderic
en Amarasekera) te verbinden met de inhoud en het belang van het boek.
Opdracht S: fictie en werkelijkheid
Het is niet geheel duidelijk welke gebeurtenissen in het boek nu echt gebeurd
zijn en welke voortkomen uit Ondaatjes fantasie. Zou je zelf voorbeelden
kunnen noemen van wat jij denkt dat echt gebeurd kan zijn en wat volstrekt
niet? Geef aan waarom je dat vindt.
Opdracht 6: personages
Beschrijf de relatie tussen Mervyn en Doris zoals Ondaatje deze naar voren
laat komen in dit boek.
Opdracht 7: perspectief
Welke positie neemt Michael Ondaatje zelf in in dit boek; is hij een
objectieve waarnemer of is er een emotionele verbondenheid die vertekent?
Voor de goede orde: er bestaat van Running in the Family een Nederlandse
vertaling.
Noot:
1. Postwar Literatures in English, A Lexicon of Contemporary A uthors. S amson
Uitgeverij, Wolters-Noordhoff, bijdrage over Michael Ondaatje door Wil
Verhoeven.

De vergiet-lezer
Leest wel, maar kan nooit
navertellen, wat hij heeft gelezen.
Vergeet alles meteen weer.
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Cor Geljon

Het gelijk van de bobo's
"Moderne literatuur is kennelijk zoiets als voetballen: iedereen heeft er
verstand van of denkt er verstand van te hebben" verzuchtte Harry Bekkering
ooit in een artikel over literatuuronderwijs (Bzzlletin, februari 1991). En hij
heeft gelijk, want zeg nou zelf, waar zouden we blijven als iedere doodgewone
lezer zijn mond open zou doen over een boek dat hij gelezen heeft. Gelukkig
heeft de literatuur net als de voetballerij haar bobo's, de specialisten met recht
van spreken omdat ze er voor doorgeleerd hebben: de literatuurwetenschappers. En omdat de literatuur ze ter harte gaat, willen ze zich ook nog
wel eens uitlaten over het literatuuronderwijs. Soms gebeurt dat heel
verstandig. De empirici, die het niet alleen om de tekst gaat maar ook om de
lezer, proberen nieuwe inzichten in de literatuurwetenschap te verbinden met
gedegen veldonderzoek. In de in 1990 verschenen bundel Literatuur in
Functie, doet een aantal van hen verslag van dat soort onderzoek en ze
verbinden er voorzichtig enkele aanbevelingen aan voor de school (Andringa,
Schram 1990).
Maar er zijn ook anderen, de typische schriftgeleerden. Zij hoeven zich geen
rekenschap te geven van wat gewone stervelingen denken en voelen en dat is
ook niet hun taak. Ze bestuderen de heilige geschriften en bewaken de
zuiverheid van de leer en af en toe spreken zij hun vermaningen uit en het is
goed dat zij er zijn. Ze hebben nauwelijks of totaal geen ervaring in de school
en schamen zich daar terecht ook niet voor, maar desgevraagd spreken zij met
grote stelligheid hun oordeel uit over hoe het zou moeten. Ooit waren ze het
knapste jongetje of meisje van de klas bij Nederlands, ze hebben er geen weet
van hoe hun klasgenoten de literatuurles hebben ervaren, maar maken hun
eigen ervaring tot de maatstaf aller dingen en hebben in elk geval geen oog
voor het pedagogisch aspect van het literatuuronderwijs op de middelbare
school. Het is tiet zozeer de strekking van hun uitspraken als de argumentatie
en de stellige toon die de veldwerker verbaast: "Het is veel te veel een
speeltuin geweest in het Nederlands literatuuronderwijs de afgelopen jaren.
Als je dat zo maar door laat gaan, komen sommige mensen nooit uit de
zandbak. Ik ken werkelijk afschrikwekkende vormen van lichtgewicht
literatuuronderwijs" (Goedegebuure in NRC/Handelsblad 24-8-90).
Tot deze groep behoort ook Harry Bekkering. Hij gruwt van een
literatuuronderwijs dat niet de tekst maar de leerling centraal stelt en grijpt
elke gelegenheid aan zijn toom over de schuldigen uit te storten.
Dat is opzichzelf niet erg; hoe meer tegenwind, hoe sterker de fietser. Het
trieste is, dat hij zich op geen enkele wijze wenst te verdiepen in het
leerproces van de leerling en zich eigenlijk ook nauwelijks op de hoogte stelt
van de stand van zaken in de literatuurdidactiek. Daarom roept hij vaak maar
wat. In het eerdergenoemde Bzzlletinartikel, dat hij de veelzeggende titel 'De
meester mag niet dalen, de scholier moet klimmen' heeft meegegeven, keert
hij zich bijvoorbeeld tegen de 'leesplezier-adepten' en gaat dan uit van een
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voor zijn doel geschikte softe omschrijving van leesplezier uit 1976! (Tja,
wat wil je: het midden van de jaren zeventig; toen droeg jij ook nog een
bloemetjes- T- shirt, Harry ). Alsof er daarna niets meer over gezegd is.
Hetzelfde geldt voor de tekstervaringsmethoden. Die zijn Bekkering natuurlijk
een gruwel en dat is zijn goed recht, maar vervolgens gaat hij als een blinde
stier tekeer de leraren en didactici die de literaire tekst louter als een
Rohrschachtest beschouwen. Waar heeft hij dat toch allemaal gelezen en hoe
vaak is hij die uitwassen tegengekomen? En voor het gemak gooit hij de ooit
door Lea Dasberg zo goed onderscheiden begrippen 'leefwereld' en
'belevingswereld' op één hoop, en daar moeten we dan 'tegenwicht' aan
bieden. De zorgvuldigheid die hij ongetwijfeld in zijn Vestdijkartikelen
hanteert, is bij zijn klaagzangen over het literatuuronderwijs soms ver te
zoeken.

Verdeel en heers
Ook in zijn bespreking van de bundel voor Armand van Assche (Tsjip 3/1)
moeten de tekstervaringmethoden het ontgelden en dit keer probeert hij zijn
gelijk te halen door de Vlaamse en Nederlandse literatuurdidactici tegen elkaar
uit te spelen. De Vlaamse didactici zijn verstandiger, is zijn stelling en ik ben
de eerste om die uitspraak onderschrijven, ware het niet dat er een reeks
bewijzen komt, waar je broek van af zakt. Hij roemt terecht de evenwichtige
visie van Van Assche, die de tekstbestudering in haar waarde laat en citeert
met instemming Soetaert in zijn verdediging van de canon en de nadruk die
hij legt op de noodzaak van het leren om te kunnen evalueren. Allemaal
zaken waar ik als VU-docent 'amen' op kan zeggen en ik werd dus steeds
nieuwsgieriger naar het vervolg: "de opvattingen van de Nederlands didactici
die in deze bundel aan het woord komen". De goedkope naamgrap in de titel
over het stuk van De Moor doet al het ergste vermoeden; hij neemt de Moors
poging tot symbiose van de ervarings- en bestuderingsmethoden niet serieus
en legt vooral de accenten op plaatsen die hem als verdediger van de tekst
goed uitkomen. Als hij het leesdossier noemt, doet hij net of daar alleen maar
gevoelige schrijfseltjes in mogen, terwijl het volgens De Moor niet alleen
gaat om spontaan opgeschreven reacties maar ook om 'zorgvuldig
geformuleerde rapportages van analyse van literair werk' (cursivering van mij,
CG.). Als tweede bewijs voor zijn stelling dient het artikel van Dick Schram
en mij. Toen hij onze titel 'Emoties in de literatuurles' las wist hij al genoeg:
wéér een al te beperkte opvatting over literatuuronderwijs. Nu is Schram geen
didacticus, maar zo'n vermaledijde empirische literatuurwetenschapper, die
zich niet alleen met de tekst maar ook met lezers bezighoudt. En zoals we
weten, houdt Bekkering veel van literatuur, maar niet zo erg van lezers.
Daarom heft hij ook het vermanende vingertje als wij letterlijk de syntactisch
gebrekkige reactie van een leerling citeren; stel je voor! Maar dit terzijde; het
gaat er om dat Geljon niet zo slim is als zijn goede vriend Ronald Soetaert.
Nu neem ik het Bekkering niet kwalijk dat hij geen weet heeft van wat ik in
mijn colleges of nascholingscursussen behandel en ik neem het hem ook niet
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kwalijk dat hij nooit iets van mij gelezen heeft; waarom zou hij ook? Wat ik
echter niet kan begrijpen, is hoe hij een verslag van een eerste verkennend
onderzoek naar de emotionele reacties op een gelezen verhaal kan lezen als het
credo van mijn literatuurdidactiek. Wie een foto maakt van de Amsterdamse
Wallen is toch nog niet meteen een hoerenloper?
Er is iets fundamenteel mis met B. Hij blijft - ondanks zijn vriendelijke
woorden voor Van Assche - denken dat literatuuronderwijs een soort aftreksel
is van de literatuurwetenschap en daarin is hij inderdaad ouderwets. Goed, we
mogen dan wel rekening houden met de beginsituatie maar toch: de leerling
moet klimmen de meester niet dalen. De vergelijking met biologie en
wiskunde die B. graag trekt (Bzzlletin febr.'91), gaat dan ook niet op.
Literatuuronderwijs is immers meer dan het aanbrengen van kennis en
vaardigheden. Bekkering wil toch hoop ik ook, dat leerlingen ervaren dat
literatuur meer is dan de optelsom van een reeks mededelingen en dat vereist of je het nu een vies woord vindt of niet- een vormingsproces. In dat proces
is de leesbeleving altijd een belangrijk element en binnen de
literatuurdidactiek zoeken Vlaamse en Nederlands didactici naar de juiste
afweging van affectieve en cognitieve aspecten. Het is jammer dat B.,in zijn
angst voor alles wat naar emotie riekt, zich niet beter op de hoogte stelt van
de huidige stand van de weegschaal. Ik heb Bekkering eens een fundamentalist
genoemd en dat bedoelde ik niet eens onaardig, maar het ellendige met deze
mensen is niet dat ze vasthouden aan hun grondslag, maar dat ze vanuit hun
spijkerhard geloof weigeren hun oogkleppen af te nemen.

De blackboardjungle en de literatuur
Met een koffer vol wetenschap en een rugzakje met didactische vaardigheden
zijn de beginnende leraren indertijd door hun leermeesters de blackboardjungle
ingestuurd om al gauw te ervaren dat de gretigheid waarmee hun discipelen de
lessen literatuur benaderen niet altijd even optimaal is. De 600 leraren
Nederlands in Vlaanderen en Nederland die in 1988 meededen met een
Taalunie-onderzoek over het literatuuronderwijs noemen dan ook als hun
voornaamste problemen: het gebrek aan motivatie en belangstelling bij
leerlingen voor literatuur, gebrek aan goede leermiddelen en werkvormen, en
de spanning tussen de doelstellingen cultuuroverdracht en leesplezier. Boeken
spelen in het leefpatroon van veel leerlingen een marginale of geen enkele rol
en bovendien ervaren ze dagelijks dat de kennis-en informatieverwerving via
video en computer vele malen directer en flitsender is dan het lezen van een
literaire tekst. Literatuuronderwijs is voor een grote groep leerlingen in eerste
instantie een ver-van-mijn-bed-show en toch weigeren de meeste docenten op
hun hurken te gaan zitten en uitsluitend verhalen te kiezen die passen in de
leefwereld van Veronica-komt-naar-je-toe. Het is verbazingwekkend dat zoveel
leraren de moed niet hebben opgegeven, hun geloof in de waarde van de
literatuur voor hun leerlingen niet afgezworen hebben en van hun
literatuurlessen nog steeds iets boeiends weten te maken. Maar ze vragen wel
om hulp.
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De literatuurwetenschapper en de school
Zoals de goede huisarts voor de nieuwste ontdekkingen en
behandelingsmethoden voortdurend het oog gericht houdt op de academische
ziekenhuizen, zou ook de leraar zijn inspiratie van de literatuurwetenschap
kunnen krijgen. De literatuurwetenschapper die iets voor de school wil
betekenen, moet participeren in veldonderzoek en samen met een didacticus
een nascholingscursus geven. Daar kan hij de docenten bijtanken wat betreft
de nieuwste ontwikkelingen in de vakwetenschap, de didacticus zet vanuit zijn
achtergrond de lijnen uit naar de school en in werkcolleges werken docenten
en cursisten samen aan de transfer naar de literatuurles door het vervaardigen
van lesmateriaal. De docenten geven daarna die lessen in hun klassen en
brengen verslag uit op de volgende cursusavond. De resultaten van de
leerlingen zijn een razendsnelle feedback op de theorie. Ze leveren de
didactische onderzoeker nieuw materiaal en zijn voor de werkgroep
uitgangspunt voor het herschrijven van de lessen en het ontwerpen van nieuw
materiaal. Alleen op deze manier is er sprake van een wederzijdse
bevruchting, waar zowel de wetenschap als de school van kan profiteren.
Het literatuuronderwijs heeft het niet makkelijk.
Juist in die benarde situatie heeft de docent bemoediging nodig. Daarom moet
de literatuurwetenschap zich met de lezers van morgen en hun begeleiders
blijven bemoeien, niet door als deze Rinus Michels van de literatuur vanaf de
tribune zo maar wat te roepen, maar als een echte voetbalprofessor op de
trainingen te komen. De vragen uit het veld liggen voor het oprapen.
Als de literatuurwetenschap en de literatuurdidactiek daar niet op inspringen,
bestaat het gevaar dat er op dën duur alleen nog maar teksten zijn en geen
lezers
Literatuur
Andringa E., D.Schram. Literatuur in functie. Empirische literatuurwetenschap in
didactisch perspectief. Bohn Stafleu Van Loghum Houten 1990.
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Geraakt worden door een wereld die jou
niet raken kan
Lezen en kunstzinnige vorming; een alfabet
In de cursussen en projecten literaire vorming van Ardi Roelofs zijn lezen en
schrijven als vanzelf met elkaar verbonden. In een poëzieproject voor de
bovenbouw van de basisschool worden de kinderen door het lezen van de
poëziebundel Haringen in sneeuw van Remco Ekkers aangezet tot het zelf
schrijven van gedichten. Ze maken een eigen bundel en bieden die de dichter
aan. In de cursus "Schrijven bij verhalen" voor ouderen staat elke week een
boek centraal waarin een oudere vrouw de hoofdrol speelt. Er wordt gelezen en
geschreven bij onder andere fragmenten uit Mijn betere ik van Renate
Rubinstein. Op een cursusdag "Autobiografie" wordt meer tijd aan het
schrijven van autobiografische teksten besteed dan aan het lezen ervan. Lezen
in de kunstzinnige vorming is het decor van dit artikel.
Ardi Roelofs organiseerde begin dit jaar de lezingenreeks "Leesprocessen"
voor de afdeling Literaire Vorming van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, faculteit theater. Dit verhaal was daarvan een onderdeel.
"Als ik niet te zeer leed onder buikkrampen, las ik alles wat ik te pakken
kreeg. De taal deed er niet toe. Of ik het kon begrijpen, maakte mij niets uit.
Als ik maar kon lezen. Advertentieblaadjes, vlugschriften van de BB,
afschriften van brieven die mijn vader naar allerlei Duitse instanties verzond,
hele encyclopedieën - ik las ze allemaal." (Boudewijn Büch, in: De kleine
blonde dood)

Actief lezen om het eigen lezen als vanzelf te bevorderen. Actief lezen: met
een potlood om te strepen en bij te schrijven in de bladspiegel. Achterover in
een stoel en vergeten dat er tijd is totdat je een slaapvoet krijgt. Door het ene
boek het andere willen lezen. Een onvergetelijke passage tegenkomen.
Jeukende handen krijgen die zelf willen schrijven. De rust van het lezen dan
maar op de w.c. veroveren. Lezen en herlezen. Altijd alle billboards lezen.
Nooit de overlijdensberichten overslaan. Zinnen uit je hoofd leren. Na het
zien van de verfilming het boek voor altijd koesteren. Actieve lezers zijn
spontane lezers. Zo'n tiende van de lezende bevolking in Nederland. Dit topje
van de lezersberg leest veel en graag literaire werken. Door
leesbevorderingsprojecten zouden al die andere, luie lezers gestimuleerd
worden tot het meer lezen van dit ene. En de groep die helemaal niet leest,
lijkt door leesbevorderingsprojecten aangespoord te kunnen worden naar
boeken te grijpen. Liefst in een keer door naar de Literatuur.
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Brandende kwestie: is lezen wel te bevorderen? Is het niet genoeg dat iemand
kan lezen? Zijn er schrijvers die wakker liggen omdat ze door de meeste
mensen niet gelezen worden? Is er een leerkracht die zijn of haar leerlingen en
studenten met teksten leert werken omdat ze dan veel boeken in huis gaan
halen? Als mensen lezen zijn ze nooit meer alleen? Als Nederlandse cultuur
in deze tijd van europeanisering behouden wil blijven, zullen we met ons
allen onze leestijd moeten intensiveren? Wie denkt dat boeken voor niets
geschreven worden? Brandende vragen?
Cultureleeletterdheid
spreekt
aan dan functionele geletterdheid.
g
p mij meer
J
g
Dat is anders geweest. Als jonge docente Nederlands eind jaren zeventig,
begin tachtig, vond ik het leesvaardig zijn een vereiste voor mijn allochtone
leerlingen op de MAVO van de Internationale Schakelklassen. En nog
belangrijker hun uitdrukkingsvaardigheid, in woord en op-wat-voor-eenmanier- dan-ook geschreven taal. Ik kwam niet met literatuur. Niet met die
van Nederlandse schrijvers, niet met die uit hun culturen. Dat is nu anders.
De afgelopen 10 jaar heb ik als docente literaire vorming veel en vaak met
literaire teksten gewerkt. Van prentenboeken tot vertaalde poëzie. Kunnen
lezen om je maatschappelijk te redden heeft weinig zin als diezelfde
maatschappij je wezensvreemd blijft. Allochtoon of autochtoon: mensen zijn
thuis als er plaats en aandacht is voor hun cultuur. Die leeft niet alleen in
bloembollen en bhaklava, maar zeker ook in kunstuitingen.
dubbelportretten,
Dagboeken, domineesverzen, dubbel
rtretten, detectiveromans,
dichtbundels, dramateksten: duit in het leeszakje.
Elitair. Lezen heet elitair te zijn. Lezen heeft iets te maken met kunnen
i.p.v. met doen. Met de luxe van tijd te veel hebben i.p.v. met tijdsbesteding
en zelfontplooiing. Met een bezigheid van de enkeling i.p.v. een sociale
groep. Lezen hoort bij literatuur en dat heeft de connotatie van meer dan
elitair. Literatuur wordt beleefd als behorend bij de klassieke opvoeding van
de elite, de klasse van de macht. Nog niet zo heel lang is literatuur ook voor
vrouwen, maar nog steeds wel voor een typische bevolkingslaag. De rest
kijkt naar de honeymoonkwis en is ongeschikt voor lezen? Welnee: iedereen
heeft een literair besef. Al was het maar omdat we verhalen als verhalen
herkennen. En bij een verhaal emotie ervaren, zo goed kunnen we de ons
omringende werkelijkheid vervangen door die van het verhaal. Lezen gaat niet
vanzelf, daar moet je voor gaan zitten en geduld hebben en concentratie. Elite
of geen elite. En wat er dan gebeurt is leuk. Fantastisch zelfs, zo spannend,
ontroerend, komisch, avontuurlijk, romantisch of etcetera kan een boek zijn.
Als je zo'n beslissend boek (term van Kees Fens) nog niet gelezen hebt, gaat
dat beslist gauw gebeuren als je blijft lezen.
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Functies van literatuur. Geen enkele behalve die ene voor een lezer die is
blijven lezen. Alles wat je maar bedenken en onderzoeken kunt, behalve voor
een lezer die nooit leest. Wat mij een essentiële functie lijkt voor alle lezers
en niet lezers, voor alle leesbevorderingsmedewerkers: geraakt worden door
een wereld die jou niet raken kan.
Gedifferentieerd onderzoek naar lezers in de stad Utrecht in relatie tot soorten
literatuur, leverde in Utrecht in 1990 ontregelende resultaten op. Lezers
werden ingedeeld naar literatuurlezers en ontspanningslectuurlezenden. En wat
blijkt: het onderscheid tussen wel of niet literair lezen is onzinnig. 36%
combineert het lezen van beide soorten boeken. 42% had alleen maar
literatuur gelezen. (Lezers in Utrecht: een empirisch onderzoek naar
leesvoorkeuren. K. Dijkstra in: Spektator, 1992-1)
We zijn allemaal 14. En meisjes. In een hoek van de zolder van de
kampeerboerderij vinden we een berg kasteelromans. Elke dag lees ik er een
stuk of drie. Na een week heb ik het wel gezien. Ik ben verliefd op Joop, die
vast geen dokter wordt en al helemaal geen kasteelheer is. Heerlijk was het,
met die boekjes en met Joop. Weer thuis ga ik naar de bibliotheek en leen
"Oeroeg". Ik heb geen kasteelromans meer gelezen. Ben nog wel vaak verliefd
geweest, op andere Jopen en andere boeken.
Het cijfer
^ er niet om: zesenvijftig
J liegt
J gPprocent van de Nederlanders boven de
15 jaar leest nooit of zelden een boek.
" Ik heb hier iets te lezen fór you, uh, u. Er staat: er is leven...". Ik
onderbreek haar Tom Jones stem. Ik hou niet van verkoop aan de deur. Hoe is
het mogelijk. Midden in het schrijfwerk aan dit artikel gaat de bel. En de
eerste zin die de onbekende op de stoep spreekt, wil mij verleiden tot het
lezen van een Boek.
Je leest een heel dik boek
Je bent er door geboeid
En liever daarmee dan met mij
Is 't dat je je bemoeit
`k Schrijf achteraf dit op Ik schrijf wat op papier En liever dan de
fantasie Had ik jou levend hier
("Liever liever" van Jan Hanlo)
Ken je Sneeuwwitje? Ja, op de televisie gezien. Ken je Vals licht? Ja, in de

bioscoop gezien. Ken je Pluk van de Pettefiet? Ja, op de radio gehoord. Ken
je Lear? Ja, in de schouwburg gezien. Ken je Max Velthuys? Ja, die hing in
de bibliotheek. Ken je Les Miserables? Is dat met Danny de Munck?
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Leesbevordering is een ander verliefd maken.
Materiële voorzieningen
miljoen van WVC voor
g en lezen. Zes miljoen
de komende jaren (notitie Literaire Leesbevordering, Raad
voor de Kunst, 1992). Al gauw vijfentwintig gulden per boek van je zakgeld,
beurs, uitkering, salaris of huishoudgeld. Boekengeld in de bibliotheek, om
21 dagen het geliefde boek in huis te mogen hebben.

"N iet de schrijver, de lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de
toeschouwer van een toneelstuk, maar de acteur die alle rollen uitbeeldt. De
lectuur is zijn hoogsteigen creatie. De schrijver levert tekst -maar een
artistiek werkstuk wordt het pas door het talent van de lezer." (Harry Mulish,
uit: Voer voor psychologen)

0 vertuiging: kunstzinnige
g vormingg is van onschatbare waarde voor
leesstimulerende activiteiten. In de kunstzinnige vorming wordt gewerkt aan
het tot stand brengen van een relatie tussen het kunstprodukt (hier: een boek)
en de individuele beleving en betekenis van (hier:) de lezer. Leesbevordering
in de kunstzinnige vorming geef ik als centraal begrip: verleiding en
vormgeving. Een voorstelling over boeken verleidt tot bijgestelde ideeën,
gevoelens en verwachtingen over lezen en literatuur. Zo ook een verfilming,
beeldende kunst waarin teksten verwerkt zijn, een tentoonstelling over het
boek in de schilderkunst, teksten in neon verspreid door de stad, poëzie op de
lichtreclame van de bus, een boekenmuseum in de nok van de Euromast, een
wandeling langs schrijf- en verblijfplaatsen van auteurs uit de regio, een goed
verhaal horen over een schrijver, een genre of een thematiek enzovoort. Deze
voorbeelden leen ik uit wat er de afgelopen maanden zoal te doen is geweest.
N a de verleiding volgt vormgeving.
vorm evin . Wie wat losmaakt, moet er ook iets
mee kunnen doen: handelen. De trits is compleet in de samenhang tussen
actieve,. receptieve en reflectieve kunstzinnige vorming. Door actief handelen
ontstaat meer begrip voor het kunstprodukt en het kunstscheppende proces.
Wie zelf schrijft, leest met andere ogen. Receptief betekent kijken, luisteren
en meemaken. Lezen is receptieve kunstzinnige vorming. Vragen stellen over
hoe een ander of jij over een idee of emotie schrijft, dus kijken en leren door
de vormgeving, is reflectieve kunstzinnige vorming. De drie componenten
van kunstzinnige vorming geven aan leesbevorderin haar meerwaarde. Deze
kunsteducatie is anders dan het onderwijs expliciet gericht op het
kunstprodukt, de kunstenaar, het scheppingsproces en het individu.
Leesbevordering in kunstzinnige vorming krijgt langzaamaan de aandacht die
het verdient.

67

Roelofs, Geraakt worden door een wereld die jou niet raken kan

0 vertuiging: kunstzinnige vorming is van onschatbare waarde voor
leesstimulerende activiteiten. In de kunstzinnige vorming wordt gewerkt met
aan de ene kant het kunstproduct (hier: het boek) en aan de andere kant de
individuele beleving en betekenis (hier:) van de lezer.

P rimair voor een lezer is dat de tekst hem raakt. Functioneel of
hartstochtelijk raakt. Als het gaat over het lezen van literatuur, dan beleef ik
in bijvoorbeeld "Soldatenliederen" van Anna Enquist of in "Eerst grijs dan
wit dan blauw" van Margriet de Moor momenten van hartstocht. Niets zo
intiem als lezen. Niets zo functioneel als mijn zinnen verplaatsen naar de
zinnen van een boek.

Querido.
Raad voor de Kunst spreekt zich in de recente notitie "Literaire
Leesbevordering" al met de titel uit voor het bevorderen van het lezen van
literatuur. Natuurlijk. Maar wie geen literatuur leest, telt niet? Wat doen die
mensen dan: zich met weinig verheffende cultuur bezighouden? Ik ben al blij
als door een leesbevorderingsproject eens gelezen wordt. Dat er iets spannends
of indrukwekkends over boeken te beleven is. Dat iemand een keer een
moment van schoonheid of ontroering meemaakt. Dat de weg naar de
bibliotheek of andere boekenkasten bekend wordt en bekend blijft. Dat de
sfeer rond boeken gewoon leuk is, en met de lezer te maken heeft. Dat boeken
lezen een andere associatie krijgt dan iets voor suffe sullen. Toch: ook ik
hoop stiekem op een smaakontwikkeling die tot het lezen van literatuur leidt.
Of het literaire lezen niet meer laat ophouden. Echt lekker lezen kost iets
anders dan zes miljoen.

S tilzitten en lezen hebben net zoveel met elkaar te maken als de
afstandsbediening en zappen. Het een gaat bijna niet zonder het ander. We
kijken met z'n allen steeds meer televisie. Met afstandsbediening. Zappend.
Flitsende beelden. Daarbij verbleken zwarte letters in een boek. Hoe kan lezen
net zo leuk zijn als zappen ? Al die stilstaande letters krijg je alleen maar
binnen door met flitsende oogbewegingen langs al die pagina's te gaan. En
dan moet je ook nog van het ene boek in het andere lezen wil het een beetje
op zappen lijken. Daar is steeds meer concentratie en geduld voor nodig.
Leesbevordering als leeshouding.

"Ti is het uitdrukkingsmiddel van cultuur. Een land zonder besef van, of
respect voor, de eigen cultuur verliest op den duur zijn recht op een eigen
taal, is geen eigen taal waard. Een slordig gehanteerde taal kan geen voertuig
zijn voor intelligente, interessante denkbeelden, of meeslepende verbeelding.
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Zonder goed onderhoud van de taal verschraalt het denken." (fragment uit
betoog van Hella Haasse, gesproken op de Dag van het literatuuronderwijs,
30 oktober 1992)

U leest. Dus bent u schrijver. Wie immers vertelt dit verhaal? Ik al langg
niet meer. U geeft nu uw betekenis. Een betekenis. Uw bekentenis. Zonder u,
lezer, is deze tekst niet verteld. Zo beschouwd maakt lezen van elke lezer een
schrijver. Of een verteller. Wie teksten hoort, kan verder vertellen en
schrijven. Zo ook wie teksten leest. Hoe meer mensen toegang tot verhalen
hebben, hoe meer culturen gedeeld worden en voortbestaan. Hoe meer
verhalen, hoe meer besef van een veelzijdige betekeniswereld, van een eigen
kleur. In de lezer komen oneindig veel geschriften samen. Zomaar op straat,
in de klas, in de bibliotheek, in de bioscoop, in de supermarkt, in de
brievenbus, op het bureau, in een luie stoel.
Verplicht lezen is een groot
oot oed.
Na school kun je tenminste de krant
goed.
lezen, het spoorboekje en niet te vergeten de ondertitels op televisie. Maar
met diezelfde verplichting houdt het lekker lezen meestal op. Als lezen niets
meer met persoonlijk plezier te maken heeft, en de impuls tot lezen van
buiten komt, waar blijft dan dat gevoel van ontdekken, van ontspanning, van
geraaktheid? Het plezier van de tekst is vaak te kort geweest. Lezen is te snel
functioneel gemaakt. Heeft teveel te maken met de zakelijke kanten van taal.
Om het citaat van Hella Haasse nog uit te breiden: "(...) Wat kunnen leraren
Nederlands hun leerlingen meer, beter, geven dan de taal als weermiddel tegen
simplificaties van denken, dan taal als instrument om individueel bewustzijn
uit te drukken? Maar dat eist veel van leraren Nederlands. Het eist inzet,
eruditie, goede smaak, kennis, uithoudingsvermogen, en voor alles:
geestdrift." En de nieuwsgierigheid om gebruik te maken van de expertise en
vaardigheden van een docent Literaire Vorming.
schrijver,
gzus, morgen
Werkelijkheid:
j die van de schrijver,
die van elke lezer. Vandaag
zo. De werkelijkheid van de zin. De werkelijkheid van de pagina. De
werkelijkheid van het omslag. De werkelijkheid van even geleden toen u deze
woorden las. Het polyvalente karakter van een literaire tekst: de werkelijkheid
ligt open, onbepaald, meerduidig en discontinu voor de lezer. De
werkelijkheid van mijn interpretatie naast de uwe, en die van vandaag alvast
naast die van morgen.
Xantippe. Een naam die be gint met een X. Ik heb haar ontdekt
toen ik
,
zeven jaar was. Ik las graag in de Succesagenda van mijn vader. Aan de
telefoon hoorde ik hem weleens anders spellen dan de juffrouw mij op school
leerde. "Dat is het telefoonalfabet", zei mijn vader. En zo ontdekte ik weer
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een nieuwe pagina in zijn mooie dikke boekje. Ik las en las steeds weer het
gele blaadje, net zolang tot ik Xantippe goed kon onthouden.
IJdele hoop: als kinderen en volwassenen persoonlijker d.w.z. gericht op de
eigen lees- en leefervaring met teksten kunnen omgaan, en als zij zo leren een
visie te ontwikkelen op wat ze lezen en in staat worden gesteld die visie vorm
te geven, dan blijft lezen heel gewoon en plezierig.
Zoeken en blijven zoeken naar eindelijk, weer en eens het mooiste boek.

Ardi Roelofs, Henegouwen 64 3524 RB Utrecht. 030 - 894793, is docent en
tekstschrijver. Werkzaam als projectleider Literaire Vorming bij het Landelijk
Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV). Geeft cursussen
schrijven en leesbevordering bij o.a. de Utrechtse Schrijversschool. Is voorzitter
van de Landelijke Werkgroep Literaire Vorming. Werkt momenteel aan een
poëziewerkboekje voor het basisonderwijs en een Raamleerplan Schrijven voor
het cursuswerk.

De boekenverslinder
Leest alles wat los en vast zit.
Leest overal en altijd.
Wordt wat zeldzamer in Nederland.
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Over een schatbewaarder
W.L.M.E. van Leeuwen nader beschouwd
In september 1965 werd ik leraar aan de Hillevliet-ULO in Rotterdam-Zuid.
Omdat ik de enige docent was met een 'officiële' bevoegdheid voor Nederlands
mocht ik les geven in de beide eindexamenklassen.
Ik wilde mijn leerlingen, onder meer afkomstig uit de wijk Katendrecht, iets
anders bieden dan de typische 'ulo-leesstof': Bartje, De herberg met het
hoefijzer, Roeland Westwout en Sil de Strandjutter. Ik meende dat mijn
Katendrechters wel aan iets beters toe waren. Ik bereidde een les voor over
middeleeuwse liederen. Om mijn les te actualiseren vertelde ik ook het een en
ander over moderne liederen; als voorbeeld noemde ik chansons van Jacques
Brel (mijn les moest immers iets voorstellen). Op de gezichten van mijn
leerlingen zag ik veel onbegrip (dit onbegrip was al merkbaar vanaf het begin
van mijn les in cultuuroverdracht). Kennelijk was aan mijn gezicht ook iets
te zien, in ieder geval riep mijn blik diep mededogen op bij mijn leerlingen.
Een van hen, Senio (zijn moeder had het typische Katendrechtberoep in die
dagen) voegde mij spontaan toe: "Och meneer,waarom neem je nou niet
gewoon Bob Dylan, daar hebben we wat aan."
Zonder het te beseffen stond Senio aan het begin van mijn vakdidactisch
denken, al trok ik niet direkt lering uit zijn opmerking. Toen ik namelijk drie
jaar later mijn B-akte had gehaald, werd ik leraar aan een lyceum en weer
begon ik in vijfde klassen van de HBS mijn kennis van de literatuur 'over te
dragen' (inmiddels was Rod Stewart populairder geworden dan Bob Dylan).

De grote bloemlezer
Ik neem aan dat mijn ervaringen als beginnend docent in de jaren '60 niet
uniek zijn, veel van mijn generatiegenoten zullen eenzelfde cultuurshock
ervaren hebben. Waarom deze persoonlijk getinte inleiding bij een bespreking
van het boekje Schatbewaarder tussen coryfeeën over het leven en werk van de
leraar en criticus W.L.M.E. van Leeuwen, door Wam de Moor, met
medewerking van Paul Abels, Louise Beernink, Bernard Pol en Bert
Schierbeek, in opdracht van de stichting Literaire Manifestaties EnschedeHengelo geschreven?
Van Leeuwen is waarschijnlijk het bekendst geworden (ook gebleven?) door
de bloemlezingen die hij voor het onderwijs heeft samengesteld, onder andere
het veelvuldig herdrukte boek Epiek en Lyriek. Een bloemlezing -De Moor
en Beernink wijzen daar terecht op- bepaalt in belangrijke mate de inhoud van
het literatuuronderwijs. Wie nu Epiek en Lyriek doorneemt, zal ontdekken dat
Van Leeuwen een literatuuronderwijs voorstond dat gekenmerkt kan worden
met 'de overdracht van eeuwige schoonheid'. 'Dichters als Nijhoff, Slauerhoff,
Marsman en A. Roland Holst krijgen de meeste ruimte (namelijk in zijn
verschillende bloemlezingen. JV) toebedeeld. Van Leeuwen lijkt hun werk
geschikt te achten voor de middelbare scholieren.' (p. 108).
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Ook uit zijn beschouwingen over het literatuuronderwijs blijkt dat Van
Leeuwen er weinig voor voelde water in de wijn te doen, van een kindgericht
literatuuronderwijs was bij hem geen sprake. (Ik bedoel deze constatering
overigens niet uitsluitend negatief: in de literatuurdidactiek die ik voorsta, is
sprake van een -soms wankel- evenwicht tussen een kind- en leerstofgerichte
aanpak).
Uit het boekje over Van Leeuwen blijkt ook dat hij zich zeker ook niet
diepgaand heeft beziggehouden met het 'zoeken naar werkvormen'.
Veelzeggend is de zin uit een in de studie opgenomen fragment uit Avonden
op Drienderwolde uit 1966: Natuurlijk is veelal de docent aan 't woord: ten
slotte is discussie pas mogelijk als het onderwerp gekend wordt en daar moet
de docent nu juist voor zorgen.'
Van Leeuwen komt in het portret dat De Moor c.s. van hem schetsten naar
voren als wat aangeduid wordt met 'de bezielde leraar' die een deel van zijn
leerlingen enthousiast wist te maken voor 'de' literatuur. Dit is het type leraar
dat 'herinnerd wordt'.
Aan het begin van deze bespreking heb ik aangegeven dat ik als beginnend
docent bij het voortgezet onderwijs net zo'n type als Van Leeuwen wilde zijn,
maar dat me dat niet is gelukt. (Op den duur wilde ik het ook niet meer.) Nu
ik me weer geconfronteerd zie met dit type zie ik me tegelijkertijd
geconfronteerd met heel veel vragen: Bestaat dit type niet meer? Heeft het
ooit wel bestaan, of gaat het alleen om een aantal duidelijke uitzonderingen?
Kon dit type vanaf de jaren '60 nog wel bestaan? Trok het veranderende
onderwijs dit type leraar niet meer aan?
Vanzelfsprekend kunnen samenstellers van het hier besproken boekje op deze
vragen geen antwoord geven; het behoorde bovendien niet tot hun opdracht.
Ik hoop alleen dat zich ooit nog eens iemand geroepen voelt de geschiedenis
van de literatuurdidactiek van de afgelopen veertig jaar te beschrijven. Het
boekje van De Moor c.s. is een prima begin.

De schatbewaarder: cultuuroverdracht voor alles
Natuurlijk was W.L.M.E. van Leeuwen niet alleen 'schoolmeester'. Ik vraag
me na lezing van Schatbewaarder tussen coryfeeën ook af of hij zelf wel als
leraar Nederlands (of literatuurleraar? Het wordt mij niet duidelijk wat hij in
zijn klassen nog meer deed dan leerlingen 'van de schoonheid te leren
genieten') de geschiedenis had willen ingaan. Bernard Pol en Wam de Moor
gaan ook uitgebreid in op zijn kritische werk. Duidelijk wordt dat er tussen de
activiteiten die hij ondernam: leraar, criticus, bemoeienissen met de
Volksuniversiteit en bibliotheek een zeer nauwe relatie heeft bestaan: hij
wilde zijn genieten van mooie literatuur niet voor zichzelf houden. Niet
alleen volwassenen in wording moesten met de literatuur in aanraking
gebracht worden.
Dit in aanraking brengen kunnen we bijna letterlijk nemen: in de jaren dat hij
directeur was van de Volksuniversiteit in Enschede heeft hij veel destijds
bekende schrijvers, de hier aangeduide coryfeeën wier werk hij als schatten
koesterde -Ter Braak, Du Perron, Marsman, Nijhoff, Carry van Bruggenweten te strikken voor het publiek van zijn Volksuniversiteit op te treden.
(Het woord 'strikken' is bewust gebruikt, Du Perron beklaagde zich er
bijvoorbeeld over dat Van Leeuwen de ietwat hinderlijke gewoonte had
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schrijvers tot het houden van een lezing over te halen.) Voordat ik aan het
lezen van dit boekje begon, associeerde ik Van Leeuwen met twee zaken: met
het boek Epiek en Lyriek en met 'die man die alsmaar schrijvers naar
Enschede haalde' (dit laatste beeld is waarschijnlijk ontstaan na lezing van
Avonden op Drienerwolde).

Levensgenieter
Ik ben van nature eigenlijk nieuwsgierig, ik lees dan ook graag
(auto)biografieën. Daarom ben ik blij dat ik in het boekje een verslag aantref
van een gesprek dat Paul Abels voerde met met de zoon van Van Leeuwen.
Natuurlijk komen in dit gesprek de activiteiten van Van Leeuwen die ik
hierboven aangaf aan de orde: ten slotte volgde op een optreden van een
schrijver voor de Volksuniversiteit meestal een logeerpartij in een van de
mooie huizen die Van Leeuwen met zijn gezin achtereenvolgens bewoonde
(hij hield kennelijk naast mooie literatuur -en mooie meisjes! - ook van
mooie huizen).
Uit het gesprek komt zeker niet het beeld van de saaie studeerkamerintellectueel naar voren: Van Leeuwen wist van het leven te genieten. Ook
als leraar! Als klas IV-B van hem afscheid neemt heeft hij een lang gedicht
voor de meisjes in petto dat hij ieder persoonlijk overhandigt. Abels voegt
aan een mooi citaat daaruit toe: "Hij had ze allemaal wel in zijn Buick door de
stad willen rijden (zoals hij met een geliefde deed, drie jaar lang, provocerend
door Enschede!). Ieders naam komt terug in het gedicht. De zorgvuldige
uitvoering in druk van deze ulevellenpoëzie, tekent hem als een estheet niets
mocht er uit zijn handen komen dat niet verzorgd was."
De charme van Schatbewaarder tussen coryfeeën wordt verhoogd door de vele
aardige foto's en de bijdragen uit het diverse werk van Van Leeuwen zelf, die
telkens aansluiten op de verschillende facetten van deze boeiende
persoonlijkheid.
Wam de Moor e.a., Schatbewaarder tussen coryfeeën. W.L.M.E. van Leeuwen en de
schoonheid. Uitgave Broekhuis, Hengelo/Enschede/Almelo (Stichting Literaire
Manifestaties Enschede Hengelo). 132 blz. f 24,50. ISBN 90 70162 857.

De stiekeme lezer
Laat niet merken dat hij leest.
Leest bij voorkeur onder een rekenles.
Is verwant aan de nachtbraak-lezer
(zie daar).
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Intercultureel Literatuuronderwijs
Op vrijdag 23 april organiseerde de SPL een zeer goed bezocht symposium in
Utrecht met de bedoeling te komen tot de oprichting van een werkgroep
Intercultureel Literatuuronderwijs. Het is immers van belang ook in ons
literatuuronderwijs rekening te houden met leerlingen die afkomstig zijn uit
verschillende landen en culturen. Naar het oordeel van het bestuur van de
SPL werd het de hoogste tijd een beleid uit te zetten om ook het
literatuuronderwijs in onze scholen een intercultureel gezicht te geven.
Daarom werden deskundigen uit Nederland en Vlaanderen uitgenodigd op het
gebid van bibliotheken, universitair onderzoek en onderwijs, lerarenopleiding
en voortgezet onderwijs om over de problematiek van gedachten te wisselen.
De aanwezigen vonden het van groot belang dat er gecoördineerd wordt
onderzocht wie er op het terrein van het intercultureel onderwijs werkzaam
zijn en welke produkten al bestaan. Binnen de LPC en het NBLC blijken
inventarisaties in gang te zijn gezet, maar van samenhang lijkt geen sprake.
Vandaar dat men het initiatief van de SPL van harte ondersteunde.
Startvraag was: Wat verstaan we onder intercultureel literatuuronderwijs
ofwel kortweg ILO? In hoeverre maakt het deel uit van intercultureel
onderwijs (ICO) als zodanig (en wat is dát dan precies?). Er is een
samenhang, natuurlijk, maar de werkgroep-in-oprichting koos als definitie
"literatuuronderwijs met een intercultureel accent". Ze trekt daarmee enerzijds
de lijn door die met toppunten van de eigen literatuur te maken heeft:
aandacht voor het beste, de grote literatuur uit de vreemde culturen, anderzijds
om allochtone en Nederlandse romans en verhalen die Nederlandse en
allochtone leerlingen helpen elkáárs culturen te begrijpen.
De tweede vraag was: Waarom intercultureel literatuuronderwijs zo
benadrukken?
Een multiculturele samenleving zoals de onze steeds meer wordt en in de
grote steden reeds is, wekt als vanzelfsprekend de behoefte aan uitwisseling
van én respect voor het cultuurgoed van de minderheden. Saardoor krijgt het
Nederlandse onderwijs in het algemeen steeds sterker interculturele accenten.
Binnen het literatuuronderwijs kunnen deze waarden van uitwisseling en
respect goed tot hun recht komen.
Verschillende doelstellingen van het literatuuronderwijs, bijvoorbeeld
persoonlijk-heidsvorming, esthetische vorming en cultuuroverdracht, kunnen
heel goed worden nagestreefd met behulp van boeken uit andere culturen.
In feite moet de houding die de meeste docenten ten toon spreiden ten
opzichte van de jeugdliteratuur, worden doorgetrokken naar de bovenbouw.
Het literaire aanbod van andere culturen moet op de lijst kunnen, zoals ook
door de CVEN is bepleit. Voor de werkgroep i.o. betekent dit: inspelen op de
ongetwijfeld toenemende behoefte aan concreet materiaal, omdat de meeste
docenten vooral hun eigen cultuur kennen en voor andere culturen dus
afhankelijk zijn van materiaal van anderen.
-
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De werkgroep vindt het van belang vooral concrete plannen op tafel te
leggen. Wat de bovenbouw betreft stelde men voor om te werken aan
lessuggesties voor 1996, als er naar verluidt opnieuw veranderde
examenvoorstellen zullen komen. Zo kan de SPL meesturen bij de
vernieuwde inrichting van het onderwijs. Een ander voorstel was de
inventarisatie van mogelijkheden buitèn de bestaande lijsten, een fondslijst
van werken die in aanmerking komen op grond van te formuleren criteria
zoals toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor de leerlingen. Het
formuleren van dergelijke criteria kan op zichzelf reeds een zinvolle activiteit
van de werkgroep zijn. Wezenlijk uitgangspunt bij zowel lessuggesties al;s
fondslijsten moet zijn dat de leerlingen niet alleen worden benaderd met het
oog op uitbreiding van ervaringen maar ook als confrontatie met hun eigen
en andere opvattingen en gewoontes.
In de onderbouw, de basisvorming, moet taalverwerving een belangrijke rol
spelen, maar cultuurverwerving ook, zowel van andere culturen als van de
Nederlandse cultuur. Het gebruik van beelden uit andere culturen zou
bevorderd moeten worden. In Vlaanderen wordt een ICO-planner gebruikt die
in dit verband ook zijn nut kan bewijzen. De werkgroep heeft uiteraard in dit
stadium vooral veel tijd nodig om studie te maken van het beschikbare
materiaal. Een inventarisatie van activiteiten en materiaal op ILO-gebied ligt
voor de hand.

Op wie gaat de werkgroep zich richten?
Op opleiders of op docenten? Voor docenten gaat het naar het oordeel van de
werkgroep vooral om een mentaliteitsverandering, hetgeen moeilijk is. De
opleiders, de mensen van de verzorgingsinstituten, zijn minder te sturen,
maar áls er wat gebeurt is het structureler. Wat de groep wil bereiken is dat er
voor leerlingen evenredige aandacht wordt besteed aan de verschillende
cultuuruitingen, niet al te nadrukkelijk van tijd tot tijd speciaal aan de 'arme
landen'.
Docenten, opleiders, natuurlijk, maar niet op hen alleen wil de werkgroep
invloed uitoefenen. In aanmerking komen zeker ook instellingen als het
NBLC, de CPNB, bijvoorbeeld in de keuze van het thema voor de
(kinder)boekenweek, de CVEN bij het formuleren van weer nieuwe
examenvoorstellen. En ook gemeenten of instellingen die wedstrijden
uitschrijven voor schrijvers uit de regio en instanties die prijzen toekennen.
Vanzelfsprekend zal de werkgroep zijn overwegingen en ideeën publiceren,
bij voorkeur in Tsjip. Bij een voorspoedige ontwikkeling is een
themanummer over het ILO niet denkbeeldig, en in elk geval houden we u in
deze rubriek op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u op- en
aanmerkingen, aanvullingen, ideeën hebt, laat het weten aan ondergetekende.
Dorée de Kruijk
Archipel 41-31, 8224 HR Lelystad (03200-43212)

75

Van bestuur en werkgroepen

Werkgroep Vrouwenliteratuur
Met een nascholingscursus voor docenten Frans presenteert zich de werkgroep
Vrouwenliteratuur van de SPL, waarvoor Suzan van Dijk in Tsjip 2/4 met
kennelijk sukses een lans heeft gebroken.
De bedoeling van de cursus 'Vrouwelijke auteurs voor Simone de Beauvoir' is
een aanvuling te bieden op de gangbare literatuurhandboeken waarin
vrouwelijke auteurs veelal ontbreken. Iedere lezing zal één schrijfster
behandelen en deze zal worden gepresenteerd als 'voorbeeldles', bestemd voor
reguliere vwo-leerlingen of volwassen havo- en vwo-leerlingen uit het dagavond-onderwijs. Hierna zal er discussie zijn over de reële toepasbaarheid van
het lesvoorbeeld en over inhoudelijke aspekten van de te behandelen tekst(en).
Alle spreeksters behandelen een auteur waarin zij gespecialiseerd zijn.
Uitgenodigd als spreeksters zijn C. Hogetoorn (tot voor kort werkzaam aan de
RU Utrecht) over Marie de France, Y. Went-Daoust (RU Leiden) over
Isabelle de Charrière, A.M. Taat (UvA) over Germaine de Staël, S. van Dijk
(UvA) over George Sand en H. Ritter (UvA) over Nathalie Sarraute.
De zaken nog even op een rijtje
- Periode: januari tot en met maart 1994 op dinsdagmiddagen (om de twee
weken) tussen 15.30-17.30 uur (precieze data volgen).
- Plaats: Maison Descartes in Amsterdam
- Doelgroep: docenten Frans aan reguliere vwo- en havo-scholen en aan
D.A.O.-scholen voor havo en vwo.
- Minimum aantal deelnemers: 20.
- Kosten: f 150,- voor vijf lezingen.
- Nadere inlichtingen bij de organisatie, Suzan van Dijk, Vakgroep Frans
UvA, Spuistraat 134, 1012 VV Amsterdam.

De vakantie-lezer
Leest uitsluitend in de vakantie,
als er toch niets anders te doen valt.
Is net geen lange-tanden-lezer.
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De formule werkt: 6500 geïnteresseerde leerlingen
Bulkboek's Dag van de Literatuur 1993
10 maart 1993, 10.15 uur. Het imposante decor op het grote podium van de
Willem Alexanderzaal in het Haags Congrescentrum bestaat uit enorme
daken, lange schoorstenen en vooral veel boeken. Dan vult het toneel zich
met grote rookwolken en onder harde knallen en oorverdovende muziek zakt
de presentator aan een parachute uit het plafond omlaag. De grootste literaire
manifestatie van Nederland en Belgie, Bulkboek's dag van de literatuur, is
begonnen. 6500 leerlingen (er waren meer dan 12000 aanmeldingen) zijn met
bussen uit het hele Nederlandse taalgebied naar Den Haag gekomen om zich
een dag lang onder te dompelen in de literatuur.
De organisatie is perfect. Iedere leerling heeft een strippenkaart met een
verplichte route langs de verschillende manifestaties, maar er is voldoende
ruimte om zelfstandig onderdelen te bezoeken;, bovendien kun je op de
ruilbeurs nog van kaartjes wisselen. Het gebouw is door de vormgever
schitterend versierd. In de grote hal is een informatiemarkt ingericht, in de
Bulkboek-redactieruimte werken leerlingen aan een festivalmagazine dat over
enige weken zal verschijnen en sneltekenaars maken karikaturen van de
auteurs en overige bekende Nederlanders die hier rondlopen. De boekhandel
doet bijzonder goede zaken.
En dan het programma zelf., In zeven zalen spelen zich steeds zeven
verschillende programma's af. In de Willem Alexanderzaal wordt in het eerste
uur het spits afgebeten door Lou de Jong die -een primeur! - een stuk uit zijn
die dag te verschijnen dagboek leest. Dan schalt de Bulkboekjingle door de
zaal en Hella Haasse betreedt het podium, vergezeld door de hoofdrolspeler uit
de film Oeroeg.
Zo zullen in de loop van de dag in blokjes van 45 minuten verschillende
schrijvers uit eigen werk voorlezen, afgewisseld door het optreden van
cabaretiers als Job Schuring en Crême Fraiche. Deze sandwichformule wordt
ook gehanteerd in de andere zalen, waar schrijvers verhalen voorlezen of
samen met acteurs aandacht besteden aan het werk van oude auteurs als
Multatuli en de dames Wolff en Deken. In de Van Goghzaal vindt iedere drie
kwartier een talkshow plaats, waar goed voorbereide leerlingen onder leiding
van een professionele talkshowmaster drie schrijvers ondervragen. Het literair
toneel is te zien in de Mondriaanzaal: De Gebroeders Flint met het al veel
geroemde Paul van Ostaijenprogramma, Nova Zembla met de Klucht van de
Molenaar en de toneelgroep Het Volk met een schitterende-presentatie van
Het Dwaallicht van Elsschot. In de filmzaal zijn Daens, Havinck en Vals
Licht te bekijken,
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Op het Open Podium ondervraagt Bas (Klokhuis) Westerweel bekende
Nederlanders als Wim T. Schippers en Fay Lovsky over hun leeservaring en
hun leesvoorkeur en zo nu en dan is er een grote boekenveiling.
Veel toeters en bellen dus en toch blijft de literatuur overeind. Weliswaar
kiezen sommige auteurs heel handig de meest smeuige passages uit hun werk
- sex doet het altijd goed - maar anderen doen geen concessies en lezen
gewoon wat ze zelf mooi vinden en de zaal vindt het prachtig.
Hinderlijk is de enkele auteur die het publiek tracht te veroveren door de
leraren Nederlands belachelijk te maken, maar prachtig dan weer zo'n Tom
Lanoye die de zaal plat krijgt met zijn grollen, maar even daarna ook ernstige
aandacht weet op te roepen door de manier waarop hij .over de waarde van
literatuur praat. Voor de meeste leerlingen is dit een verplichte excursie, want
schoolorganisatorisch kan het meestal niet anders dan dat steeds hele klassen
tegelijk op stap gaan. Des te verbazingwekkender is het dat al die duizenden
leerlingen iedere ronde weer vijfenveertig minuten aandachtig zitten te
luisteren naar voorlezende en converserende volwassenen. De formule werkt
dus. Natuurlijk zijn er altijd groepjes die liever de tram naar het centrum
nemen: als je nou toch helemaal uit Groningen komt, wil je ook wel eens de
stad in, maar het overgrote deel volgt trouw het programma en geniet. Onder
het tromgeroffel van de slotmanifestatie zoeken de vermoeide leerlingen de
bussen weer op. Hun reacties vertonen vaak een mengeling van tevredenheid
en verbazing; het was veel leuker dan ze gedacht hadden, of zoals een klein
Brabants meisje het uitdrukte:'Ik dacht altijd dat literatuur iets voor geleerde
mensen was, maar ik heb nu gemerkt dat het ook bij mij hoort'.
Cor Geljon

Iedereen heeft wat te vertellen
De Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam (SKVA) organiseert drie
cursussen op het gebied van de literaire vorming. In alle cursussen wordt
aandacht geschonken aan zowel het maken van een tekst als het presenteren
ervan. 'Letters op papier' is een oriëntatiecursus voor iedereen die plezier heeft
in taal. Vanuit eigen belevenissen en fanatsieën wordt gewerkt aan het
schrijven van teksten.
En in de cursus 'Verhalen, als je schrijft ben je nooit alleen' krijgt na het
schrijven van het verhaal ook het vertellen ervan de aandacht.
Een derde cursus is speciaal bedoeld voor ouderen, waarbij er een kombinatie
wordt gelegd tussen taal en toneel. De aandacht voor het schrijven zal op deze
wijze even belangrijk zijn als de vorm van presentatie: het spel.
Tevens is er een cursus die niet direct onder literaire voming valt maar een
duidelijke link met schrijven heeft 'Scenario schrijven'. Het schrijven wordt
beïnvloed door het medium waardoor het bewerkt zal worden: een gegeven
'vertalen' naar tekst om vervolgens weer 'vertaald' te worden naar beeld en
geluid.
Vanaf 10 juni is de nieuwe brochure van het SKVA verkrijgbaar. Voor nadere
informatie kunt U op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur contact opnemen met
de SKVA, Oudezijds Voorburgwal 302, 1012 GL Amstersam, tel. 020-6255706.
(MvW)
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Salondag Didactiek van het Schrijven
Op kasteel Groeneveld in Baarn organiseert het LOKV op vrijdag 1 oktober
voor het derde jaar een salondag over schrijven. Op deze salondag zal de
didactiek van de docent centraal staan. Auteurs, wetenschappers en docenten
zullen in hun bijdragen -in de vorm van lezingen en werkgroepen- steeds de
relatie laten zien tussen kunst en kunsteducatie. In het verleden hebben zo
bijvoorbeeld Helga Ruebsamen, Johanna Kruit, Willem van Toorn en Jan
Brokken verbindingen gelegd tussen hun schrijverschap en het werken met
literatuur in groepen.
Rein Bloem, jarenlang poëziecriticus en zelf dichter, verzorgt de
openingslezing. Na de presentatie van het boek Leren schrijven leren legt
Dana Constandse (Neerlandica en voorheen verbonden aan de
didactiekopleiding van de RU Utrecht) uit wat ze bedoelt met de kreet 'DE
didactiek van HET literaire schrijven bestaat niet'. Voorts zijn er
werkgroepen te verwachten over het geven van commentaar op
schrijfproducten, didactiekontwikkeling vanuit de praktijk, nieuwe impulsen
voor de begeleiding van het schrijven van fictie volgens het
schrijfprocesmodel van Flower & Hayes, en hoe je als dichter (Karel
Eykman) de verbinding legt tussen eigen werk en opdrachten aan kinderen.
De dag duurt van 9.30 -16.30 uur, wordt gehouden op kasteel Groeneveld in
Baarn, kost f 75,- , incl. lunch en consumpties. Men dient zich aan te
melden vóór 13 augustus 1993. Informatie volgt in september.
Nadere informatie en aanmelding bij het secretariaat van het LOKV, Wil Grinwis,
Postbus 805, 3500 AV Uteecht, tel. 030-332328. (MvW)

Studiedag Poëzy in/yn eigen taal
De werkgroep 'Friese kinder- , en jeugdliteratuur' en de Stichting Literaire
Activiteiten Heerenveen (SLAB) organiseren op zaterdag 30 oktober a.s. een
studiedag over ontwikkelingen en vernieuwingen in Nederlandse en Friese
kinder- en jeugdpoëzie. De studiedag wordt gehouden in muziekschool De
Rinkelbom in Heerenveen.

Aanleiding tot de studiedag is het feit dat het in Friesland vermaarde gedicht
'Tutte mei de linten' van Diet Huber veertig jaar geleden voor het eerst
gepubliceerd is. Diet Huber schrijft gedichten, zowel in het Nederlands als in
het Fries, die nog steeds bij jong en oud zeer geliefd zijn. Tijdens de
studiedag zal een openbaar vraaggesprek met Diet Huber gehouden worden,
waarbij het schrijven van gedichten in twee talen zeker aan de orde zal
komen.
Op de studiedag worden twee lezingen en zes werkwinkels gehouden. De
lezingen worden verzorgd door Joke Linders en Jant van der Weg-Laverman
over respectievelijk ontwikkelingen in de Nederlandse en Friese kinder- en
jeugdpoëzie. Tijdens de werkwinkels, die vooral praktisch opgezet zullen
worden, staan de volgende onderwerpen centraal: bakerrijmpjes (Nannie
Kuiper), het vertalen van poëzie (Tiny Mulder), het muzikaal ondersteunen
van een gedicht (Immie Klaver), hoe kun je met gedichten aan drama doen?
(Tsjitske de Boer), welke gedichten hebben onze grootouders onthouden?
(Jouke Hoekstra) en hoe schrijf je met kinderen gedichten? (Bouke Oldenhof).
In al deze werkwinkels gaat het tevens om het plezier in het maken en lezen
van gedichten.
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Informatie en aanmelding bij de Centrale Bibliotheekdienst (CBD) Friesland,
t.a.v. Mevr. S. Ypenga, Postbus 530, 8901 BH Ljouwert/Leeuwarden. (MvW)

Receptiedag V, Sophocles' Electra en de retorica
De studierichting Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Vrije
Universiteit organiseert in samenwerking met het Instituut voor Didactiek en
Onderwijspraktijk van de VU op vrijdag 24 september 1993 een
nascholingsdag over de receptie van Sophocles' Electra en de retorica. Deze
dag is niet alleen voor classici interessant, maar dit jaar ook voor docenten
Nederlands. Het programma van de dag is als volgt:
10.00 10.30
10.30 11.15
-

-

11.15 12.00
12.15 12.45
-

-

12.45 -14.00
14.00 14.40
14.40 15.20
15.20 15.50
15.50 16.30
-

-

-

-

ontvangst
dr R. Th. van der Paardt, Het Electra-motief in de moderne
Nederlandse literatuur: o.a. Vestdijks Ivoren wachters
drs Caroline Fisser, Morele dilemma's van Electra's
drs Louis Peter Grijp, luit, Suze van Grootel, sopraan,
Retorica en muziek in de Gouden Eeuw
lunch
prof.dr Marijke Spies, Retorica en poëzie in de Gouden Eeuw
drs Piet Gerbrandy, Retorische poëzie rond 1800: J.F. Helmers
thee
prof.dr P.H. Schrijvers, Retorica en poëzie naar aanleiding
van een gedicht van J.C. Bloem

Het accent van het programma ligt op verbreding en verdieping van de kennis
over de receptie van de Electra van Sophocles, kernauteur van het CE Grieks 1994,
en de retorica, het genre van het CE Latijn 1994.
De VU-boekhandel zal op 24 september een speciale tafel inrichten met boeken
die in de lezingen aan de orde komen.
De receptiedag vindt plaats op 24 september 1993, van 10.00 - 16.30 uur op de
Vrije Universteit te Amsterdam. De kosten bedragen f 100,00 inclusief koffie en
thee en f 120,00 inclusief koffie, thee en lunch. (De cursusprijs is conform de
normen die het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen hanteert voor
bekostiging. Met ingang van 1 augustus 1993 ontvangt de school een
geoormerkt budget voor nascholingscursussen.)
Voor inschrijving kan men terecht bij het IDO/VU, De Boelelaan 1115, 1081 HV
Amsterdam, t.a.v. Helma Szarzynski, tel 020 -548 7316. Bij opgave s.v.p.
vermelden: wel/geen lunch.
Voor inlichtingen: Caroline Fisser, 020 6797318.(KC)
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Handboek voor het literatuuronderwijs Nederlands
Een uitgave van BulkBoek
Naar aanleiding van de 'Dag van het Literatuuronderwijs', een symposium
over het literatuuronderwijs dat in oktober 1992 door BulkBoek werd
georganiseerd, is het Handboek voor het Literatuuronderwijs Nederlands 1993
samengesteld. Dit handboek is bedoeld voor docenten Nederlands,
bibliotheekmedewerkers en voor ieder die, op welke wijze dan ook, is
geïnteresseerd is in het literatuuronderwijs Nederlands. Het boek is met vele
foto's van aanwezige auteurs verlucht.
In een inleidend artikel wordt door Márgitka van Woerkom een beeld gegeven
van de hete hangijzers in het literatuuronderwijs van de jaren negentig.
Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod, steeds besproken door
degenen die we hier na de titel van het hoofdstuk noemen:
De leraar Nederlands als sleutelfiguur (m.m.v. Hella Haasse, Marita
Mathijsen, Arie van de Zwan, Marcel Janssens, Cyrille Offermans en Andrée
van Es).
Literatuuronderwijs: de grenzen van toesting (m.m.v. Wam de Moor).
Schrijvers over het leraarschap (m.m.v. Remco Campert, Yvonne
Kroonenberg, Midas Dekkers, Marcel Verreck en Paul Pleysier).
Voorlezen, een indringende confrontatie (m.m.v. Ed Leeflang, Imme Dros,
Arnold Slaghek, Adriaan van Dis, Marita Mathijsen en Herman Pleij).
Hierna zijn de verslagen opgenomen van de resultaten van de zeven
werkgroepen:
Literaire kritieken in de klas (o.l.v. Aad Nuis, Jaap Goedegebuure, Maarten 't
Hart en Wiepkje 't Hart).
Historische letterkunde (o.l.v. Marijke Barend, Ptet Calis, Willard Mans en
Nelleke Noordervliet).
Jeugdliteratuur (o.l.v. Aukje Holtrop, Mies Bouhuys, Koos Hawinkels en
Karel Maartense).
Lees- en literatuuronderwijs in lbolmavo (o.l.v. Jelle Koolstra, Ineke
Reincke, Gijs Wanders en Gerard van der Weijden).
Samenwerking Nederlands en moderne vreemde talen (o.l.v. Ton Anbeek,
Siem Bakker, Frank Eerhart en Ronald Soetaert).
De rol van schoolbibliotheek en de openbare bibliotheek (o.l.v. Marcus
Bakker, Jef van Gool, Maarten 't Hart en Marion Valent).
Het handboek -de benaming is wel erg weids voor zulke een verslag van de
gang van zaken op die 1 oktober 1992- bevat tot slot een uitgebreid
overzicht van recente literatuur en leermiddelen voor aet literatuuronderwijs.
Het Handboek is te bestellen door f 30,- (inca. verzendkosten) over te maken op
girorekening 3421385 t.n.v. BulkBoek, Barneveld, onder vermelding van
'Handboek'. (MvW)
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Over het volgende nummer
Worden er nog gedichten gelezen, in school, thuis, onderweg? In Tsjip 3/3
veel over het lezen van poëzie, zowel in de lessen Nederlands, Frans, Engels
en Duits, als in onze vrije tijd.
Als het tot de literaire competentie behoort om een hele dichtbundel te
kunnen lezen, is het nuttig te weten hoe je dat als beginnende poëzielezer aan
kunt pakken. Dat gaan we vragen aan poëziecritici. Zij hebben bij uitstek
ervaring met de confrontatie met de nieuwe poëzie, zij vertellen hoe ze het
doen, waar ze naar op zoek zijn en wat ze, soms, vinden.
We vragen ook aan allerlei liefhebbers van poëzie naar het favoriete gedicht
en het waarom daarvan. Leraren hebben daarbij andere argumenten dan de
gewone lezers, maar leraren en litetaire vormers lezen ook voor zichzelf.
Poëzie lezen en poëzie schrijven vormen in de didactiek van het produktiefcreatief werken een eenheid. Tsjip 313 biedt een keuze uit de mogelijkheden
om tot het schrijven van gedichten te komen en zo meer te weten te komen
van het ambacht van de dichter.
In Nijmegen is al zes jaar lang een voordrachtfestival waarin op een bijzonder
innemende en leerlingen veroverende wijze met gedichten wordt gewerkt.
Welke thema's werden elk jaar gekozen en wat voor gedichten groepeerden
zich rond die thema's?
Wat zijn de bundels gedichten waarover in het Lexicon van Belangrijke
Letterkundige Werken informatie is te vinden? Tsjip laat het zien. Ook van
groot belang voor leeskringen die eens iets anders willen dan proza lezen.
Naast dit thema in de volgende Tsjip diverse bijdragen, onder andere over een
lessenserie rond het thema De Romeinen in Asterix en Obelix, de
mogelijkheid om Het grote verlangen van Marcel Móring in klas of leeskring
te behandelen, en informatie over projecten van WVC ter bevordering van het
lezen.
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Aanwijzingen voor de verzorging van de kopij

Het is good te weten dat de redactie van Tsjip zich richt tot allen die de
literaire vorming tot hun aandachtsgebied rekenen, docenten, literatuurwetenschappers en didactici zo good als bibliotheekmedewerkers en
beleidsmakers. Bondigheiden een toegankelijke stijl zijn gewenst,
Om het werk van de redactie te vereenvoudigen vragen we u om de volgeode regels in acht te nemen:

* Bijdragen zijn gesteld volgens de voorkeurspelling. Tegen het gebruik
van een der andere gangbare modeme talen is overigens in principe geen
bezwaar. Afkortingen wordenvermeden.

* Iedere nieuwebijdrage (ook korte berichten) op een oieuw blad beginnen.
* Auteurs vennelden hun correspoodentieadres en telefoonnummer. Tevens
geven zij een korte omschrijving van hun huidige functie en- werkzaamheden.
* Manuscripten zijn enkelzijdig uitgeprint met regelafstand 1 en worden
zoveel mogelijk op floppy (MS-Word, WP) aangeleverd. Teksten op
floppy graag alleen de platte tekst,
* Titels en tussenkopjes eenmaal onderstrepen; cursief te drukken woorden
of tekstgedeelten eveneensonderstrepen,
* Nieuwe alinea's aangeven door een tab in te springen, nieuwe tekstged.eelten door een witregel.

* Bij citaten enkele aanhalingstekensgebruiken,-bij citaten binnen citaten
.'
dubbeleaanhalingstekens.
* Boektitels en namen van tijdschriften als cursief behandelen: titels van
artikelen, verhalenen gedichten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
* Voor Iiteratuurverwijzingen gebruik maken van auteursnaam en jaartal
(Van Assche 1988,68).

* De bibliografie alfabetisch opstellen en inriehten als volgt;
Van Assche 1988, A. van Assche, Jeugdiiteratuur. In: Spiegel 8
(1990), Dr. 1, 67-71.

* Voetnoten,illustraties,schema's e.d. op een apart vel aanieveren.
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Tsjip
"Om gedichten tot het bewustzijn te laten doordringen is een
bereidheid nodig, een besluit om een raam of een deur die anders
gesloten zijn open te doen. (...) De bereidheid tot openstelling,
het besluit om te zeggen: goed, ik stel me beschikbaar voor wat ik
lezen of horen zal, kom binnen, die bereidheid heeft de lezer of
luisteraar gemeen met de maker. Ook de dichter maakt ruimte in
zijn hoofd. Hij richt zijn geestesoog, en soms zijn gewone ogen,
op beelden die zich lenen voor namen.
Men kan het ook een stemming noemen, of een gevoel. Het gaat
erom dat iemand even de klok in zichzelf stilzet, zich afvraagt: op
welk pad loop ik, en dan een pas opzij doet, in onbetreden gras.
Het lukt niet altijd, maar als het wel lukt, als het raam of de deur
open wil en de onbekende buitenlucht stroomt binnen, dan
ontstaat een concentratie van de aandacht - de passie van de
poëzie.
Die passie is, zoals iedere passie, eenkennig. Het gaat daarbij net
als in de liefde. Wie ondertussen aan iets anders denkt, wie meent
dat hij gepreoccupeerd kan liefhebben, zal merken dat de liefde
verdunt en vervliegt. Wie een gedicht wil maken of tot zich wil
laten doordringen moet ondertussen [niet?] denken aan afspraken
voor morgen of aan een zieke grootmoeder."
K.L.Poll, 'Ik hoorde een stem die toevallig de mijne was'. In: NRC Handelsblad CS
Literair, 4 mei 1990, p. 6.
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Redactioneel
Als iets problematisch genoemd mag worden in de literaire vorming op
school is het de poëzie. Wat je daarover hoort, bemoedigt niet. In de achter
ons liggende jaren is er veel, zo niet alles, aan gedaan om de leerlingen bij de
les te houden. Aan hun onvermogen zich te concentreren, met name in de
lagere klassen, kwamen we tegemoet door vooral spannende en vreemde
verhalen te laten lezen. Dat zal ook in de komende jaren, met de zich
ontwikkelende basisvorming niet veel anders worden. Maar intussen is buiten
het onderwijs de belangstelling voor kunst en literatuur nog steeds groeiende
en neemt ook binnen de leerplanontwikkeling de waardering voor de poëzie
als een factor van betekenis toe. Zowel in stichtingen voor leesbevordering
zoals de Stichting Lezen, De Literaire Salon en de SPL als in het onderwijs
zelf is dit te zien. In dit nummer willen we daarop aansluiten. Wie van poëzie
meer werk wil maken vindt hier de informatie die wij bijeen konden brengen.
Enige van de in nummer 3/2 toegezegde bijdragen moeten wij om
verschillende redenen bewaren voor 3/4.
In dit nummer vindt u een uitvoerig gesprek met dichter, docent en
poëziecriticus Tom van Deel over zijn wijze van poëziebenadering. Een
andere recensent van gedichten, Guus Middag, laat zich kennen in voor school
geknipte stukken die eerder in Diepzee verschenen. We zochten voor u uit wat
het grote Lexicon van Literaire Werken aan poëziebundels in huis heeft en we
gaan na wat je er op school mee kunt. In Hellevoetsluis leest men poëzie in
bundels en dat is tamelijk ongewoon. Een belangrijke bijdrage aan de
competentie om met gedichten om te gaan leverden Wil van der Veur en Jan
Boland. Het is aardig om hun produkt te vergelijken met een Engelse variant
van Abbs en Richardson.
Veel plaats ruimen we in voor een bijdrage waarin classicus Michael Buyckx
de mooie en persoonlijke reacties publiceert van zijn leerlingen uit klas V4a
van het Christelijk Lyceum in Delft naar aanleiding van het lezen van de
Latijnse dichter Catullus. Tekstervaringsmethoden blijken ook bij de
klassieken te werken, mits ze door enthousiasme worden gedragen.
Naast het thema van de poëzie biedt dit nummer een essay van vertaalster en
docent Genuna Pappot over de herhaling van het kwaad bij Tournier, De Sade
en Flaubert, zoekt Dees Maas naar een didactische verbinding tussen de
literatuurles en de geschiedenisles aan de hand van Asterix en de Romeinen,
en bespreekt Harry Habets nieuwe uitgaven op het gebied van de literaire
vorming bij de klassieken. Aly Freije presenteert tenslotte een raamleerplan
voor cursussen literair schrijven en Dees Maas bezocht in dit kader de
landelijke Salondag op dit gebied van het LOKV - zie de rubriek Externe
betrekkingen.

Bij het omslag
Een avond in Arnhem, november laatstleden. Veel volk in het keldercafé van
de Schouwburg. Er zou, ter gelegenheid van de start van het Sirene-project zie elders in dit nummer- gediscussieerd worden over het literatuuronderwijs.
Er was een mevrouw, gedeputeerde van de provincie Gelderland die het
startschot gaf. Er waren leraren, bibliotheekmensen, projectmedewerkers,
zwervers die overal aanschuiven waar het warm en gezellig is. Men viel
elkander opgewekt bij, dat er heel wat loos was aan het literatuuronderwijs en
men wist ook, heel goed, wat daaraan gedaan kon worden, als de
staatssecretaris maar dit en de scholen maar dat. Wat door anderen weer
betwijfeld werd. En of de bibliotheek eigenlijk wel bekend was bij al die
literaire vormers, sommigen zag je er toch nooit?
Onze Stichting Promotie Literatuuronderwijs deed ook mee, want die is bij
het Sirene-project in Gelderland en Zeeland betrokken. En van de schrijvers
was er een die het standpunt van de gelezenen zou verwoorden.
Toen die uit zijn eigen werk ging voorlezen en daarbij ook nog tekenen op
grote vellen, raakten alle aanwezigen in de ban van de literatuur zelf en gaven
zich over aan de voordracht van aanspreekbare gedichten en de lijnen die de
dichter daarbij zette.
De titel van de bundel waaruit hij overtuigend citeerde kwam nogal wat
docenten bekend voor, maar ze bleken zich een paar letters te vergissen:
Multiple Noise staat er op de kaft. De bundel verscheen in 1992 bij Leopold
en bevat 'gedichten, schetsen, studies, krabbels en kladjes'. Dichter en
tekenaar strijden om de voorrang, beiden bereikten een professioneel niveau
dat er zijn mag.
Ted van Lieshout schreef al heel wat voor jonge en iets oudere jeugdige
lezers. Hij kreeg zilveren griffels voor Och, ik elleboog me er wel doorheen
en Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel, beide dichtbundels, en Vlag &
Wimpels voor zijn verhalen De allerliefste jongen van de hele wereld en Ik

ben een held.
Van Lieshout verstaat als weinig anderen de kunst om zich te vereenzelvigen
met de jonge puber. In veel van zijn poëzie is de verwarring van die leeftijd,
in het bijzonder de ontdekking van de sexualiteit, adequaat verwoord. De
woorden worden evenzeer geijkt als de daden.
Het woord geil is om mij uit te schelden.
Ik bedoel iets dat oprechter is en schoon,
al is het vuil. Niemand gaat uit vrije wil
voelen aan andermans dagelijks te wassen deel,
dat tegen de buitenwereld beschermd wordt
door onderbroek en wasmachine en deur op slot.
Hoe kan ik geloven in echte liefde
als het gaat om poep en pies en baby's
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uitgescheten? Ik weet niet of ik ooit echt
van iemand kan houden als het van onderen
moet. Zelfs als ik mij streel, met handen
en gedachten, is er een eigen dikke schuld.
Veel gedichten in Multiple Noise roepen om veiligheid en geborgenheid, om
een huis, bezweren de angst verlaten te worden door vader of moeder, en het
mooiste gedicht daarover is 'Ons huis'. Daarin toont Van Lieshout de grote
fantasie waarover hij, ook blijkens zijn losse, vlotte pentekeningen beschikt,
in de omkering van het huis dat niet kan ontsnappen gelukkig, gevangen als
het is in straat en gebonden aan de plafonds, de vloeren en de muren die het
op zijn plaats houden. Maar stel je eens voor dat iemand het huis bevrijdt!
ik sla de hoek om van school, zie
het gat, lees de krant: Huis ontsnapt
aan kind dat het gevangen hield!
Dan ben ik plotseling verdwaald,
en alles eigen schuld. Goed, voortaan
kus ik ook ons huis als het er nog is.
Op zo'n bezit moet je dan ook goed passen: "teken 1 noóit je eigen huis met
potlood 1 want overal lopen gummen los." Er is ander, méér gevaar. Van
Lieshout schrijft en tekent erover. Multiple Noise is niet zomaar een titel,
niet alleen een de ironisering van een verderfelijk, maar handig soort toets,
het is wat het is: veelvoudig lawaai waartegen men zich door een sterke
innerlijke kern te weer moet kunnen stellen. Van die gedachten vormen de
tekeningen en gedichten de neerslag.
Heel zuiver en helder, voor 12-18 en ouder. (WdM)
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Márgitka van Woerkom

'Ook een gedicht is maar een mens'
In gesprek met T. van Deel
'Merlyn is de leerschool van elke criticus. Voor Merlyn bestaan er geen effectieve analyses'. Uitspraken van T(om) van Deel die regelmatig geciteerd worden wanneer de poëtica van deze literair criticus van Trouw ter sprake komen:
een minutieuze bestudering van de tekst die in de jaren zestig en zeventig,
aangezwengeld door het tijdschrift Merlyn, op de universiteiten furore maakte
en daarna in diskrediet is geraakt.
In hoeverre is deze close reading-methode die Merlyn voorstond geschikt om
de jongste lezersgeneratie, scholieren in het voortgezet onderwijs, te winnen
voor literatuur? Een vraag die aan relevantie heeft gewonnen nu een van de
voorstellen voor het nieuwe eindexamen Nederlands is dat leerlingen in de
bovenbouw van het vwo in staat moeten zijn een hele dichtbundel te lezen, te
analyseren en te interpreteren. Om een antwoord op deze vraag te krijgen ligt
het voor de hand te rade gaan bij poëziecritici. Hoe gaan zij een dichtbundel
die op hun bureau terecht komt te lijf? Ontstaat er een bepaalde systematiek,
een noteringswijze van aandachtspunten? Een gesprek met T. van Deel.
"Ik heb wel eens gezegd dat het voor een criticus heel goed is om door
Merlyn heen gegaan te zijn. En dat vind ik nog steeds. Dat is, althans voor
mij, mijn echte leerschool geweest in het heel goed doordringen in het
literaire werk. Er is vervolgens een mythe rond Merlyn ontstaan als zou deze
manier van literatuur benaderen een heel benauwde -de tekst en niets dan de
tekst- zijn geweest. Zo heb ik het absoluut niet ondervonden. Ik heb die tijdelijke blikvernauwing als iets heel heilzaams ervaren. In de tijd daarna is wel
gebleken dat er vanzelfsprekend nog een heleboel meer aan literatuur vastzit
dan die puur structurele benadering die Merlyn voorstond. Maar ik ben altijd
blijven geloven, wil je de literatuur als literatuur recht doen en niet meteen,
zoals Merlyn ook in haar beginselverklaring zei, eromheen gaan babbelen en
met impressionistische reacties komen, dat je dan in elk geval de merli
nistische blik moet kunnen opbrengen. Als je er geen oog voor hebt hoe een
gedicht vaak gewoon technisch in elkaar steekt, dan sla je iets over waar je
beslist als lezer, ook al zou je daar niet opletten, door bewerkt wordt.

Maar docenten Nederlands klagen er nog wel eens over dat ze hun leerlingen
juist kopschuw maken voor poëzie wanneer ze deze op het oog zo koele en
zakelijke houding ten opzichte van literatuur toepassen in hun les. En het is
toch denk ik uw bedoeling net zoals die van de docent om juist lezers warm te
krijgen voor poëzie?
Het gekke is dat toen ik eind jaren zestig vijf jaar lang op de middelbare
school de literatuur op die academische, merlinistische manier benaderde zoals
in Ik heb al een boek van Anbeek en Fontijn, ik me toch verbeeldde dat ik
leerlingen waan kreeg voor poëzie. Ik heb wel degelijk heel precies en onder-
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vragend met die klassen gedichten geanalyseerd en ik heb daar eigenlijk nooit
vreselijk veel problemen mee gehad. Maar ik hoor tegenwoordig altijd dat je
dat zo niet moet doen. Er wordt dan een beetje minachtend gedaan als zou deze
analytische instelling een soort 'kryptogrammen oplossen' inhouden.
Maar je kunt toch ook mensen nieuwsgierig maken door eenvoudigweg te
vragen: Wat staat daar nou? En dan moeten ze wel iets terugzeggen. En dan
zeg jij weer: Ja, maar staat dat er nou echt? Wat denk je dat dat woord betekent? Waarom breekt die regel daar af en gaat die door naar de volgende?
Waarom zou de dichter dat doen? Ik heb gemerkt dat dit intrigerende vragen
zijn waar kinderen graag antwoord op willen geven. Dan moeten ze wel zóeken, maar dat is volgens mij echt het begin van een beetje goed lezen.
'Ook een gedicht is maar een mens', hebt u later gezegd in een essay over
Simon Vestdijk. En je zou dus kunnen zeggen: om die reden is een gedicht in
tegenstelling tot het goddelijke maar tot op zekere hoogte te ontrafelen en te
herleiden. Geeft u met uw uitspraak aan dat u het zoeken naar de formele
eigenschappen in een gedicht nu eerder beschouwt als een betrouwbare entree
tot de meer inhoudelijke, thematische aspekten?
Ja, want uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om al die formele kwesties, al
blijf ik volhouden dat het werken vanuit de vorm een heel goede manier is
om te laten zien hoezeer die inhoudelijke dingen als emoties, thema's en
ideeën vastzitten aan allerlei aanwijsbare, formele aspecten.
Ik denk wel dat het een kwestie is van daar langer mee doende zijn en zeker
ook van belezenheid om te kunnen ontrafelen en om het ware genot van
poëzie te smaken. En natuurlijk zal een middelbare scholier daar ontzettend
veel moeite mee hebben, maar ik kan hem wel iets op dat technische vlak
leren. Ik kan hem leren dat hij nieuwsgierig naar woordbetekenissen moet
zijn en hem wat bijbrengen van de aantrekkelijkheid van de bijzondere vorm
van taalgebruik die poëzie nu eenmaal is. En ook al weet ik dat er altijd een

heleboel belemmeringen zullen blijven die poëzie tot lang niet een genre
maken waar nou iedereen plezier aan beleeft, ik moet als criticus -net zo goed
als de docent- iets didactisch in me hebben en dus de behoefte voelen poëzie te
bespreken op een manier die meer mensen bereikt en aanspreekt dan diegenen
die er toch al voor gewonnen zijn.
Daarmee sta ik voor een dienstbare poëziekritiek waarin ik niet alles behandel, maar exemplarisch te werk ga. En ik vind dat eigenlijk wel prettig als ik
in de voorbereiding tot een recensie op een zeker ogenblik een punt bereik
waarop ik denk voor mijzelf de inhoudelijke kwestie van de bundel, het
centrum van mijn beoordeling, te hebben gevonden. Ik heb daarbij sterk de
neiging om in mijn recensies met iets kleins te beginnen en dat kleine uit te
vergroten en tot iets kenmerkends te maken over een boek of een heel oeuvre.
Dat kleine kunnen twee dingen zijn, niet eens drie denk ik zo gauw, want als
ik teveel aanknopingspunten verzin, wordt de recensie eigenlijk al weer een te
uiteenvallend stuk. Ik kies altijd iets op grond waarvan ik kan zeggen waarom
ik dit nou zo'n verschrikkelijk goede poëzie vind of waarom juist waardeloze
gedichten. Of ik daarbij mijn emoties helemaal uitschakel, weet ik niet
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precies. Ik breng ze in ieder geval niet als mijn toevallige emoties op grond
van dat ene gedicht. Ik pretendeer, dat als ik een bepaalde werking van een
tekst onderga, angstaanjagend of melancholisch bijvoorbeeld, dat een ander die
dat gedicht leest diezelfde werking zal ondergaan. En dan presenteer ik mijn
persoonlijke reactie -want ik beschouw mezelf toch als beroepslezer- als een
feit, als iets dat tot de werking van dat gedicht behoort. En daar blijf ik zelf
buiten. Dus blijkbaar gaan verstand en gevoel in de beste gevallen hand in
hand.
Dat het recenseren van poëzie voor mij alleen een buitengewoon zakelijke
affaire zou zijn, klopt daarom ook niet. Ik ben echt iedere keer erg nieuwsgierig naar wat er in een boek staat. Ik hol ook achter die boeken aan bij
wijze van spreken. Ik wil ze graag hebben en bespreken. Want al heb ik het
boek vaak gelezen maar mijn oordeel niet kunnen articuleren, dan weet ik dus
eigenlijk niet precies wat ik ervan vind.
Het formuleren van zo'n waardeoordeel is trouwens bij poëzie vaak eenvoudiger dan bij proza. Dat heeft te maken met het feit dat ik in een recensie
op een roman of verhalenbundel op een zeker ogenblik in mijn stuk altijd
verzeild raak in parafraseren, in een vorm van navertellen. Dat moet nou
eenmaal, maar omdat ik dat bijna niet uit mijn pen kan krijgen wil ik daar
ook altijd zo gauw mogelijk weer vanaf. En doordat ik op die manier alleen
een zeer afgeleid beeld kan geven van het gelezen boek, blijft de tekst van die
roman of verhalenbundel in dat boek datje op je bureau hebt liggen zelf besloten. Om nu mijn ervaring door de lectuur weer te geven, bijvoorbeeld door
op te merken dat het verhaal zo beeldend geschreven is of dat de dialogen zo
goed zijn, kan ik er af en toe wel eens een stukje tekst instoppen, maar dat
kan ook weer niet erg veel zijn. Bij het bespreken van poëzie is het nou juist
zo heerlijk dat ik in een recensie van een bundel rustig, in elk geval één
gedicht of een paar passages die om welke reden dan ook illustratief zijn, kan
citeren. Soms mag ik daarbij van de redactie ook wel eens uithalen, als
bijvoorbeeld de Verzamelde Gedichten van Hans Faverey zijn verschenen of
als er een prachtige nieuwe bundel van Lucebert is of van Claus. Dan citeer
ik veel regels en zelfs hele gedichten. Zo kan de poëzie zelf in de recensie als
gemaakte tekst aan bod komen en heb ik ook het gevoel dat ik veel dichter
bij die tekst werk als de prozarecensent. En ik kan aannemelijker maken wat
mijn beoordeling waard is. Mensen kunnen het zo controleren.

Hoe komt u tot uw keuze van de te bespreken gedichten? Bespreekt u
bijvoorbeeld altijd het titelgedicht uit een bundel? Ik herinner me dat u ooit
eens hebt gezegd: 'De titel is een spijker aan de muur waaraan het versje komt
te hangen', of geldt die opvatting alleen uw eigen poëzie?
Ik weet niet of dat alleen over mijn eigen gedichten gaat. Het ging in dat verband over het feit dat mijn gedichtjes wat hun vorm betreft van die blokjes
zijn, een soort ingelijste tekstjes zou je kunnen zeggen. En omdat zo'n tekstje dan ergens aan moet hangen, is de titel eigenlijk een soort spijker, een
reusachtige zwarte punt.
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Ik heb er natuurlijk wel aandacht voor en voel mij verplicht er iets over te
zeggen als ik aan die titels, zoals bijvoorbeeld bij de bundel Zijden kettingen
van Faverey, tegenstellingen of paradoxen -waar zijn poëzie van wemelt- kan
verbinden. Want dan zit ik misschien meteen bij de kern van de zaak. Technisch gesproken, maar ook inhoudelijk.
Ik let daarnaast eigenlijk op allerlei eigenaardigheden van poëzie die iets te
betekenen hebben, althans die een zekere werking op mij als lezer hebben.
Die beleving zit vast op de woorden die gebruikt worden en op de volgorde
van die woorden. En pas door zeer nauwkeurig te lezen ben ik in staat mezelf
af te vragen of mijn uitspraken nog wel verband houden met de tekst.

Uw voorliefde om met iets kleins maar uiterst betekenisvols te beginnen in
een recensie uit zich bijvoorbeeld in uw aandacht voor de hoeveelheid wit op
de bladzijde en voor de interpunctie van een gedicht. Zelf gebruikt u in uw
eigen gedichten sinds uw debuut Strafwerk uit 1969 nauwelijks wit. Is dat
een bewuste keuze?
Dat zou kunnen. Het is in ieder geval iets wat mezelf ook is opgevallen. Ik
heb er wel eens een openbaar debat met Rutger Kopland over gevoerd toen we
samen moesten optreden. We spraken af dat we het over elkaars poëzie zouden
hebben en meer in het bijzonder over het feit dat Kopland eigenlijk altijd
witregels heeft en ik vrijwel nooit. Dat werd een uiterst boeiende, bijna
technische discussie, omdat bleek dat je door het gebrek aan wit in mijn
poëzie het feit zou kunnen verbinden dat mijn gedichten vaak wat emblematisch, een beetje stellend zijn. Ze bieden de vorm van een afgeronde
mededeling die door één stem, je zou kunnen zeggen de poëtische instantie,
uitgesproken wordt. Koplands poëzie is veel dialogischer. Als je mijn stellende gedichten, zonder dat dit een waardeoordeel inhoudt, min of meer
'gesloten' noemt, dan zijn die van Kopland veel 'opener' ten opzichte van de
wereld, vooral wat de humane kant ervan betreft. Zijn gedichten bevatten
strofen en hij gebruikt het wit om een gedachtengang te hernemen.
Aan zoiets als die 'witpoëzie' kan ik heel goed een stuk van mijn recensie
wijden, want dat typeert het dichterschap erg duidelijk: de aanwezigheid van
wit kan opgevat worden als een voortdurende weigering om er een punt achter
te willen zetten, om te blijven doorgaan en de zaak van een andere kant te
willen bekijken. Kopland is typisch zo'n 'reeksdichter'. Ik niet, ik ben steeds
weer de dichter van één versje. Dus als ik iets kernachtigs wil opmerken over
de dichter, dan zoek ik automatisch naar dat soort van sleutels om een mooie
centrale, inhoudelijke kwestie voor mijn stuk te krijgen.
Een ander voorbeeld. Ik heb wel eens gezegd dat er in het werk van Armando
zelden vraagtekens worden gezet terwijl er toch vragende zinnen in voorkomen. Dat viel mij op, en dat zal ook andere mensen wel opgevallen zijn,
maar ik kon er iets mee. Ik kon daarmee aantonen dat Armando alles vrij
sober, gedempt en juist-niet zo met de vraagtoon wil hebben. In elk geval
was dat een heel aardig begin voor een recensie, want als ik zoiets zie dan heb
ik naar mijn mening opnieuw een mooie kwestie waannee ik zo'n oeuvre of
boek kan aangrijpen.
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Dat zoeken naar sleutels zal toch heel moeilijk zijn voor middelbare
scholieren als die straks geacht worden een hele bundel te analyseren en te
interpreteren. Waar beginnen ze dan? Hoe begint u bijvoorbeeld zelf.
Wat ik doe, is heel eenvoudig. Ik begin een nieuwe dichtbundel gewoon van
voor naar achter te lezen. Soms blader ik er natuurlijk wel eens in, maar ik
verbeeld me -en dat ligt bij een scholier heel anders- dat ik door voorkennis
omtrent het werk van de dichter en door gewenning aan allerlei procédés en
wijzen van dichten niet speciaal op de schoolse manier tot analyse hoef over
te gaan. Door heel zorgvuldig te lezen vraag ik mij voortdurend af wat ik lees
en wat daar eigenaardig of bijzonder aan is, of wat ik er eigenlijk storend aan
vind. Zo loop ik die bundel door.
Naast me heb ik dan een paar bladen papier liggen en daarop noteer ik alles
keurig wat mij opvalt per bladzijde. Dat gebeurt al bij eerste lezing. Ik noteer
niet in het boek zelf want daar ben ik net iets te bibliofiel voor. En soms zie
ik iets en zet daar achter 'cit.' Dus zo krijg ik direkt al een heel rijtje dingen
die ik waarschijnlijk wil citeren. Het zal wel een kwestie van langdurige
gewenning zijn dat al die punten die ik dan citeer in een of andere lijn liggen
van elkaar. Blijkbaar heb ik bij die eerste lezing al intuïtief het gevoel waar
ik straks iets mee zal kunnen in mijn bespreking.
Hoe de recensie er uiteindelijk uit zal komen te zien, weet ik dan nog niet.
Want dat is juist zoiets eigenaardigs aan recenseren: ik kan nog zoveel in
mijn hoofd hebben aan gedachten maar het wordt pas helder wat ik schrijf op
het moment dat ik het formuleer. Dan komt het oordeel tot uitdrukking. Het
is niet zo dat dat oordeel dan nog alle kanten op kan, zo erg is het ook weer
niet, maar de echte beoordeling wordt pas door bemiddeling van de taal
zichtbaar. De gedachten die ik tijdens het schrijven ontwikkel, worden in feite
ontwikkeld door wat ik op papier heb staan en door wat mijn volgende zin
wordt. Zo kan door het werkelijk formuleren het oordeel nog wel eens een
positievere of negatievere kant opgaan dan dat ik eerst dacht. Of genuanceerder
worden.
Nou moet ik dat bezig zijn met mijn eigen fonnuleringen tijdens het recenseren weer niet gaan idealiseren of overdrijven. Ik beschouw het schrijven van
een recensie werkelijk ook als een journalistieke aangelegenheid. Ik ga daar
niet gewichtig over zitten doen alsof ik daar dagen op zit te ploeteren.
Natuurlijk ben ik een tijd bezig met het lezen van de bundel, met daar mijn
eigen gedachten over te hebben en de blaadjes papier in te vullen met bladzijden die me interesseren. Maar het daadwerkelijk schrijven van de recensie
doe ik altijd op een ochtend en op de krant. Want dan ben ik daar en zit ik
ervoor en dan moet het. Dan begin ik om half negen en hoop ik dat het om
twaalf uur gepiept is. Ik denk wel goed na over de zinnen die ik schrijf, al kan
het altijd beter. Maar het is ook niet zo uiteindelijk, als je de recensie globaal
genomen neemt als een oordeel goed of slecht, dat ik, als ik het stuk heb
doorgezonden naar de kunstredactie, 's middags op de fiets denk: hè, nou heb
ik de bundel goed gevonden maar eigenlijk vond ik hem slecht. Zo werkt het
niet. Er is nu eenmaal een groot verschil tussen denken en praten over poëzie
en er over schrijven.
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De verbazing die u als lezer van een gedicht in eerste instantie kunt hebben,
verwoordt u die niet in een recensie?
Nee, al moet ik zeggen dat ik, toen ik vorige week de nieuwe verhalenbundel
Nachtgoed van Vonne van der Meer las, me afvroeg: hoe is het toch mogelijk
dat iemand het klaarspeelt in zo'n kort bestek, want die verhalen zijn vaak
maar een bladzijde of vijftien, zoveel aan te snijden? Ik vond ze vooral zo
synoptisch en mooi in hun verhouding wat het achterliggende idee betreft. Ik
was er echt verbaasd over dat de schrijfster zo'n hele wereld met zo weinig
woorden in een verhalende vorm kon verwoorden. Ik ken dat natuurlijk wel
uit de poëzie maar maak dat bij proza niet zo vaak mee. Dus toen ik aan mijn
recensie over Nachtgoed begon wist ik dat ik zou openen met een verwerking
van die verbazing.
Bij het lezen van poëzie is in eerste instantie mijn verwondering het sterkst
over de vorm en de stijl. Dat is nu eenmaal de manier waarop de betekenis tot
mij komt.
Bent u daarom misschien een van de weinige recensenten die zich bezighoudt
met zoals dat heet 'lastige poëzie': op zoek gaan naar gelaagdheid, naar
complexiteit in teksten via taalbouwsels?
Ik geloof dat er niet zoveel poëzie bestaat die ik prachtig vind en die niet
gelaagd, complex of meertalig is, of je moet bij Willem Wilmink zijn. Over
het algemeen zijn gedichten lastig genoeg.
Toen ik laatst een poëzieles moest geven in De Rode Hoed vroeg iemand van
de Amsterdamse televisie me: Moetje een gedicht dan gaan uitleggen? Moet
poëzie niet gewoon op je inwerken? Ja, dat moet je uitleggen. Ik kan een
gedicht wel ondergaan, maar als ik poëzie lees en haar mooi vind dan moet ik
ook aan mezelf uitleggen wat dat mooie dan is. Ik haal trouwens bij dat soort
vragen altijd Vestdijk aan die aan het eind van De glanzende kiemcel spreekt
over mensen die van Bach willen genieten maar er tegenop zien om uitgelegd
te krijgen hoe een fuga in elkaar zit. Ik verdenk die mensen toch van een niet
erg groot kunstgenot.
Een andere ingang die u zelf vaak kiest bij het bespreken van een
poëziebundel is het aantonen van het verband tussen de verschillende
gedichten. In hoeverre schenkt u ook aandacht aan het oeuvre van de dichter of
aan bundels van heel andere dichters? Kijkt U bijvoorbeeld ook 'over de
grenzen heen'?
Ik recenseer niets, tenzij het een debuut is, zonder het oeuvre van de dichter in
kwestie in aanmerking te nemen, want ik vind het onzin om elke dichtbundel
apart te bespreken. Dat doe ik wel voor die ene gelegenheid, maar als ik
bijvoorbeeld de nieuwe bundel van Lucebert bespreek, dan heb ik het, hoe je
het wendt of keert, ook over het soort poëzie dat Lucebert schreef of nu nog
steeds schrijft en of daarin iets verandert.
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Als de tendens in het literatuuronderwijs zo is, zoals ik vaak hoor, dat het
straks een Europees karakter krijgt, zal dat natuurlijk ook voor de poëzie gaan
gelden. En dat zou betekenen dat leerlingen ook naar vergelijkbare dichters en
dichtbundels uit het buitenland moeten kijken. Ik denk dat dat niet eenvoudig
zal zijn. Ik heb zelf natuurlijk gedichten van anderen gelezen, maar het
bespreken van invloeden of het trekken van vergelijkingen doe ik toch
eigenlijk alleen wanneer daarvoor in de bundel duidelijke aanwijzingen zijn.
Kopland kan bijvoorbeeld best wel met Pessoa in verband worden gebracht en
dat is ook wel gedaan. Ook bij Jellema lijkt me het vergelijken onontkoom
baar; je moet dan over Rilke beginnen. Maar als ze met dat Europese bedoelen of er een soort Kopland in Duitsland is, dan heb ik daar geen idee van. Ik
kan me dat Europese karakter overigens nog niet helemaal voorstellen. En ik
moet er ook niet aan denken dat poëziebundels straks in vertaling worden
gelezen, want heel veel gedichten lenen zich daar helemaal niet voor. En waar
blijft het origineel dan? Prachtige vertalingen heb je hoor, daar gaat het niet
om, maar het is en blijft toch een overzetting.
Leent uw eigen poëzie zich voor vertaling zoals de poëzie van Kopland?
Ik geloof niet dat mijn poëzie daar te moeilijk voor is. James Brockway, die
trouwens ook Kopland heeft vertaald, heeft gedichten van mij in het Engels
uitgebracht. Ook in het Duits en door Paul Gellings in het Frans zijn heel
goede vertalingen verschenen.
Net zoals Gellings intensief contact heeft gehad over zijn vertalingen van de
gedichten van Kopland heb ik over dingen waar ik het niet mee eens was een
uitvoerige briefwisseling met James Brockway gevoerd. Dat vond ik erg ple-

zierig, want ik keek dan nog eens op een heel andere manier naar mijn eigen
teksten. Ik speelde als het ware de betekenis via de band met het Engels. Maar
ja, het wordt wel een heel ander gedicht.
Is er bij u als samensteller van bloemlezingen sprake van een bepaalde voor-

keur voor dichters? Ik denk bijvoorbeeld aan een uitgesproken persoonlijke
voorkeur zoals bij Hans Warren met De spiegel van de Nederlandse poëzie?
Mijn eerste bloemlezing Lees eens een gedicht was een opdracht waarbij ik
me moest houden aan de wens van de uitgever door te kiezen uit het hele bestand van de Querido-dichters. Als je weet welke mensen allemaal dichtbundels door Querido hebben laten uitgeven dan zul je merken dat ik binnen
dat uitgeversverlangen -volledigheid nastreven- toch een paar dichters, twee of
drie, uit de boot heb laten vallen. Aan de andere kant heb ik van Willem
Brandt zelfs één gedicht weten te redden. Ik heb voor die bloemlezing gedichten gekozen die ik absoluut voor mezelf kwalitatief kon verantwoorden tot
gedichten die ik zelfs prachtig vond en die ik op school al heel vaak met
plezier aan de man bracht. Binnen bepaalde marges was er dus wel degelijk
sprake van een persoonlijke smaak, want als ik werkelijk geen gedicht dat
mij beviel kon vinden dan kwam zo'n dichter er niet in. Maar uit het oeuvre
van Marsman bijvoorbeeld was natuurlijk best wel iets te vinden. En boven-
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dien bedacht ik gaandeweg de samenstelling dat ik een bepaalde structuur in de
bundel zou aanbrengen, een thematische ordening, die zich voordoet als een
poëtische schakeling door het leven: van geboorte tot dood. Er is ook een
afdeling poëticale gedichten in opgenomen, gedichten over gedichten en over
het dichterschap. En het aardige was bepaalde gedichten te kiezen omdat ik
ook al een ander gedicht gekozen had. Dus er zijn ook wel immanente redenen
voor mijn keuze geweest. Maar over het algemeen kun je zeggen dat mijn
persoonlijke voorkeur de keuze heeft bepaald.
Ik weet nog dat de dichter Chris van Geel toen hij die bloemlezing zag een
beetje minachtend zei, 'lees eens een anekdote' in plaats van 'lees eens een
gedicht'. Daar heeft hij achteraf gezien geloof ik wel gelijk in gehad, want die
persoonlijke keuze was ook zo voor de hand liggend geweest. Ik gaf namelijk
in die tijd nog les op de middelbare school en kon die veel minder anecdotische poëzie niet kwijt aan mijn leerlingen. Ik hoefde echt niet met Faverey
aan te komen. Dan kies je toch meer voor die tirade-achtige poëzie of voor
Kopland of Herzberg en die zijn ook nog moeilijk genoeg. Je moet zo'n
bloemlezing eigenlijk altijd zien in de tijd waarin die gemaakt is.
Bij de samenstelling van de tweede bundel Lees nog eens een gedicht die vlak
daarna volgde, was ik veel vrijer. Ik mocht kiezen uit het totaal van de poëzie
van de jaren zestig en zeventig.

Een heel speciale bloemlezing die op grond van persoonlijke voorkeur door u
is samengesteld is Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief uit 1988. U
maakt daarin duidelijk dat de zogeheten beeldgedichten de kunstopvattingen
van de dichter bevatten en de beste ingang tot het jargon van die dichter
kunnen zijn. Kunt u dat eens nader toelichten?
Het viel mij op toen ik mij met dit genre bezighield dat de beste beeldgedichten die gedichten zijn waarin het ook met zoveel woorden over kunst
gaat. Ze gaan in laatste instantie over kunst en vatten de voorstelling niet op
als een realiteit. Je krijgt dan persoonlijke verwerkingen van verf en zo in het
gedicht. Een echt mooi voorbeeld daarvan is het gedicht 'De boer van Judith
Herzberg dat gemaakt is naar aanleiding van het schilderij 'Landschap met de
val van Icarus' van Bruegel. Er staat bijvoorbeeld het woord 'stilgeschilderd'
in. Een heel intrigerend woord, want Herzberg laat de boer in het gedicht zelf
zeggen dat hij in één stilstaand beeld verenigd is met 'vergaan', met dood. Ze
maakt duidelijk dat de boer een geschilderde boer is die begrepen heeft dat zijn
wereld na het zien van de val van Icarus -terwijl hij op de voorstelling er met
zijn rug naar toe staat- 'stilgeschilderd' is, vaststaat als op een schilderij.
Ik heb de indruk gekregen dat dichters, als ze zich aangetrokken voelen door
een beeldend kunstwerk en daar iets over schrijven, eigenlijk over hun eigen
bedrijf, namelijk het dichten, schrijven maar dan via de band van de beeldende
kunst. Dat is geloof ik onmiskenbaar zo. En daar volgt in feite uit dat als ik
beeldgedichten bestudeer ik in het hart van zo'n dichterlijk oeuvre zit. Daarom
zijn beeldgedichten ook echt ronduit poëticaal te noemen. Om nu tot een
gefundeerd waardeoordeel te komen over dat oeuvre is het een vereiste om
kennis te maken met en ingevoerd te worden in het jargon van die dichter.
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En vergeet niet dat beeldgedichten in ieder geval veel meer mogelijkheden
bieden tot interpretatie, want er is meer informatie beschikbaar waardoor ik
interpreteer wat ik zie en wat ik ervaar.

U hebt heel veel belangstelling voor die beeldgedichten en toch schrijft u ze
zelf nauwedijks. Hoe komt dat?
Ik heb er toch de laatste tijd nogal wat gemaakt en ze zelfs in het Duits vertaald, maar ze zijn voor een deel althans nog niet gebundeld. En ik zet het er
ook zelden bij dat ze beeldgedichten zijn.
Ik heb bijvoorbeeld 'Fabel' geschreven over een vlinder die een speld ziet
staan. Dat gedicht is gemaakt naar aanleiding van de litho 'Uit het leven der
dieren 3' van Jeroen Henneman. Het is een van mijn enige dialogische gedi ch
ten geloof ik, waarin een vlinder en een speld met elkaar communiceren. De
vlinder zegt bijvoorbeeld: 'doe ik mijn vleugels dicht / bekijk mij dan van
voren / ben ik een speld op poten.' En het fantastische is dat Henneman naar
aanleiding van mijn gedicht weer een tekening heeft gemaakt, waarin hij laat
zien dat de vlinder in een bepaalde positie ook tegelijk speld is.
Het is een geweldig leuk onderwerp en ik geloof dat het behandelen van
gedichten naar aanleiding van beeldende kunst op de middelbare school uit de
kunst zou zijn; dat dit nog eerder dient te gebeuren als dat Europese literatuuronderwijs. Want het animeert enorm als je een plaatje naast een gedicht kunt
zetten.
Het enige wat men nu op de middelbare school laat zien aan de combinatie
van beeld en tekst zijn de poëzieposters van de Stichting Plint, maar dat is
toch van een geheel andere aard dan het beeldgedicht. Bij Plint raakt het

gedicht min of meer op de achtergrond, verdwijnt bijna, en overtroeft het
beeld het gedicht omdat die altijd in elkaar worden geplaatst. Het kenmerkende
van het beeldgedicht is dat het naast elkaar bestaat. Het is zelfs van belang dat
de gedichten in de bundel rechts staan en de plaatjes links. Mijn uitgever
Querido had eerst, en dat was een ramp, alles net andersom gezet. Maar daar
kun je niet mee voor de dag komen, zei ik. Gelukkig zag Ary Langbroek, de
directeur, de noodzaak daarvan in en is het alsnog veranderd.

Voorlezen op de middelbare school. Uit de nieuwe eindexameneisen blijkt dat
straks het voorlezen door leerlingen wordt afgeschaft als examenonderdeel.
Wellicht zullen ook docenten daardoor minder gaan voorlezen terwijl deze
werkvorm toch een prachtige introductie kan zijn in het werk van een auteur.
Ik citeer u nogmaals: 'De manier waarop Vestdijk zijn eigen gedichten voorleest, heeft mij altijd de beste introductie geleken tot zijn poëzie: pathetisch,
een traditionele, verheven stijl van reciteren, maar met een ondertoon van
ironie.' Wilt u daar eens op reageren?
Nou, dat heb ik ook wel eens over Faverey gezegd. Je kunt dat van heel veel
dichters zeggen. Over het algemeen geloof ik wel in de meerwaarde van het
voorlezen. Het kan je soms toegang geven tot de stem die in zo'n poëzie
klinkt en tot het jargon van een dichter. Als ik vroeger de stem van Vestdijk
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hoorde, dat norse waardoor mensen zeiden dat hij zo onlyrisch was, dan kwam
er toch ineens iets in zijn stem wat erg goed de instelling weergaf van waaruit
zijn gedichten zijn geschreven: een enigszins onderdukte emotionaliteit.
Of het voorlezen ook door een docent kan en moet gebeuren, weet ik
eigenlijk niet zo goed. In De Rode Hoed sprak ik een tijd terug, tijdens een
voorleessessie van toneelspelers zoals Henk van Ulsen, allemaal mensen die
een kwestie van dat voorlezen maakten. En met alle respect verder daarvoor,
maar daar houd ik absoluut niet van. Ik lees volgens mij ook alle poëzie op
precies dezelfde manier voor, namelijk op de manier die bij mijn stem past.
Kijk, de dichter zelf heeft vind ik het recht om op een bepaalde manier zijn
gedichten te verklanken. Maar alles wat ik daarmee zou doen, zou in mijn
stem en geluid vals en onecht klinken. Het zou denk ik didactisch ook niet
werken. Vandaar dat ik zo'n hekel heb aan die voordragers die dan denken 'zo
moet Nijhoff gelezen worden'. Ik geloof niet in die werking. Maar de praktijk
wijst het tegendeel uit, want die mensen hebben vaak erg veel succes met hun
voordracht. Dus het zal wel aan mij liggen.
Natuurlijk is het waar dat als je alleen maar leest, je onrecht doet aan wat
absoluut een belangrijk aspect is van poëzie, namelijk de klank. En daar zul
je het toch in alle traditionele gevallen waarin van rijm sprake is in je bespreking over moeten hebben, want een gedicht is altijd een ingewikkelde klankorganisatie. Maar dat neemt niet weg dat het in elk geval voor het begrip van
watje ondergaat toch aan te bevelen blijft het gedicht gewoon te lezen en nog
eens te herlezen. Dat klankaspect kan ik tijdens dat lezen in mijn hoofd
beluisteren. Dat moet wel, want ik zit niet een bundel die ik bespreek ook
nog eens voor mezelf hardop te lezen. En toch valt mij de klank op. Dat kan
ik dus blijkbaar intern oplossen.
Zou U tot slot eens willen reageren op een uitspraak van Paul Rodenko: 'Je
ontdekt je literatuurtheorie aan je materiaal'?
Dat is nou precies wat ik altijd tegen studenten in mijn recensiewerkgroepen
zeg: Je moet boeken lezen en je moet daar nu iets van vinden. Het is geen
vrijblijvende zaak, je gaat er niet schouderophalend aan voorbij, maar je dient
nu een oordeel over dat boek uit te spreken. Verplicht.
Ze komen er dan vrij gauw achter dat ze daar niet toe in staat zijn, omdat ze
geen normen tot hun beschikking hebben en omdat ze zich niet van hun
eigen poëtica bewust Zijn. Het enige antwoord wat ik daarop kan geven is dat
ze die poëtica moeten ontwikkelen. Dat ze zich bewust moeten worden van
hun smaak en daar woorden voor gaan zien te vinden. Woorden die ze kunnen
lenen bij Menno ter Braak bijvoorbeeld, maar ze moeten natuurlijk op den
duur hun eigen nonnen ontwikkelen. En dat is een hele toer, maar ze kunnen
dat alleen maar doen door beoordelend boeken te lezen. Dan komt dat hele
normenstelsel, wat toch altijd vaag in iedereen leeft door opvoeding en zo,
meer en meer uit de verf. Dat is geloof ik wat Rodenko bedoelt. En dat lijkt
me ook waar. Je moet, dunkt me, als je iets verplicht krijgt voorgeschoteld,
daar toch -en misschien kan dat niet vroeg genoeg- een houding tegenover
ontwikkelen."
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De Dauwtrapper en 24 andere dichtbundels
Poëzie in het Lexicon 1
In 1924 maakte Martinus Nijhoff in een essay de volgende opmerking: "Het
zien van een 'gang' in een bundel wordt zowel door de dichters, waar zij bijeen
brengen, als door de critici, waar zij uitleggen, te vaak verwaarloosd." Nijhoff
is een der eersten geweest die de innerlijke samenhang van een dichtbundel van
wezenlijk belang achtte en naar die opvatting heeft gewerkt, zeker in zijn latere
en beste werk: Nieuwe gedichten uit 1934. Zijn constatering zou in onze tijd
waarschijnlijk minder gauw gemaakt worden, omdat de attitude van dichters ten
opzichte van hun bundels in dit opzicht duidelijk gewijzigd is. Wie gaat kijken
hoe in de literaire vorming met poëzie wordt omgegaan, op school en
daarbuiten, moet vaststellen dat dit besef in deze vorming veel minder leeft.
De school zou er wel wat aan mogen doen, aan dat lezen van gedichten in
bundels, en dat de commissie die de eindexamens heeft doorgelicht en in
december 1991 bij de staatssecretaris nieuwe voorstellen heeft gedeponeerd, een
pleidooi hield voor het lezen van gedichtenbundels en essaybundels, het is een
opening in de goede richting. Hopelijk wordt het op korte termijn een beetje
gewoner om in de klas met gedichten aan te komen en meer nog: jonge lezers
te laten wennen aan het lezen van gedichtenbundels. Wennen bijvoorbeeld door
na te lezen hoe experts gedichtenbundels lezen. Daarover wil ik het in dit stuk
hebben, want er bestaat heel wat boeiende, maar verwaarloosde informatie.

1 Het Lexicon van Literaire Werken
Sinds 1989 werkt een groot aantal deskundigen onder redactie van het
Nederlands-Vlaams driemanschap Anbeek van der Meij den, Goedegebuure en
Janssens aan het Lexicon van Literaire Werken. Terwijl het Kritisch Lexicon
van de Nederlandstalige Literatuur na 1945 de oeuvres en hun schrijvers
portretteert, geeft liet Lexicon van Literaire Werken wat de titel suggereert:
profielen van romans en gedichtenbundels die min of meer tot de literaire
canon gerekend worden.
De auteursindex van februari 1993 vermeldt 107 auteurs van wie in totaal 147
werken met een zekere zorgvuldigheid zijn beschreven, geanalyseerd,
geïnterpreteerd en voorzichtig gewaardeerd. Meest besproken auteurs zijn Claus
met vijf, en Boon, Bordewijk, Couperus, Elsschot en Hermans met vier
boeken. 't Is dat onder die vijf van Claus De Oostakkerse gedichten op
bekwame wijze door Paul Claes worden beoordeeld, maar dat poëzie weinig
wordt gelezen, terwijl onze dichters Leopold en Nijhoff in de neerlandistiek het
hoogste zetelen, blijkt ook hier: het proza domineert in hoge mate: vier van de
vijf werken behelzen proza.
Natuurlijk heeft een beetje scholengemeenschap tegenwoordig genoemde
Lexicons in de bibliotheek. Zeker na de finale fusie die van vier scholen met
een eigen karakter een pot nat maakte moet daar toch kapitaal genoeg voor in
kas zijn. En de analyses vanDe Kroongetuige of De Aanslag vindt men
ongetwijfeld zwaar beduimeld en met ezelsoren in de verzamelordners. Maar je
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kunt er donder op zeggen dat het stuk van Middeldorp over Achterbergs Spel
van de wildejacht of dat van Wiljan van den Akker over Nijhoffs Nieuwe
gedichten jaren onbesmet blijft waar het is. Of dat van Jan Schoolmeesters
over De dauwtrapper van Jan van Nijlen. Nou ken ik die dauwtrapper zelf niet
eens, maar school is er toch om ontdekkingen te doen? Ik naar school, omDe
Dauwtrapper voorgeschoteld te krijgen.

2 Een beschouwing nader bekeken
Het Lexicon zegt dat De dauwtrapper in 1947 verscheen bij A.A.M. Stols, in
een oplage van duizend exemplaren. Van Nijlens Verzamelde gedichten 19041948, kwam uit bij diezelfde Stols, de Haagse firma die een soortgelijk krediet
had bij literatuurliefhebbers als Van Oorschot later. Ook hij gaf Van Nijlens
Verzamelde gedichten uit, begon een jaartje eerder en liet ze doorlopen tot
1964. De dichter stierf een jaar later. Hij droeg de bundel op aan zijn zoon
Charles, die in de oorlog naar Buchenwald op transport ging en in 1945 in
Ellrich stierf. Aan die zoon herinneren twee van de zesendertig gedichten:
'Strofen voor een dode'.
Schoolmeesters schenkt heel veel aandacht aan de inhoud van de gedichten:
titel, opbouw en vooral thematiek, liefst tien bladzijden, dan drie bladzijden
over de stijl, één over de poetica, twee over de plaats van de bundel in de
context van Van Nijlens oeuvre en de literatuur als zodanig, en tenslotte twee
over de waarderingsgeschiedenis.
Om met dat laatste te beginnen: Schoolmeesters wijst precies aan wat de
overwegend positieve kritiek - de dichter was tenslotte door Forum feestelijk
binnengehaald- lichtjes deed aarzelen: "De dauwtrapper leent zich uitstekend
voor een poëtisch debat met als opposities: parlando of hermetisme, gebonden
of vrije vorm, werkelijkheids- of taalgericht, belijdenis of engagement, variatie
of vernieuwing, grootse of dagelijkse onderwerpen, traditie of modernisme,
kleinburgerlijkheid en onburgerlijkheid."
Schoolmeesters bedoelt te zeggen, dat het niet meevalt om bij Van Nijlen voor

het een of voor het ander te kiezen. Het aardige is dat Van Nijlen net nog niet
zodanig tot gevestigde canon van de literatuur wordt gerekend, dat je in
aanbidding voor hem neer moet knielen wil je voor poëziekenner doorgaan.
Wat deze minor poet, denk ik, interessant en leesbaar laat zijn, is zijn hekel
aan grote woorden. Wie poëzie leest is sowieso niet uit op drukte, tenzij hij
natuurlijk Jules Deelder als het einde beschouwt. Het gaat om "lyriek die
opgehangen is aan een stuk natuurwaarneming, persoonlijke herinneringen,
schetsen van typisch onmaatschappelijke of kleinburgerlijke figuren, lichtironisch descripties van interieurs of gebouwen". Het gaat om een dichter die
staat in de romantisch-expressieve traditie, heel sterk gericht is op het paradijs
van de jeugd, de droom van de kindertijd en een zeer eigen natuurbeleving. Lees
eens liet gedicht Krankzinnigengesticht bij maanlicht, zegt Schoolmeesters en ik laat hiernaast voor u volgen.
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Krankzinnigengesticht bij maanlicht
De nieuwe maan staat boven het gesticht
in vollen luister en de witte muren,
waarin de vensters vlekken zijn die vuren,
zijn witter dan haar onwaarschijnlijk licht.
Nooit heeft de maan een woning zo belicht,
nooit was de mooglijkheid van avonturen
zozeer nabij . Het duurt slechts enkele uren,
dan gaat de waaier van het wonder dicht.
En in den ochtend staat het huis weer grijs,
heel in de verte hoort men dieren lopen
zich spoedend naar hun oude paradijs.
Vannacht ontbloeiden meidoorn en glycien
en ging de rechte kelk der tulpen open...
Zij die hier wonen hebben niets gezien.
Ik denk dat wat hier verteld wordt tegelijkertijd voor iedere lezer vertrouwd is,
herkenbaar, én iets nieuws geeft, iets waarvoor Schoolmeesters terecht verwijst
naar Magritte. Wat zegt die dichter eigenlijk, regel voor regel, strofe voor
strofe; denk en associeer dat eens door.
En dan van dit gedicht naar de andere vijfendertig in de bundel. In 'Sneeuw'
bijvoorbeeld herinnert de dichter zich, terwijl hij bij nacht door de sneeuw
loopt "die sombere dagen der jeugd l toen ik op een avond naar huis kwam,/
dien langen winter zonder vreugd":
Mijn vader zat zwijgend aan tafel,
mijn moeder leek koortsig en stroef
en streelde de kat die gehurkt zat.
Nooit ruiste zo angstig en droef
het ritmisch gesuis van de lamp.
Ik at zonder spreken mijn brood
en voelde dat men mij bekeek,
ik dacht voor het eerst aan den dood.
Ik trachtte te slapen en vroeg
wat hier op dit uur werd vermoord.
Toen werd er beneden gesproken,
maar begrepen heb ik geen woord.
Die wrede, geheimzinnige herinnering, opgeroepen door de sneeuw, vraagt om
reflectie en bezinning: wat was hier aan de hand? waarover rept Van Nijlen, die
zo spaarzaam was met autobiografische verwijzingen, en tegelijk in zoveel
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gedichten naar het verloren paradijs van de jeugd verwijst, "via de droom en de
imaginair-emotionele beleving van de natuur", zoals Schoolmeesters schrijft?
Het is de natuur van een stadsbewoner met een tuintje en wat kamerplanten,
die Van Nijlens uitgangspunt vormt, en De dauwtrapper is niet zozeer "een
bundel van het steeds onvervulde verlangen, waarmee Van Nijlen zo
gemakkelijk wordt geassocieerd" als wel "een bundel van aarzeling, van verzet
tegen de onrust van het verlangen, en van de behoefte aan rust, vrede en
verstilde droom". Hij werd vaak vergeleken met J.C. Bloem, maar Sötemann
zei het eens mooi: als Bloem de dichter is van de ziel, een metafysisch dichter,
is Van Nijlen de dichter van het hart, dicht bij de aarde, hoeveel hij ook
droomt.
Het zijn een paar dingen die ik min of meer overschreef en samenvatte uit het
grote stuk dat in het lexicon te vinden is. Ik had daar baat bij, ook al kende ik
De dauwtrapper als geheel niet. Van Nijlen leek mij altijd meer voor oudere
heren, niks voor dubbende dertigers, maar de titel, ja, daar viel ik voor.
Het lexicon heeft de poëzielezer op school en in de leeskring veel meer te
bieden. Ik zet het hieronder bij elkaar, ingedeeld naar periode met de naam van
de auteur tussen haakjes erachter, en geef een enkel citaat ter oriëntatie. Plunder
die drie delen in de bibliotheek en werk ermee. Of nog beter: schaf ze aan, als
je je serieus wilt oriënteren op wat belangrijke literaire werken worden
gevonden. Niet allemaal zijn die stukken perfect, maar vele geven een adequate
analyse en interpretatie van de betrokken bundel.
Hier zijn ze bij elkaar geclusterd naar poëtische regio.

3 De moderne Vlaamse klassieken
Omdat de oudste geanalyseerde bundel die van Gezelle is, is zijn literaire regio
de eerste die we hier in kaart brengen. Van drie dichters treffen we in dit
laboratorium werk aan: de taalemancipator Gezelle, de symbolist Van de
Woestijne en de expressionist Van Ostaijen.

Guido Gezelle, Vlaemsche Dichtoefeningen (Johan van Iseghem)
Achtentwintig was Gezelle toen deze bundel in 1858 verscheen. In geen van de
analyses zijn leven en werk zozeer aan elkaar geschreven als in deze analyse:
het zou een hoofdstuk uit de biografie kunnen zijn die Van Iseghem bezig is te
schrijven. Voorbeeld: "Hij wilde ervaren leraren zelf boeken zien samenstellen
en droomde van een nieuwe Vlaamse literatuur, die een hoger zedelijk en
religieus peil zou hebben dan 'les publications flamandes récentes'. (...) Gezelle
heeft met zijn bundel in deze geest gewerkt. De term 'dichtoefeningen'in de
titel wijst daar onder meer op. Het zijn in de eerste plaats oefeningen in lyriek
door de dichter zelf, maar ook - en vooral - exemplarische teksten die voor
analyse in de klas bruikbaar waren en die bij de leerlingen het uitgangspunt
konden vormen voor eigen 'dichtoefeningen; in het 'Vlaemsch'."
Van Iseghem ziet de bundel als een werk in twee delen. Een deel vooral
ruimtelijk gericht, wat zie je van Vlaanderen, hoe ligt het erbij vergeleken met
andere streken en hun mensen? Een ander deel meer gericht op tijd en
eeuwigheid, los van de ruimte, het contrast tussen hemel en aarde, de
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sacramenten als tekenen op aarde van de hemel. En over dat alles heen het
bewustzijn dat "zijn moedertaal tot méér kon dienen dan tot het maken van
goedkope of schunnige straatliedjes".
Conform zijn eigen aanpak concludeert Van Iseghem in zijn interessante stuk
dat je deze bundel niet "vanuit louter formeel of esthetisch standpunt" kunt
benaderen, maar hem absoluut in zijn historische en biografische context moet
lezen.

Karel van de Woestijn, Het vader-huis (Anne Marie Musschoot)
Onder verschillende titels verscheen vanaf 1903 de bundel die door Anne Marie
Musschoot als Het vader-huis wordt behandeld. De dichter beschouwde haar als
"het boek van mijn poëtische ontroeringen, toen ik nog onder het ouderlijk dak
woonde"; er was daar blijkbaar veel vrede en stilte te vinden. En ook liefde die
beklemmen en verlammen kon en angst en twijfel wekte. Musschoot vertelt
rustig over indeling van de bundel, waarin doodsbesef en doodsverlangen het
thema vormen. Ondergangs-motieven vindt men overal in deze bundel. Van de
W oes ti j ne koestert de decadentie. "De grondhouding van het lyrische subject is
passief, receptief: zijn loomheid en gelatenheid verhinderen het naar buiten
treden, zijn narcisme werpt hem, na confrontatie met de andere, steeds op
zichzelf terug, op het 'vreemde' anders-zijn".
Stilistisch maakte de dichter gebruik van impressionistische middelen om
scherpe contouren te verdoezelen en de onbestemd-melancholische sfeer op te
roepen, waarvan Musschoot spreekt. Zij tekent hem als een symbolist, op
zoek naar "de omschrijving van een eeuwig gevoel". Daarin was hij verwant
aan vele tijdgenoten. Maeterlinck en Baudelaire worden met nadruk genoemd.
Na negentig jaar commentaar op dit werk kan gezegd worden dat Van de
Woestijne thans voor een jonge generatie in Vlaanderen weer een plechtanker
blijkt te zijn: de neoromantici Stefan Hertmans en Luuk Gruwez zien in hem
een lichtend voorbeeld. Musschoots stuk is kort en krachtig, al bleef ik in de
paragraaf Waarderings-geschiedenis' zitten met de vraag: hoe duidt zij hem nu
zelf?

Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten (Erik Spinoy)
Een dichter van verschil, toont Van Ostaijen zich in zijn Nagelaten gedichten,
aldus Spinoy. De bundel is heterogeen van karakter en kwaliteit, omdat ze na
Music-hall (1916), Het sienjaal (1918) en Bezette Stad (1921) een periode van
tien jaar bestrijken zou, van werk uit de Berlijnse tijd tot kort voor zijn dood
in 1928. Een gebrek aan ordening en samenhang heeft ook Gerrit Borgers niet
kunnen repareren. Spinoy stelt dat de Nagelaten gedichten Van Ostaijens
imago als dichter van 'speels-ironische en opgewekte versjes' afbreekt en hem
laat zien als een auteur met een sombere, tragische levensvisie. Die visie
zorgt, wanneer je erop let, voor eenheid in de bundel, onverschillig of het om
'Berceuse presque nègre' of 'Mythos' gaat. Niet voor niets interpreteerde Van
Ostaijen in een essay het werk van de schilder Brueghel heel anders dan men
vaak doet: de mens is uitgeleverd aan de vernietigende kracht van de tijd en in
dat licht wordt alles wat hij doet grotesk en belachelijk.
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vaak doet: de mens is uitgeleverd aan de vernietigende kracht van de tijd en in
dat licht wordt alles wat hij doet grotesk en belachelijk.
Spinoy ziet Van Ostaijen als een modernist die van oordeel is dat een tekst
aanspreekt niet door wat hij zegt, maar door de manier waarop. Net als in de
muziek gebeurt. Veel titels zijn dan ook op muziek gebaseerd, veel inhoud op
folklore. 'Melopee' is een voorbeeld van poëzie die Van Ostaijen beschouwde
als 'lyrisme-à-thème', als 'zuivere lyriek', met als uitgangspunt een enkele
mooie regel, die door associatie wordt uitgebreid. Met expressief gebruik van
klank en ritme en het gebruik van symbolisch geladen woorden en beelden,
met intertextuele referenties verwijst hij naar zijn levensvisie. Spinoy ontwaart
in de gedichten veel grenstoestanden, "tussen hemel en zee, land en water,
hoog en laag, binnen en buiten, licht en donker of zelfs tussen leven en dood".
De Nagelaten gedichten laten, dat moet de docent die ermee werken wil,
bedenken een andere Van Ostaijen zien dan de lustig tekenende en stempelende
van Bezette stad en vroeger werk. Het ziet er allemaal wat gewoner uit. Maar
na de uitgave van het Verzameld werk in 1952 is de kritiek meer en meer juist
deze bundel als zijn beste gaan zien.

4 De moderne Nederlandse klassieken
Aanzienlijk uitgebreider -en dat is niet verbazingwekkend: de periode 18801950 laat in de lage landen een zwaartepunt van de poëzie zien in het noorden,
terwijl het zuiden het monopolie van het proza heeft. In deze categorie treffen
we het werk aan van tien dichters.

Geerten Gossaert, Experimenten (Jaap de Gier)
Hoe vaak zullen die regels niet met de nodige bombast geciteerd zijn: "Hij
sprak en zeide / In 't zaêl zich wendend: / Vaarwel, o moeder, Í Nooit keer ik
weêr"? 1911 is het jaar dat bij Gossaerts befaamde bundel Experimenten hoort,
al was de oplage wel erg laag: 60 exemplaren bij De Zilverdistel, een
bibliofiele onderneming van Bloem, Greshoff en Van Eyck. Het gaat wel om
de twintig gedichten van Gossaert, die zoals De Gier laat zien in zijn
bespreking van de uiteindelijk zestig gedichten waarmee de latere uitgaven werd
(aan)gevuld, een veel groter eenheid vertoonden dan de latere edities lieten zien.
Terwijl Gossaert in zijn eerste versie het thematische aspect van de
(spanningsvolle) wending naar de aarde benadrukte, koos hij bij latere uitgaven
voor een ander uitgangspunt: een completer beeld geven van zijn formele
ontwikkeling en tegelijkertijd de autobiografische achtergrond verbergen voor
de wetenschappelijke'aasgieren'.
Gossaert wilde met zijn poëzie terug naar "de klassieke traditie in taalgebruik,
beeldspraak en verstechniek, zonder daarbij echter oorspronkelijkheid en
bezieling te willen opofferen". Dat was zijn experiment. Thema: het verlangen
naar harmonie. Uitwerking in de motieven van de verloren zoon en de
ballingschap,.gevolgd door de wederkeer. De Gier toont zich een kritische lezer
die in deze poëzie verschijnselen bespeurt van "verstarring, scheinatisering,
geforceerdheid en intellectualisme". Daaraan onttrekken zich zijn kleinere
gedichten zoals 'Eis Daimona', Libera nos, Domroe!' en 'De moeder'.
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J.H.Leopold, Verzen (Gilles Dorleijn)
De leraar klassieken van Ida Gerhardt was hij en daar is veel over geschreven.
Ook over zijn weinige verzen die voortdurend onderwerp waren van studie. In
zijn werk domineert het thema van het ik en de wereld (de ander, de geliefde, de
werkelijkheid): een verhouding van angst en verlangen. Het observeren, de
vroege lente, bloemen in hun beginstadium, de jonge vrouw, de aarzelende
erotiek, al die motieven getuigen van Leopolds ambivalentie.
Dorleijn, met Sötemann en Van Vliet bezorger van een wetenschappelijke
editie van Leopolds werk, doorschouwt met kennersblik een aantal reeksen van
de bundel en licht ze toe. Verzen ontstond in een periode van meer dan twintig
jaar. Sommige gedichten dateerden al van 1893 en pas in 1914 verscheen de
bundel. De leraar doet er overigens goed aan het stuk samen te vatten, het is in
zijn lengte niet pregnant ingedeeld. Dorleijn verwijst bovendien nogal eens
naar mede-experts (met name Van Halsema) wier opvattingen hij bekend
veronderstelt. En dat lijkt me een misvatting.
Verzen was altijd een befaamde bundel. Bij de dichters wel te verstaan, van
Kloos tot Achterberg, en de geleerden die rond Sötemann, in de jaren zestig tot
tachtig verbonden aan de Utrechtse universiteit, hun Leopold-ontdekkingen
deden. Of deze poëzie veel leerlingen - en hun jonge leraren ! - aan zal spreken,
is een vraag die de didactiek maar eens moet beantwoorden.

Johan Andreas der Mouw, Brahman (Hans van den Bergh)
Spreek uit Bragman (zachte g). Van den Bergh ziet het als één groot
samenhangend gedicht in twee delen. "Elk deel bevat sonnetten die als
zelfstandige gedichten gelezen kunnen worden en andere die als een doorlopende
vertelling aaneengeschakeld zijn. De reeksen bestaan soms uit twee of drie,
maar een enkele maal ook uit meer dan vijftig sonnetten." Daarnaast zijn
andere dichtvormen gebruikt. Het werk verscheen in 1919 (drie weken na Der
Mouws dood) en 1920 en de gedichten erin schreef Adwaita (zoals hij zichzelf
noemde) na zijn vijftigste, tussen 1912 en 1919.
Met de naam Bralunan duidde Der Mouw het geestelijk beginsel aan dat "de
gehele werkelijkheid doordringt", voor anderen God, maar de dichter zette zich
duidelijk af tegen "het protestants-christelijk godsbegrip waarvan [hij] in zijn
lerarentijd in Gelderland wel een der benardste varianten had leren kennen" (vgl.
'Gekotst heb ik van Christus en zijn God').
Poëzie als produkt van een wijsgerige zoektocht, een leven lang: "Rond zijn
vijftigste moet hij de mystieke waarheid van de eenheidsbeleving hebben
ervaren, als een redding uit twijfel en als bevrijding van schuld, maar
tegelijkertijd als een opdracht om de gevonden inzichten te verkondigen langs
de enig mogelijke weg: die van de kunst".
Misschien is een nieuwe generatie aan deze wijsheid in dichtvorm toe. Ze
wordt beheerst door muzikale klankrijkdom: een geweerschot in de bergen
wordt dit: "Lang rolt, een bol van klank, de knal; van 't schot, I bonzend van
wand tot windt, 't gebergte rond." Of dit: "Kind, wenste ik: 'Groot te zijn.'
Groot, dikwijls: dood te zijn; 1 oud, zie ik 't grote klein / en 't kleine heilig."
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J.J. Slauerhoff, Eldorado (Eep Francken)
Uit de samenvatting die Francken geeft van de inhoud van Slauerhoffs in 1928
verschenen bundel Eldorado blijkt het hoge vertelkarakter van deze poëzie, en
dat waar we ons de dolende scheepsarts toch vooral herinneren als een dichter
van de fel neergezette emotie. Dat de titel ironisch moet worden opgevat
spreekt haast vanzelf: uiteraard vond Slauerhoff dat paradijs niet. De eldorado's
die in deze gedichten worden aangedaan zijn dan ook eerder "angstaanjagende,
onherbergzame oorden, bizarre fantasieën bepaald door gevoelens van haat en
wrok". Belangrijke motieven zijn de zee, het zwerven, de afwerende houding
tegenover de vrouw, de dood als oplossing, geweld. Alle personages zijn
bannelingen, zetten zich af tegen "de rustigen die mij tartten te vertrekken".
Het thema in Eldorado is dan ook dat van "de onbereikbaarheid van een
onaantastbaar geluk zonder afhankelijkheid of compromis", een thema dat bij
uitstek pubers en adolescenten aan kan spreken.
Slauerhoff zingt altijd hetzelfde lied, constateert Francken, maar zijn bundels
zijn met verwisselbaar, ze hebben elk een eigen onderwerp. In de kritiek bleef
over Slauerhoff van mening verschillen. Komrij's keuze van tien gedichten in
zijn bloemlezing Nederlandse poëzie beslechtte het debat voorlopig in
Slauerhoffs voordeel.

J.C. Bloem, Media vita (A.L. Sötemann)
Sötemann kent als geen ander dit werk en zijn achtergrond en vertelt daar
ontspannen over met leuke details. 't Was maar een luilak, die Bloem, zou je
zeggen, want hij liet zijn drukker zelfs de versjes die in een bundel moesten,
overschrijven uit de tijdschriften waarin ze verschenen waren. En dan nog maar
drieëntwintig gedichten, meer niet. Maar wel prachtig!
In september 1931 verscheen het boekje: 175 exemplaren. Met zo'n oplage
kun je ook beroemd worden. Alles bij elkaar 272 versregels, gegoten in strofen
van vier regels, voornamelijk in veelal vijfvoetige jamben, gekruist rijen, met
alle uitzonderingen die Sötemann zorgvuldig aanduidt. 'Dichten is afleren'
schreef Bloem, en zijn doel was eenvoudig "een kunst (...) natuurlijk als
ademhalen, waarin de woorden niets meer willen schijnen dan zij zijn en een
vers aandoet, alsof men het in gewone alledaagsche woorden niet anders zou
kunnen zeggen". Bloem is de dichter van de 'essentiële dingen des levens' - in
Media vita ontbreekt "alle specificering of individualisering van personen,
lokaties, planten of dieren" (Sötemann). Het is een voorbeeldige uitleg.

H. Marsman, Verzen (Jaap Goedegebuure)
De Marsman die de mensen nu nog kennen is die van het groots en meeslepend
wil ik leven. Maar echt gekend wordt zijn dichtwerk niet meer. Oudre collega's
in de lerarenkamer kunnen zich herinneren wat zijn poëzie voor hen als leerling
betekende. Net als Beb Vuyk ondergingen die die poëzie 'bijna lijfelijk'.
Jaap Goedegebuure maakt duidelijk hoe uniek in Marsmans oeuvre de
gedichten uit Verzen zijn die hij als 19-jarige schreef en hoe hij nooit meer zo
modern zou schrijven als hij toen deed. "In deze halfslachtige houding ligt een
belangrijke oorzaak voor de mislukte doorbraak van het modernisme in
Nederland." Want Marsman pleegde 'vaandelvlucht' en keerde terug tot een
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werkwijze verwant aan die van zijn voorgangers A. Roland Holst en Van de
Woestijne. De Vlaamse expressionisten Paul van Ostaijen en Michel Seuphor
begrepen destijds beter dan zijn Nederlandse tijdgenoten op welke grote
Europese voorgangers dit talent steunde.
Met een paar voorbeelden geeft Goedegebuure het karakter van deze poëzie
helder weer. Hij toont de afwijking van de gebruikelijke zinsstructuur,
bijvoorbeeld in het gedicht 'Nachttrein': "Nacht tunnel knellende vaargeul 1
nacht 11 het lied van de raadren wiegt ons ten dode 1 waar mondt de nacht",
waarbij vooral de eerste regel het 'moderne' van deze poëzie laat zien.
Zogenoemde 'chiffren' (=metaforen die je niet kunt interpreteren op grond van
hun lexicale betekenis, maar slechts uit de context), het vrije vers en
woordsamenstellingen van eigen fabrikaat zijn karakteristiek voor deze
gedichten.

Martinus Nijhoff, Nieuwe gedichten ( W.J. van den Akker) enHet
uur U (A.L. Sötemann)
Tot de interessantste bijdragen aan het Lexicon behoren die van A.L.
Sötemann en W.J. van den Akker over Nijhoff. Beiden ontmythologiseren dit
dichterschap in hoge mate. Van een voertuig voor hogere, vaak christelijke
gedachten waarvoor de bewijsvoering achteraf uiterst wankel en dikwijls
lachwekkend aandoet, typeren ze Nijhoffs gedicht als een produkt van technisch
vakmanschap. Sötemann: "verreweg de meeste interpretatoren hebben uit
Nijhoffs hoge hoed een mooi konijn te voorschijn getoverd naar hun eigen
beeld en gelijkenis". Wenseleers laat Nijhoff met Het uur U Freuds
neurosenleer demonstreren, Lulofs ontleent een interpretatie aan de destijds
heersende existentiefilosofie, de katholiek Meeuwesse brengt het 'wolkje' in
verband met de wederkomst des Heren, de marxist Theun de Vries plaatst de
poëzie in marxistische categorieën, enzovoorts. Maar Het uur U , eerste versie
in 1937 voltooid, gepubliceerd in 1942, ontleent zijn kracht aan Nijhoffs
'ongeëvenaard plastisch vermogen'; het verhaal is dit: "de plotselinge
verschijning van een niet nader te identificeren figuur veroorzaakt bij de
bewoners van een gegoede straat een collectieve hevige existentiële vrees, die
zich via één moment van gedroomde aardse vervulling concretiseert als
bewustwording van het menselijk tekort. De kinderen blijken er (nog) niet
vatbaar voor. Het alledaagse leven herneemt vervolgens ongehinderd zijn
loop." (Sötemann).
Die verklaring komt achteraf ook nog eens het dichtst bij de biografische
aanleiding tot het gedicht, in een periode dat Nijhoff maar niet wist waarover
hij zou schrijven. Zijn zoon vertelde hem toen een droom waarin een
vreemdeling met een geheimzinnige geruisloze stap verscheen in de straat waar
die zoon was geboren, de Baronielaan in Breda. Nijhoff heeft als het ware die
geheimzinnigheid als zodanig gestalte gegeven, niets meer en niets minder.
Ook in de Nieuwe gedichten uit 1934 gaat het om een aardse werkelijkheid,
waarin zich een 'hogere' werkelijkheid kenbaar maakt, niet om een
bovennatuurlijk gebeuren. Nijhoffs voorkeur voor het gewone woord, huis-,
tuin- en keukenvoorwerpen is uit die drang te verklaren. In 'De twee nablijvers'
is het dichtertje de romanticus die los staat van de werkelijkheid. Nijhoff wilde
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dat niet, hij wilde een dichterschap "dat zich in het hart van de wereld kan en
ook moet vestigen' (Van den Akker). Zo zouden ook de bijen in het beroemde
gedicht niet op zoek moeten gaan naar die geur van hoger honing, ze
bezwijken onder die opdracht, terwijl hun taak vlakbij ligt: "wie honing kan
maken, is in staat een godendrank te fabriceren". Dat moet genoeg zijn.
Bij de interpretatie van het langste gedicht uit de bundel, 'Awater', deden zich
dezelfde subjectieve redeneringen voor als bij Het uur U, dat kan ook niet
anders. Op zoek naar een ideale reisgenoot volgt de ik een hem onbekende die
hij willekeurig Awater doopt en wiens onbeduidend handelen hij voortdurend
interpreteert in het licht van zijn verlangen naar die reisgenoot. Als Awater bij
een heilssoldate blijft staan, neemt de ik de benen: zijn verlangen heeft hem
misleid. En ook hier, concludeert Van den Akker, hebben we te maken met de
grote vakman, de poiètès, de maker. Alleen zo kan het gedicht autonoom
worden, zonder dat de lezer onmiddellijk een relatie legt met de dichter. Het
hoge bloemlezinggehalte van deze bundel (men denke aan 'De twee nablijvers',
'Het veer', 'Het kind en ik', 'Het lied der dwaze bijen', De moeder de vrouw' en
'Awater') markeert de effecten van deze attitude.
Het zijn overtuigende analyses, met veel interessante gegevens, heel bruikbaar
voor zelfstandige lectuur door de jonge lezer.

Gerrit Achterberg, Spel van de wilde jacht (A. Middeldorp)
enEiland der ziel (Odile Heynders)
Eiland der ziel met het bekende 'Reiziger "doet" Golgotha' - verscheen in
november 1939 toen de dichter na de moord op zijn hospita al anderhalf jaar in
de psychiatrische inrichting te Balkbrug was opgesloten. Het was de eerste
bundel na zijn debuut Afvaart uit 1931 en Achterberg had de publikatie hard
nodig om in zijn detentie zijn zelfrespect terug te vinden. Ed. Hoornik voorzag
de bundel van een voorwoord dat de exegese van Achterbergs hele oeuvre sterk
heeft beïnvloed. Drie aspecten noemt Hoornik: "de centrale thematiek van deze
poëzie: de liefde tussen de 'ik' en de (gestorven) 'gij', het schrijven over de
poëzie zelf en de verbondenheid van liefde en religie". Heynders neemt de
waarschuwing van Fens over: "Gewenning door een altijd maar genoemde
centrale thematiek maaktje welhaast bij voorbaat leesblind." Ter Braak en Van
Duinkerken waren helemaal niet dol op deze bundel; W.F. Hermans sloot zich
in 1979 nog bij hen aan.
Een analyse zonder één geciteerd fragment, dat warmt niet erg op. Achterbergs
centrale thema is in Spel van de wildejacht gebracht in de vorm van een jacht.
De titel herinnert aan een oud verhaal: "In de twaalf nachten tussen Kerstmis
en Nieuwjaar, de joeltijd, trekt, aangevoerd door de wilde jager, een stoet van
geesten, zielen van afgestorvenen, door de lucht. In het volksgeloof wordt de
stoet soms geleid door iemand die een heilige dag, de zondag of de Goede
Vrijdag heeft geschonden en gedoemd is eeuwig te jagen. Als gedoemde jager
komt Hubertus voor..." Ziedaar de relatie met Achterbergs eigen lot, te jagen
op de persoon die hij- in zijn verzen aanspreekt met 'u' en die in de
Achterbergkunde wel met een bestaande gestorven vrouw wordt vereenzelvigd.
De kritiek op deze bundel was aanvankelijk niet mals: onduidelijke verhaallijn,
-
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De Moor, De Dauwtrapper en 24 andere dichtbundels
platte humor, duistere plaatsen. Rodenko en Meertens zetten daarna de toon
voor acceptatie en waardering. De bundel werd in 1957 gepubliceerd.
Dode dichters bestaan niet, tenzij ze levend dood waren. Alle dichters van wie
ik hiervoor de analyses in het Lexicon besprak zijn levend, ofschoon geen van
hen meer op deze aarde rondloopt. In het vierde nummer van deze jaargang
komen de dichters aan bod wier werk in de periode na 1950 is ontstaan, met
uitzondering van twee dichteressen die de stormwind van de Vijftiger poëzie
hebben overleefd: Vasalis en Gerhardt. Voorts zal het gaan over de Vlaamse
dichters Claus, Snoek, Pernath, De Haes en T'Hooft, en de Nederlandse
dichters Lucebert, Andreus, Vroman, Herzberg, Kopland en Faverey.

J
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Poëziecriticus Guus Middag:
"Lees en herlees"
Het ambacht van de dichter helder uitgelegd
Hij voelde niet voor een gesprek over wat wij als 'het probleem van het lezen
van een dichtbundel' hadden aangemerkt, schreef hij. Het was vrij simpel, leek
hem; hij zou zeggen:
"(1) lees de bundel
(2) lees de bundel nog eens
(3) lees dan alle gedichten afzonderlijk nog eens heel goed
(4) lees daarna de bundel in zijn geheel nog eens
(5) herhaal procedure (1)-(4) naar believen.
Of: wat een plezier, wat een genoegen om zomaar een bundel te mogen lezen.
Of: denk niet dat er één methode is.
Of: wantrouw je leraar.
Enzovoort."
Hij schreef er wat balsturig en gramstorig van te worden: "De mensen denken
altijd dat ze eerst een cursus moeten hebben gevolgd voordat ze een bundel open
mogen slaan. Dat lijkt mij het werkelijke probleem."
Guus Middag (34), alweer enige jaren de poëziecriticus van NRC-Handelsblad,
werkte, voor hij zijn huidige kritische arbeid aanpakte, voor Het Parool en Vrij
Nederland, publiceerde essays over poëzie in Tirade en Bzzlletin, gaf samen met
anderen gedichten uit van Vestdijk en Chr.J. van Geel, en publiceerde tussen
1983 en 1989 in Diepzee een groot aantal 'kleine essays over poëzie'. Dertig
daarvan werden gebundeld in het boek Ik ben een napraatpapegaai, dat enige
jaren geleden bij De Bezige Bij verscheen. Het lijkt snij aardig daar iets over te

schrijven, indachtig het streven van de redactie van dit tijdschrift om niet al te
lang geleden verschenen publikaties op het terrein van de literatuur en de
literatuurwetenschap te toetsen op hun bruikbaarheid in de literaire vorming.
Leraren vreemde talen hoeven dit stukje niet meteen over te slaan, want Middag
is niet eenkennig: hij heeft het niet alleen over J.H.Leopold en Willem Jan
Otten, maar ook over Joseph Brodsky, Emily Dickinson of Philip Larkin. Over
Machado de Assis, al gaat het dan natuurlijk over een verhaal, want Machado
dichtte niet, en J. von Hammer Purgstall (knappe germanist die daarvan gehoord
heeft!).
Goed, de neerlandici zijn misschien iets beter af, maar iedereen, ook wie strikt
voor eigen plezier of leeskring wil weten hoe poëzie werkt, kan van Middag de
ontspannen toon leren en de vergelijking van gedichten, inhoudelijk vooral,
maar soms ook qua structuur met andere genres, dus met andere auteurs. Er is
bij hein geen engheid in analyse en interpretatie: wat in zijn bovenkamer zit
haalt hij van de rekken zodra het een aan het ander doet denken. Leuk en
levendig doet dat aan.
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Achter de oogleden
Om een voorbeeld te nemen: het esseetje 'Achter de oogleden'. Daar gaat dat als
volgt. Het is een stukje over ontroering en geheimhouding daarvan en dan over
het grensgebied tussen werkelijkheid en droom. Met verwijzing naar Nijhoffs
'De wolken' en 'Veemoed van zwoele zomernamiddagen' van Vestdijk wurmt
Middag de lezer open om er het gevoel van geluk en droefheid op een zwoele
zomernamiddag in te stoppen. Weemoed. Tranen. 'Heenkeeren wil ik naar 't
donker museum 1 Dat achter de oogleden leeft in de kindsheid...' schreef
Vestdijk. Ziedaar de titel van het stukje, en Middags conclusie: "De oogleden
vormen de grens tussen wat je ziet en wat je gezien hebt, tussen de
werkelijkheid en de verzameling beelden die je hebt bewaard in het donkere
museum in je hoofd: als je je ogen sluit, sluit je je van de buitenwereld af en
beland je in een eigen binnenwereld."
Tot de opslag in het museum hoort naast de herinnering de droom. En wie de
ogen sluit, sluit zich van de buitenwereld af. Jan Kuijper noemde een van zijn
bundels om die reden Oogleden. De Braziliaanse prozaschrijver van rond de
eeuwwisseling Machado de Assis vertelt in het roerende verhaal 'Vrouwenarmen'
over een jongen die verliefd op de vrouw van de baas droomt dat zij hem kust,
terwijl op hetzelfde ogenblik die vrouw, van hem gecharmeerd, zich in
werkelijkheid over zijn hangmat buigt om hem te kussen. Dat droom en
werkelijkheid hier samenvallen weten vrouw noch jongen en Machado laat het
daarbij . Zo leidt Middag de gretig geïnteresseerd geraakte lezer naar het geestige
gedicht 'De Engelsman' van Frank Koenegracht. Daarin merkt een 'ik' op dat een
Jij'in haar droom liefdevolle geluidjes in het Engels voortbrengt:
Dit was zo duidelijk als wat.
Hier was een engelsman in 't spel
die zekere voorstellen deed waarop
werd ingegaan. In elk geval
was ik het niet.
Ik spreek nooit engels in je slaap.
Het is dus maar beter dat deze droom niet uitkomt. De 'ik' vindt alles zo
duidelijk als wat, maar hij is in feite knap onzeker. Dat Middag hier midden in
de roos schiet met de keuze van het gedicht en de sterk inhoudelijke wijze
waarop hij het presenteert, is kenmerkend voor zijn Diepzee-stukken.
Poëzie is voor hem zoiets als de kubus die de zittende man op de litho Belvedere
van M.C. Escher bestudeert: deze laat zich iedere keer datje er naar kijkt anders
zien en: "voor de kijker is hij tegelijk mogelijk (want hij kan hem zien) en
onmogelijk (want hij kan hem niet begrijpen)". Middag vergelijkt die kubus
met het gedicht. De kubus (het gedicht) is de weergave van de raadselachtige
uitzichttoren (de werkelijkheid). En zoals de kubus zich anders laat zien en
daarin dubbelzinnig is, is het gedicht meerduidig. Een mooi voorbeeld is een
gedicht van Eva Gerlach uit haar bundel Dochter (1984).

28

Combat, Poëziecriticus Guus Middag: 'Lees en herlees"
Ik droomde je was niet van mij, een ander
maakte mij wijs datje bedorven was.
Ik zag je voorover liggen in het gras,
je haren naas t j e hoof d, j e hoofd opzij,
gebarsten lappenpop met stoffen tanden.
Toen ik mijn arm onder je door stak kwam je
lachend rechtop, lachend weesje naar mij.
Je mond zat vol, grond kleefde aan je handen.
Geen sympathieke dochter, vooral door dat 'lachend wees je naar mij', dat
verstaan kan worden als 'uitlachend, honend, sliep uit dat je erin trapte'. Daarbij
staat Middag niet stil, wel bij het woord 'bedorven', dat inderdaad de sleutel geeft
tot dit gedicht - en in zijn uitleg, tot de hele bundel, ja tot Gerlachs oeuvre als
zodanig (al doet Middag dat niet). Het woord bedorven betekent zowel verwend
als verrot. In regel 2 lezen we het vrij onbezonnen als verwend, in regel 3
wentelt het gedicht zich om en komt tot en met regel 5 de betekenis van verrot
boven. Maar de dochter is niet dood en verrot, ze leeft en blijkt door en door
verwend. En daar blijft het niet bij, want in de laatste regel verwijzen de
woorden 66k naar verrotting, al raken we daar de betekenis verwend niet meer
kwijt. Dat samengaan van betekenissen is typisch Gerlach, maar het is ook de
tegenstelling van leven en dood zijn, van vloeien en stijf zijn, van beweging en
stilstand. Bij weinig dichters is de gulden snede zo toe te passen als bij deze
dichteres.
Dat vertelt Middag allemaal niet, en misschien moet je dat als een gemiste kans
waarderen. Maar uit het vervolg van het stukje blijkt dat het hem om iets anders
gaat. Bij 'Brief van Wilfred Smit (uit diens Een harp op wielen, 1959), zet hij
de lijn van de dubbelzinnigheden door. Hij laat zich niet afleiden door een vorm
van literatuurhistorie, zoals ik hier boven begon te praktizeren, maar houd zich
aan zijn essay. Terecht, vind ik.

Een representatieve titel
Middag heeft zijn bundel een titel meegegeven die als versregel voorkomt in een
gedicht van Leopold. Het stukje dat daarover gaat is kenmerkend voor de
uitstekende opbouw die de auteur doorgaans aan zijn betoogjes meegeeft. Het
gaat uit van de ervaring dat een opstel wilde het gewaardeerd worden altijd iets
gekunstelds had, vervolgt met de ervaring dat dichters zich tegen dat gekunstelde
verzetten door gebruik te maken van stijlfiguren als zelfcorrectie en pleonasme
en concentreert zich dan op het kwatrijn 'Ik ben een zwerver overal', waarin
Leopold het ene pleonasme op het andere stapelt. Om te eindigen met de
vaststelling niet alleen dat de regel 'Ik ben een napraatpapegaai' verwijst naar
ons tekort om op wezenlijke levensvragen een antwoord te formuleren, maar
ook dat het kwatrijn van Leopold ook nog eens is 'nagepraat' van een Engels
origineel, dat op zijn beurt was geleend uit een langer gedicht van Emerson, die
het weer had van een Oostenrijkse vertaler, Hammer geheten. Deze Hammer had
het gedicht van de veertiende-eeuwse Perzische dichter Hafiz. Een poëtisch
zwaan-kleef-aan zonder weerga.
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Kilroy was here
Didactisch is de werkwijze van deze voorlichter over poëzie aantrekkelijk. Naast
het stellen van een enkel probleem, doet Middag dat vaak door gedichten te
vergelijken met elementen uit een andere denkwereld. 'Kilroy was here', 'I was
here', spreuken op de w.c.-deur, 'Ik wil gewassen worden' op een autoraam of achterkant, en de naam die we zelf in de bewasemde ruit schreven, het zijn
vormen van zelfexpressie om niet te zeggen exhibitionisme, die de auteurs ervan
delen met de dichter. Die onschuldige zelfexpressie kan verkeren in lusteloze en
luimige vernielzucht, uitgeleefd op affiches, waar de ogen uitgekrabd, geslachtsdelen bijgeplaatst, snorren aangebracht de aanloop vormen naar kristalnachten
van de zaterdagse thuiskeer in beschonken staat.
Deze gedachte vormt een aanloop naar de presentatie en bespreking van het
gedicht 'Sunny Prestatyn' van Philip Larkin, dat ronduit verdriet laat voelen om
het verlies aan schoonheid en respect daarvoor dat erachter steekt. Jan Eijkel boom vertaalde het.
SUNNY PRESTATYN

ZONNIG PRESTATYN

Come To Sunny Prestatyn
Laughed the girl on the poster,
Kneeling up on the sand
In tautened white satan.
Behind her, a hunk of coast, a
Hotel with palms
Seemed to expand from lier thighs and
Spread breast-lifting arms.

Kom naar zonnig Prestatyn
lachte het poster-meisje,
geknield op het zand
in spannend wit satijn.
Achter haar leken de kust
en een hotel met palmen
voort te vloeien uit haar dijen
en borst-optillende gespreide armen.
Een dag in maart werd zij erop gekwakt.
Een week of wat en haar gezicht
had zwarte tanden, schele ogen;
enorme tieten, een gespleten kruis
kwamen erbij; door liet gekras
tussen haar benen leek het wel
als zat zij schrijlings op
een bonkig klok- en hamerspel.

She was slapped up one day in March.
A couple of weeks, and her face
Was snaggle-toothed and boss-eyed;
Huge tits and a fissured crotch
Were scored well in, and the space
Between her legs held scrawls
That set her fairly astride
A tuberous cock and balls
Autographed Titch Thomas, while
Someone had used a knife
Or something to stab right through
The Inoustached lips of lier smile.
She was too Bood for this life.
Very soon, a great transverse tear
Left only a hand and some blue.
Now Fight Cancer is there.

Was gesigneerd Jan Lul. Door de
besnorde lippen van haar glimlach
had iemand denklijk met een mes
driftig een gat gestoken.
Zij was te goed voor dit leven.
Al gauw liet een scheur overlangs er
slechts een hand en nog wat blauw van
heel.
Nu hangt er Strijd tegen kanker.

Het gedicht lijkt inc ideaal om in de middenklassen en bovenbouw te lezen en te
bediscussiëren. Ikzelf heb er goede ervaringen mee in de vierde, waarbij ik de
leerlingen de tekst eerst in het Engels liet lezen, zonder de vertaling van
Eijkelboom en met alleen de vraag: Waar gaat het over? De meesten kwamen
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eruit en voor de rest sprak de vertaling voor zichzelf, met name 'Was gesigneerd
Jan Lul' vond men prachtig en krachtig, 'beter dan Larkin zelf'. Middags exegese
komt erop neer dat Larkin het opneemt voor de schoonheid -van het model op
het affiche dat in haar 'spannend wit satijn' ('tautened white satin') een vakantie
naar Prestatyn verkoopt- tegen de afbraak. Op dat niveau zocht mijn klas het
niet; die was het wel oneens met de vernielers van affiches en mupi's (waarover
een hele discussie die niets meer met het gedicht te maken had; maar dat staat je
natuurlijk te wachten als je dit gedicht kiest).

Het ambacht van de dichter didactisch verantwoord verklaard
In Ik ben een napraatpapegaai doseert Middag op aangename wijze kennis over
het ambacht van de dichter. Is het niet aardig om via André Hazes' "Ik ben een
kerstboom zonder piek" uit te leggen wat een symbool, een metafoor en een
personificatie zijn en aan te geven dat in hoogwaardige poëzie en
amusementslied dezelfde instrumenten gebruikt kunnen worden?
Uitgaan van wat de lezer weet doet Middag vaker, het is een goed didactisch
principe. Versjes uit het poezie-album ('Rozen verwelken,/ schepen vergaan,/
maar onze vriendschap / blijft eeuwig bestaan") leiden ons naar het effect van de
herhaling en haar bezwerend karakter. Het verschil tussen plagiaat en navolging
wordt geïntroduceerd met het geval van de gedetineerde die in 1986 een
prijsvraag onder cellullair gestraften won met een gedicht van Toon Hermans.
Hij had er alleen een ander titel boven gezet. Dat is dubbele pret natuurlijk: hoe
een jury met gerenommeerde literatoren als Vinkenoog, De Waard en Deelder
voor schut stond. Een uitleg over Nijhoffs 'De moeder de vrouw' en 'Bewaard'
van Rob Schouten laat het vervolg op die zaak zien: wat is invloed, in hoeverre
brengt een dichter een hommage aan een bewonderde collega? Iedereen kent het
spotje waarin Adèle Bloemendaal reclame maakt voor luchtige chocoladerepen.
"In een bubbelbad! ...Nee, daar zie je niks van." Waar de puntjes voor staan
begrijpt een kind. De weglating is een truc die werkt, en zo, meldt Middag, gaat
Willem Jan Otten ook te werk in het gedicht 'Penelope's slotsom'.
Vaak is het rijm heel vervelend om uit te leggen, maar Middag geeft vanuit
simpele herinneringen aan dagelijks taalgebruik veel levendige voorbeelden. "Op
de lagere school vertelden wij elkaar vaak het mopje van Kees. Kees logeerde in
een klooster. Toen hij 's nachts nodig moest, kwam hij op de gang een non
tegen die nogal schrok van zijn verschijning. Zij vroeg:
'Zijt gij de Geest en zoekt gij God?'
'Nee, ik ben Kees en 'k zoek depot', antwoordde Kees.
De clou ligt hier minder in het onderwerp dan in de formulering. Als Kees
Maarten had geheten, en niet de pot maar de poepdoos had gezocht, was zijn
antwoord nog wel brutaal geweest, maar het mopje nooit verzonnen. De humor
zit hem in het rijm, en vooral in de gewaagde gelijkschakeling (door middel van
het rijm) van ziets hoogs als de Geest en God met zoiets laags als Kees en de

pot."
Waarop een betoog volgt over misbruik en gebruik van het rijen bij De Vries,
Vestdijk en Bloem. Een hoofdstuk verder gaat over de grappen die je met het
rijm kunt uithalen (Dorrestijn, Weemoedt, Van der Plas) en verschuift naar de
lichte ernst daarvan bij Van Geel en Wilfred Smit. En, volgend lesje, wat
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rijmdwang kan uithalen (Scheepmaker, Vestdijk, Wiel Kusters). Hoe kom je
aan metrum (Der Mouw)? Wat haalt het lidwoord uit (Van Deel, Leopold)? Wat
is het verschil tussen poëzie en proza (H.J. de Roy van Zuydewijn en Vestdijk)?
Hoe raakt de poëzie aan de muziek (van Toon Hermans' 'Mien waar is mijn
feestneus' tot Hanlo's Oote oote boe)?
Ook thematisch komt de lezer aan zijn trekken. In stukjes als 'Moeder en
dochter' en 'Vader en zoon' geeft Middag voorbeelden van een thematische
gedichtbenadering door vergelijking van telkens twee gedichten

Vanzelfsprekende bescheidenheid
Naast de algemene informatie over het ambacht van de dichter die uit deze
verzameling stukjes is te distilleren vindt de lezer ook wat specifiekere,
anekdotische gegevens. Bijvoorbeeld dat Jan Kuijper het sonnet als vorm kiest,
niet uit verzet tegen de 'vormloosheid' van de Vijftigers, maar omdat hij in elke
andere vorm vastloopt. Dat het afschuwelijke kinderboek Der Struwelpeter
oftewel Piet de Smeerpoets in de vorige eeuw geschreven werd door een Duitse
kinderarts omdat hij voor zijn driejarige zoon niets beters kon vinden. Dat H.C.
ten Berge in zijn reeks Tramontane de inhoud laat corresponderen met de vorm,
terwijl Komrij in 'Op een vaas van Emile Gallé' voren en inhoud bewust uit
elkaar houdt. Dat de Nederlandse dichter niet in staat is poëzie te schrijven als
pamflet in de politieke strijd. En meer.
Aardig is tenslotte een vanzelfsprekende bescheidenheid waarmee de kennis
wordt overgedragen. De titel suggereert dat bij wijze van spreken niets van
Middag zelf is. In dat opzicht lijkt hij op de doorsnee docent, die heel goed weet
dat hij zonder zijn leermeesters en de boeken die geschreven worden, nergens zou
zijn. Een minutieuze verantwoording van de vindplaatsen van alle vondsten en
teksten accentueert die bescheidenheid. En dat bij zo'n hoog amusementsgehalte.
Zo leren is leuk. Daarom: als we nog iets aan poëzie willen doen, laat mensen
dit boek lezen, ook als ze al in hun propedeuse voor universiteit of HBO zitten.
En dan, met die bagage in de ransel, kunnen ze de raad van Guus Middag met
vrucht ten uitvoer brengen: "Lees en herlees zo'n bundel ".
Guus Middag, Ik ben een napraatpapegaai. Dertig kleine essays over poëzie. De
Bezige Bij, Amsterdam. 162 blz. Prijs f 24,90.
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In Hellevoetsluis leest men poëzie in
bundels
Op de Christelijke Scholengemeenschap Jacob van Liesveldt wordt in twee
schoolonderzoeken van het VWO-examen Nederlands poëzievaardigheid
getoetst. Het eerste schoolonderzoek bestaat uit een analyse en interpretatie
van een niet eerder besproken gedicht of een reeks gedichten. Door middel van
vragen over de lexicale, grammaticale en formele fase van het gedicht komen
de leerlingen tot een analyse. Hierbij worden begrippen als zinsbouw,
metrum, rijm, beeldspraak en stijltoon getoetst. Bij de interpretatie gaat de
leerling nader in op functie van witregels, symboliek en verwijzingen.
Naast deze min of meer klassieke aanpak hanteren de docenten ook een minder
gebruikelijke, die mogelijk anderen zal inspireren. Voor het tweede
schoolonderzoek namelijk maakt de leerling een poëzie-werkstuk over een
dichtbundel. Dat past dus uitstekend in de voorstellen van de CVEN om
VWO-leerlingen ofwel een dichtbundel of een essaybundel te laten lezen. De
leerling kiest een bundel die hem of haar aanspreekt en verwerkt voor dit boek
de volgende opdrachten, die gekoppeld zijn aan de diverse hoofdstukken van
het werkstuk.
De inleiding bestaat uit een verantwoording van de keuze en beschrijving hoe
en waar materiaal gevonden is.
Het eerste hoofdstuk bevat een biografie en bibliografie van de dichter; het
tweede een uitgebreide beschrijving van de stroming waartoe de dichter
behoort. Daarvoor is in de eigen boeken en in de bibliotheken doorgaans meer
dan genoeg te vinden.
In het derde hoofdstuk worden drie recensies samengevat die over de bundel
verschenen zijn. Hierbij moet de leerling die recensies evalueren: zijn ze
positief of gematigd bijvoorbeeld, doen ze recht aan de bundel, welke is het
meest overtuigend etc. De leerling formuleert zijn of haar reactie in een
commentaar.
Het vierde hoofdstuk bevat een bespreking van minimaal twee secundaire
werken over de bundel of eventueel over het werk van de dichter in het
algemeen. Synthesedeeltjes 'over de poëzie van...', 'beschouwingen over en
interviews met...', en dergelijke bronnen.
In het vijfde hoofdstuk staan tien gedichten die de leerling het meest
aanspreken, met een verantwoording van de keuze en in hoofdstuk zes ten
slotte volgt een complete analyse van een van die tien gedichten.
Hoewel het maken van dit werkstuk veel tijd en energie kost, hebben de
meeste leerlingen na afloop het gevoel zelf veel ontdekt te hebben. Ze worden
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gestimuleerd dichtbundels te kiezen die nog niet eerder besproken zijn, en ze
werken ook niet graag aan dezelfde bundel als een klasgenoot. Een top vijf
van favoriete bundels is daarom niet te geven. Wel scoren sommige dichters
erg hoog: Rutger Kopland, Gerrit Achterberg, Remco Campert, Hans
Faverey, Eva Gerlach, Gerrit Kouwenaar, Tom van Deel en Willem Jan
Otten. Niet de eersten de besten dus; leerlingen blijken, als ze op deze wijze
gestimuleerd worden, literatuur als een avontuur te kunnen zien.
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Dichtklapper voor de poëzie in basisvorming
Bruikbaar werk van Jan Boland & Wil van der Veur
Met welke maatstaf moet men de kwaliteit meten van de Dichtklapper waarmee
Wil van der Veur en Jan Boland hun opdracht van de Stichting Leerplanontwikkeling tot een einde hebben gebracht om docenten een instrumentarium
in handen te spelen voor het poëzieonderwijs in de lagere klassen van het
voortgezet onderwijs (1)? Op dit terrein bestaat voornamelijk materiaal voor het
basisonderwijs (2), of geïnspireerd op het ook al weer decennia oude werk van
Kenneth Koch (3). Mogelijk vinden we aan het einde van onze beschrijving de
maatstaf die een eerlijke waardering toelaat.

De auteurs
Beide auteurs weten, zoals dat heet, voor welke categorie leerlingen en over wat
voor type literatuur zij schrijven. Van der Veur heeft jarenlange ervaring met de
lerarenopleiding aan de Utrechtse universiteit, met de praktijk van het
voortgezet onderwijs en het ontwerpen en schrijven van lessen. In de
vaktijdschriften Moer en Levende Talen heeft hij herhaaldelijk blijk gegeven
van zijn betrokkenheid bij, enthousiasme voor en kennis van zaken omtrent het
literatuuronderwijs. Hij is binnen leerlinggericht literatuuronderwijs een
voorstander van het gebruik van een leesdossier (4) en weet zijn specifieke
aandacht te plaatsen in het geheel van het moedertaalonderwijs, zoals onder
meer bleek uit zijn bespreking van Het CVEN-rapport. Boland heeft vooral in
de jaren zeventig fiks de trom geroerd, onder meer met het strijdbare en
informatieve DCN-cahier dat hij tezamen met Josien Anker schreef onder de
titel Jeugdboeken in de klas(S)

Het uitgangspunt
Heel veel credo geven zij in hun korte inleiding op de Dichtklapper niet te
lezen, maar het begin spreekt dezelfde taal als we in uitvoeriger bewoordingen
van hen gewend zijn: "Als er een tekstsoort is die alles in zich heeft om
letterlijk tot de verbeelding te spreken, zelfs bedoeld is om tot de verbeelding te
spreken dan is het wel die van het gedicht." Nu zal wel iedereen, onverschillig
of hij een meer leerstofgerichte dan wel meer leerlinggenchte didactiek koestert,
zich in deze fraaie zin kunnen vinden. Meer expliciet worden de heren dan ook
in het vervolg, waar zij schrijven dat je poëzie kunt lezen en ernaar luisteren,
dat sommige gedichten zich aldus gemakkelijk laten veroveren, maar dat het
ook wel eens wat lastiger kan zijn en dat dit individueel van lezer tot lezer kan
verschillen. "Soms kun je volstaan met te ervaren wat er tot je komt; veel
gedichten zijn daar eenvoudig en transparant genoeg voor. Vaak ook kun je je
ervaring van een gedicht verrijken door te proberen wat meer in het gedicht door
te dringen, er wat meer uil te halen, er wat meer mee te doen."
De Dichtklapper biedt bij dat verder exploreren beslist veel hulp. Het idee
erachter is dat de leerlingen zelf met de leerlingenbladen -alles is losbladig op
stevig papier en zit in een fraaie klapper- aan de slag gaan, nadat de docent het
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onderwerp kort heeft geïntroduceerd, soms een stukje theorie heeft gegeven,
soms een opdracht samen met de leerlingen heeft uitgevoerd. De docent krijgt
daarbij steun van de makers in de vorm van concreet docentenmateriaal per les,
dat summier is, vaak neerkomt op een enkele opdracht bij een extra gedicht en
de precieze tekst van gedichten waar wat mee is uitgehaald.

Overzicht en inleidende les
In totaal gaat het om achtentwintig lessen, die men kan uitspreiden over drie
leerjaren, en van elke les is het niveau aangegeven. Die lessen zijn
ondergebracht in de volgende categorieën na een inleidende les:
- techniek
- perspectief
- kijken
- verschillende soorten gedichten
- spelen met gedichten
- gedichten voorlezen
- gedichten maken
- oordeel en achtergrond
In die inleidende les schenken Van der Veur en Boland - en dat ligt haast voor de
hand als je uitgaat van wat de leerlingen interesseert - aandacht aan de allitteratie
en de assonantie. Die les kan als voorbeeld dienen van hun aanpak. De leraar
krijgt uiteraard de informatie op een apart vel. Eerst maar eens moeten de
leerlingen afgebracht worden van het idee dat gedichten en moeilijk of deftig
synoniem zijn. Doel, lesidee, voorbereiding en lesactiviteiten zijn de
categorieën die de docent krijgt uitgewerkt. De leerling krijgt per les een of
meer leerlingenbladen, veelal met de gedichten erop die gelezen of op andere
wijze verwerkt worden, en de opdrachten die hij/zij alleen of met anderen uit
moet voeren.
Het doel is dus in les 1 om leerlingen af te brengen van de dwanggedachte dat
gedichten moeilijk en saai zijn, het lesidee houdt in dat de leerlingen "door
samen in bekende rijmpjes, versjes, liedjes (ook popmuziek) en allerlei
gedichtjes na te gaan welke rol klank en herhaling van klanken speelt [sic!]"
enig inzicht krijgen in de functie en effecten daarvan. De docent moet in zijn
voorbereiding drie dingen doen: de leerlingenbladen kopiëren, Rijmpjes en
versjes uit de oude doos of iets dergelijks meenemen en wat reclameteksten
bijeenbrengen. Want onder het hoofd lesactiviteit 1 lezen we: "Als introductie
houdt u een onderwij sleergesprek aan de hand van leerlingenblad 1 en 2.
Benadruk dat je poëzie overal tegenklomt en dat zij allerlei doelen heeft, zoals
amuseren, hartekreten uiten, kritiek geven, beïnvloeden (reclame: voorbeelden
geven van klankrijke reclamezinnetjes), ritmisch begeleiden (bij touwtje
springen bijvoorbeeld), etcetera. Klank en herhaling van klank speelt [sic,
alweer!] daarin vaak een belangrijke rol. Laat leerlingen ook zelf voorbeelden
geven en daarin klankwerking aanwijzen."
De eerste tekst waarmee dan de leerlingen op leerlingenblad 1 worden
geconfronteerd is de verwijzing naar gedichtjes die je overal vindt, met de
afbeelding van een mupi waarin naast een oproep tot energiebesparing het
gedicht 'Weggaan' van Rutger Kopland is opgehangen, en op dezelfde pagina
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twee korte gedichten die slachtoffers van het dictatoriale bewind in Urugua in
1980 op sigarettevloeitjes schreven, terwijl de keerzijde de tekst geeft van het
grote succes van de Zangeres Zonder Naam, 'Zeehondenbabies [sic!] kijken ons
aan', door Johnny Hoes op muziek gezet.
Een compleet beeld van zo'n les hebt u daarmee nog niet, want er zijn meer
lesactiviteiten beschreven en meer leerlingenbladen gevuld (overigens:
leerlingenblad bevat tweemaal dezelfde tekst van Diana Ozon, ik weet niet of dit
haar bedoeling was of dat hier de computer op hol is geslagen), maar op deze
wijze gaat het in deze Dichtklapper.

De acht afdelingen
In de acht afdelingen komt het volgende aan de orde.
In de categorie Techniek werkt de docent op begrip voor het eindrijm,
rijmschema's, leestekens, relatie zin en versregel, enjambement, strofen en hun
onderlinge samenhang, lettergreep, klemtoon, metrum, ritme en versvoet,
beelden en vergelijkingen en tenslotte als hoogtepunt de metafoor.
De categorieën Perspectief en Kijken liggen in elkaars verlengde. Daarin leren
leerlingen om globaal en gedetailleerd te kijken, het perspectief in een tekst
herkennen, nauwkeurig observeren en registreren, zien hoe de dichter de
werkelijkheid afbeeldt en verschillende vormen van perspectief in poëzie
onderscheiden. Daarna gaat het over scherp kijken en lezen van natuurgedichten
en begrijpen hoe ruimte door zintuiglijke waarneming wordt opgeroepen. Deze
afdeling eindigt met de betekenis van de kleur in een tekst. Met deze drie
categorieën zijn we vijftien lessen verder.
De overige vijf afdelingen zijn aanzienlijk bescheidener van omvang. Daarin
gaat het om te beginnen, op niveau 1 en 2, over het soort gedicht, met
specifieke aandacht voor humoristische gedichten, griezelgedichten en
diergedichten (ik mis daar, gezien de belangstelling van 12-, 13-jarigen voor
avontuur, een spannende ballade in, maar met griezelen kom je ook een eind
natuurlijk). Vervolgens is vooral voor de leerlingen van het tweede niveau
gereserveerd het spelen met gedichten via onzinwoorden en figuurlijk
taalgebruik en het voorlezen van gedichten inhoudelijk en technisch.
De laatste stadia zijn dan het zelf maken van gedichten, eveneens inhoudelijk
(droomgedichten, Wishes, Lies and Dreams?) en technisch (hoe plaats je regels
en strofen?), voor leerlingen van de niveau 2 en 3, en tenslotte dienen de
leerlingen zich op niveau 3 uit te spreken over hun voorkeur: ze stellen zelf een
bloemlezing samen, ze krijgen ervaring in het verwoorden van hun waardering
en ze zijn in staat zelfstandig informatie over een dichter te 'verwerven,
verwerken en verstrekken'.

Een paar kanttekeningen
Uiteraard moet deze Dichtklapper beproefd worden door hem te gebruiken, maar
al lezende kunnen we in elk geval een paar kanttekeningen maken bij de keuze
van de gedichten en opdrachten.
Zo vroeg ik mij af of het wel zo'n handige beslissing is geweest om in les 2,
ter vermijding van de gedachte dat rijmen bij Sinterklaas hoort, de functie van
eindrijm te laten zien aan de hand van een middelnederlandse versie van het
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begin van Karel ende Elegast. Voor hetzelfde geld kun je eerst de Reinaert van
Ernst van Altena nemen of de Ballade van Henkie Hoebe en blijft dan dichter
bij de werkelijkheid van de leerlingen. Datje vervolgens die oude tekst pakt om
leerlingen niet zo'n oude verteltekst te confronteren, geen bezwaar. Andere
keuzen vind ik heel goed. De dwaasheid van het eindrijm in De ridder van Jan de
Cler, prachtig.
In les 4 is de docent-instructie "Vooral ingaan op het verschil in lengte van
strofen" bij een vergelijking van vier strofische gedichten wel erg summier. Bij
de reconstructie van het gedicht 'Een warme donderdag in mei' liep ik geheid
vast, omdat het bestaat uit liefst twintig versregels, die minstens evenveel
zinnen vertegenwoordigen. Het lijkt overbodig, maar het was toch handig
geweest als de docent hier even herinnerd was aan het feit dat we het rijm al
achter de rug hadden, maar dat het bij elkaar zoeken van de rijmen de sleutel
vormt tot de strofenindeling. Ik meen uit de opdracht te mogen verwachten dat
de leerlingen dat rijm als de selecterende factor moeten noemen.

PORTRET VAN DIANA (1! ) DOOR EEN NIET-TEKENAAR

lichtbruin
hoog
onder

bruin

bruin

onder

het

licht

licht

het

blauw

blauw

haar

haar

klein
die van Shirley McLaine
fijn

In les 9 liep ik vast bij Schippers' 'Portret van Diana'. Dat is een portret in
woorden. Ik kon aan die tekst geen touw vastknopen en de instructie hielp me
niet, hoe kan ik in zo'n geval van mijn leerlingen verwachten dat zij hun
portret van Diana tekenen en vervolgens ook nog eens zo'n geschreven portret
van hun buurman of buurvrouw maken?

Li teratuurdidacti sch kader
Er is goed gebruik gemaakt van de verworvenheden van de literatuurdidactiek
van de laatste kwart eeuw. Ja, Kochs Wishes, Lies and Dreams is al weer bijna
zo oud en nog altijd voor velen dé inspiratiebron. Voor Van der Veur en Boland
één van de bronnen. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in les 6, waarin het gaat
over gewaagde vergelijkingen. Maar in les 7 en ook later nemen zij de
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gedichten zelf als uitgangspunt voor hun opdrachten. En alles bijeen is er
sprake van een goede mixture. Met een zin als "Toon de leerlingen dat objectief
kijken niet bestaat; iedereen kijkt anders, maakt zijn eigen verhaal" (les 8) laten
de auteurs zich kennen als overtuigd door de opvattingen van Bleich, Purves,
Rosenblatt en bij ons De Moor omtrent de subjectieve ervaring van een tekst,
gebaseerd op een verschil in referentiekader. Zij trekken die lijn gelukkig door
naar de dichter zelf en zijn perspectief. En het is heel goed dat ze in
Dichtklapper zo lang bij dat kijken en het perspectief stilstaan, want doorgaans
wordt dat in het literatuuronderwijs glad vergeten.
In het gedeelte waarin de auteurs de leerlingen zelf gedichten laten maken
volgen zij een koers die veel meer aan het product-gerichte literatuuronderwijs
van Günter Waldmann doet denken. Diens didactiek is gebaseerd op een
grondige kennis van de literaire genres, veel grondiger dan bij Koch en andere
angelsaksische voorbeelden het geval is. Maar ik moet zeggen dat de door
Boland en Van der Veur geïntroduceerde 'abc-methode' en 'lijn trekken' nieuw
voor me zijn. In het eerste geval maak je zoveel mogelijk combinaties uit een
beperkt aantal woorden en selecteert uiteindelijk de beste. In het tweede geval
neem je een schema van 6 x 5 vakken, 30 in totaal. Vul 10 willekeurige
zelfstandige naamwoorden in, 10 bijvoeglijke naamwoorden en 10
werkwoorden; laat je buurman l buurvrouw 10 getallen onder de 31 noemen,
geef hem/ haar de tien woorden die bij die getallen in jouw schema zijn. Ieder
schrijft nu met in elk geval die 10 woorden een gedicht over het onderwerp zee.
Niet rijmen, titel zelf bedenken. Leuk, lijkt me, ik ga het meteen doen, als dit
stukje op de post is.

De tekstkeuze: lichte, eenvoudige gedichten
Even belangrijk als de didactische inspiratie die bepaald niet ontbreekt, is dat
Boland en Van der Veur zich hebben laten stimuleren door de gedichten zelf. De
Barbarber-poëzie is hun ijkpunt: de poëzie ligt ook voor hen op straat. Blijkens
de lijst van bloemlezingen voorin hebben ze de bundels van Tine van Buul en
Bianca Stigter, Kees Fens, Jan Heerze, Theo Jochems en Guy Segers, C.W.
Schraa en Willem van Toom (Ooitgedicht) goed geraadpleegd. Ze leren de
leerlingen poëzie lezen van de Barbarberisten Buddingh', Hanlo en Schippers,
van de humoristische Van Schagen, Kees Stip, John O'Mill, Hans Dorrestijn,
Levi Weemoedt, Piet Paaltjens, van kinder- en jeugddichters als Annie M.G.
Schmidt, Armand van Assche, Remco Ekkers, Han G. Hoekstra, Wiel Kusters,
Shel Silverstein, Frank Eerhart, Ted van Lieshout, en ook van de dichters
Hoornik en Achterberg, Voeten en Schuur, Judith Herzberg, Van Geel, Hendrik
de Vries, Andreus, Vasalis, Otten, Gezelle, Van Ostaijen en Lodeizen.
Die keuze lijkt zo op liet eerste gezicht goed doordacht. De voorleesgedichten
blijken voorleesbaar, de droomgedichten bevatten een vaak heerlijke fantasie,
wintergedichten dienen als voorbeeld om woordveld-associaties te maken en zo
zelf tot een eigen wintergedicht te komen. Duidelijk wordt ook dat het
verantwoord rangschikken van woorden tot versregels, zoals in les 26 gebeurt
op basis van selectie uit vele mogelijkheden, verder reikt dan het schrijven van
gedichten. Het voedt eenvoudig het praktisch stilistisch vermogen van de
leerlingen, het maakt hen taalvaardiger. En dat is meer dan de kerndoelen 10 en
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17 waarop deze Dichtklapper inspeelt, vergen. Koos Hawinkels heeft daar in
verschillende artikelen over jeugdliteratuur in de basisvorming op gewezen (6).

Discussiepunt
Als ik de balans opmaak, is er toch een belangrijk discussiepunt. Wie het
voorgaande leest, constateert terecht dat Van der Veur en Boland de structuur
van de poëzie als leidraad hebben gekozen voor de samenstelling van hun
klapper. Bij mij komt de vraag op of dit wel spoort met de duidelijke keuze die
eerder door de SLO-medewerkers Bonset, De Boer en Ekens enerzijds, Verbeek
anderzijds is gemaakt voor de inhoud van fictie, zoals De Moor in de vorige
Tsjip vaststelde. Waar de auteurs zich in de inleiding die ik hierboven citeerde
bewust tonen van de betekenis van gedichten als dragers van emoties en
verbeeldingen, kan minstens de vraag gesteld worden of hun stramien dan niet
heel sterk uit emotionele of verbeeldingsthema's had kunnen bestaan. Daar zijn
met name in de angelsaksische literatuur de nodige voorbeelden van. Ik zal niet
zeggen dat ik daar zonder meer de voorkeur aan geef, maar het was het
overwegen waard geweest. Overigens biedt die zelfde angelsaksische literatuur
nog veel meer methoden voor het zelf schrijven van gedichten, waarin het
meeste dat hier wordt gepresenteerd in een of andere vorm in voorkomt, met
eenzelfde ambachtelijk uitgangspunt als dan van Van der Veur en Boland.
Hiermee hangt samen een tweede bedenking: Wil van de Veur heeft zich in het
verleden sterk gemaakt voor tekstervaringsmethoden, zoals uit zijn
betrokkenheid op met name het werk van Alan C. Purves is gebleken. Ik heb
eigenlijk vergeefs gezocht naar opdrachten en vragen die iets met die methode
van doen hebben. Was dit onmogelijk? Zag hij er niets meer in? Het begin met
de tekst van Karel ende Elegast lijkt in dit kader haast significant!
Dat elke school zich overigens de Dichtklapper aanschaffe, en dan niet als een
boek dat bij voorbaat voor andersdenkenden (Frans, Duits, Engels) gesloten is;
die vinden er misschien inspiratie in voor eigen varianten.
1. Wil van der Veur, Jan Boland, Dichtklapper. Werken met gedichten in de

basisvorming. SLO Enschede 1993.
2. Ik noem van de recente uitgaven: Jan van Coillie, Poëzie graag! (Averbode,
Apeldoorn 1990, Jeanet Elders c ., Een reden om te schrijven (Phoenix, Nuenen
1985), Henk van Faassen, Roos Hoogedoorn, Werken met gedichten in de klas
(SVKA, Amsterdam 1989), Ad van der Heijden, Pieter Quelle, Plezier met poëzie (De
Ruiter, Gorinchem 1990), Ed Leeflang, Hoezo, gedichten lezen? (KPC, Den Bosch,
z. j.), Boek op school, over poëzie (SSS, Amsterdam 1992), Willem Wilmink, In de
keuken van de muze (Bert Bakker, Amsterdam 1991), Jos van der Wouw, Eugène
Koehorst, 't Gedicht (Zwijsen, Tilburg 1988).
3. Zie onder meer: Theo Rensman, Gedichten maken op school, Moer 1977/2, 1525 1978
4. Zie bijvoorbeeld Wil van der Veur, De hete brij: een leesdossier? In: Levende
Talen 410, april 1986, 232-234.
5. Josien Anker, Jan Boland, Jeugdboeken in de klas, DCN-cahier, Groningen
1978.
6. Koos Hawinkels, Literatuuronderwijs in de basisvorming. In: Het Schoolvak
Nederlands in het voortgezet onderwijs. Enschede 1988.
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Ervaringen met 'Tekstervaring' bij Catullus
Vanwege het onlangs herziene eindexamenprogramma moeten leraren
Klassieke talen veel tijd besteden aan de receptie van antieke literatuur. Druk
in de weer met gedichten, romans en toneelstukken van alle mogelijke
beroemdheden en hen die dat graag hadden willen worden, ontdekte ik een
originele nieuwe bron. En wel bij de leerlingen van klas V4a (1991/92) van
het Christelijk Lyceum Delft.
Al eerder had ik met 4 gymnasium de Romeinse dichter Catullus (ca. 84-54
v.C.) gelezen. Ik had goede ervaringen met de selectie van 8 gedichten uit
hoofdstuk 33a van de oude Taal der Romeinen en had me voorbereid met de
docentenhandleiding, die de nodige 'Wat vind je?-vragen suggereert. Toch was
ik steeds blijven steken in een traditionele grammatica-vertaalmethode, roet af
en toe wat eigen uitleg over 'de' bedoelingen van de auteur. In 1992 had ik
een grote vierde klas waar je mee kon lezen en schrij ven. Dit keer geen
inleiding over leven van Catullus, metriek, tekstoverlevering en andere
ballast, maar gewoon: Catullus. Afgesproken dat we doen alsof de 'ik' en
Catullus samenvallen, en na ieder gedicht een klassegesprek: 'Wat doet het
je? Wat voor iemand stel je je voor bij Catullus? Heb je dit zelf wel eens
meegemaakt? Zou jij verliefd kunnen worden op iemand als Lesbia, de
geliefde over wie Catullus' gedichten gaan?"
Ook zo'n gesprek gaat na zeven keer vervelen: het blijft immers moeilijk om
in een groep van 22 leerlingen over persoonlijke onderwerpen te praten, en
lang niet alle lessen waren even 'gevoelig'. Toch wilde ik de gok wagen om
een paar ideeën uit te proberen die mij destijds bij de tweede fase
lerarenopleiding aan de hand zijn gedaan, en waarvoor ik zeer erkentelijk ben.
Mijn stagebegeleider van weleer, Albert Ruiter van het Chr. Lyceum dr.
W.A. Visser 't Hooft in Leiden had me eens een dichtbundel laten zien die
zijn leerlingen na hun Catullus-lectuur hadden gemaakt. Bovendien had ik op
college de opdrachten 'tekstervaring' van Anton van Hooff gekregen waarover Mannus Goris berichtte n.a.v. de studiedag van de sectie Athenea
met Latijn. (Bulletin van de Vereniging Classici Nederland, jrg. 11 nr. 33
(dec. 1986-5) 10-12.)

Opdrachten
Tijdens een projectweek over sexualiteit en relaties vreesde ik dat er van
'serieus' lesgeven niet al te veel terecht zou komen. Ik deelde de lessen in
tweeën: eerst bespraken we vergelijkingsmateriaal bij de gedichten van
Catullus (graffitti uit Pompeii; epigrammen van Martialis etc.), diverse
vertalingen van de gedichten, en de Basia ("kusjes") van Janus Secundus
(1511-1536). Deze waren ook in de lessen Nederlands van mijn collega
Nederlands, mw.C.M. Beun, aan bod gekomen. De tweede helft van de les
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mochten de leerlingen werken aan de opdracht: Geef je eigen Catullus-bundel
uit.
En opdracht was verplicht : alle 8 behandelde gedichten over te nemen en
van een korte titel te voorzien. Verder was er een vrije keuze uit een aantal
opdrachten:
* Zoek muziek uit die past bij het gedicht datje 't meest aanspreekt
* Maak een eigen bewerking van deze gedichten
* Beschrijf hoe jouw Lesbia er uit ziet
* Zoek hier foto's/plaatjes bij, of teken haar
* Schrijf gedichten die Lesbia als reactie "teruggestuurd" zou kunnen hebben
* Beredeneer welke van de 3 vertalingen van gedicht 70 je 't meeste
aanspreekt
* Zoek andere gedichten uit die bij deze thema's passen
* Denk na over de lay-out van de gedichten (bijv. op de manier van Paul van
Ostaijen).

Resultaten verbluffend
Vooral de muzikale opdracht viel meteen in goede smaak : de
zelfwerkzaamheid werd steevast opgevrolijkt door cassettebandjes met
popmuziek die leerlingen meebrachten - op voorwaarde dat ze toelichtten
waarom die muziek van toepassing was op een bepaald gedicht. Maar.... al
met al was er door gezelligheid, lesuitval en het uitlopen van mijn
behandeling van het 'echte' (!) vergelijkingsmateriaal nog weinig zichtbaar
resultaat toen de voorjaarsvakantie aanbrak. De eerste les daarna moest het
werk worden ingeleverd. Het resultaat was verbluffend. Ik laat hier enkele
resultaten zien.
(N.B. De Latijnse gedichten zijn makkelijk terug te vinden. Waar nodig laat
ik steeds de Nederlandse vertaling van de gedichten van Catullus door mw.
dr.L.M.Oostenbroek, Verzamelde verzen (Leiden 1986) voorafgaan aan de
verwerking van de leerlingen.)
I (c.85) "Odi et amo"
Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris?
nescio, sedfieri sentio et excrucior.
Ik veracht en heb lief. Vraag je soms waarom ik dat doe?
Ik weet het niet: ik voel het in mij, en ga er aan kapot.
(L.M.Oostenbroek p.98)

Doubts
Ido
I don't know why
I feel
I feel bad about it.
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"With or without you" van U2 is en blijft voor mij het beste bij dit gedicht,
omdat de twijfel en radeloosheid er het meest in spreekt. Toen ik het gedicht
las, dacht ik meteen aan dit lied.' (Natascha Sarijoen)
II (c. 86) "Quintia formosa est multis"
Quintia is een verschijning, zegt men. Goed, ze is blond, lang
en rijzig: deze aspecten erken ik wel,
heel dat 'verschijning' ontken ik, want iedere charme
ontbreekt die zo forse gestalte, elk greintje pit.*
Lesbia is een verschijning: zij is de mooiste, en
zij alleen ontnam alle vrouwen hun uitstraling.
(L. M. Oostenbroek p.98)
* letterlijk: mica salis 'korreltje zout'

Beestachtig goed ! ! !
Quintia is mooi voor hen,
die al tevreden zijn,
met een halve kippepoot,
of de bout van een konijn.
Nee, ik wil een hele kip,
of een gebraden everzwijn.
Ik tast toe en neem Lesbia,
want zij is zó dol-fijn !
(Michiel Tiggelman)
Trommel
In bed was zij een bom
op straat was zij een bom,
in de disco was zij een bom
maar in gesprek was zij stom.
Jij daarentegen bent overal een bom,
maar bovenal in gesprek gaat mijn hart : bom,bom,bom
(Pieter Buitelaar)
III (c. 83) "Lesbia mi praesente viro"
Lesbia maakt me flink zwart in het bijzijn van haar man,
waarover die onnozelaar zich zeer verkneukelt.
Ezel, merkje dan niets? Zweeg ze, ons tweeën vergeten,
dan was ze normaal; nu grauwt ze en snauwt ze: ze denkt dus
niet alleen aan ons, maar, wat veel prikkelender is,
ze is kwaad. Zo zit dat: ze gloeit van binnen, en praat.
(L.M.Oostenbroek p.97)
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Bijten blaffende honden niet ?
In het bijzijn van haar man
beledigt Lesbia me zoveel ze kan.
Haar man kijkt toe en geniet.
Ezel, dat jij het niet ziet:
als ze zweeg, zou ze
onze liefde zijn vergeten,
maar : ze kan haar mond niet houden,
ze wordt gekweld en gebeten."
(Martijn Renaud)

De stor m
Het aanwezig zijn van twee mannen
brengt donder en bliksem in Lesbia
teweeg, gaande in mijn richting
De ander lacht dan, als een dondergod,
die zijn vernietigingen zegeviert.
De dwaas, geloof jij werkelijk in deze verdichting ?
Als zij onze relatie zou zijn vergeten,
straalde voor haar de zon aan heldere
hemel. Het tegendeel is echter het geval,
zo blijkt uit een duistere hemel en een geheel
andere verlichting.
Erger is, dat haar woede is ontvlamd.

vertoornd door de hevige storm der liefde,
haar steeds drijvend in een andere richting.
Achtergrondmuziek: "Riders on the storm" van The Doors. Door het woordgebruik
in het gedicht en de sombere sfeer die het gedicht uitstraalt, vind ik ze toch goed
bij elkaar passen. (Philip van der Enden)
VI (c. 70) "nulli se dicit mulier"
Niemand wil mijn eigen Vrouwe liever trouwen, zegt ze,
dan mij, ook al dingt Jupiter zelf naar haar liefde.
Dat zegt ze - mar wat een vrouw haar gretige minnaar zegt,
schrijf dat maar in de wind en het snelstromend water...
(L.M.Oostenbroek p.93)

Een korreltje zout...*
Ze zegt
alleen mij te willen trouwen

zelfs Juppiters aanzoek af te zullen slaan.
Dat zegt ze.
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maar wat een vrouw haar gretig minnaar zegt
schrijf dat maar in de wind
of in het snel stromende water
(Sandra Spuybroek)
*titel: zie bij gedicht II (c.86)

Antwoord van Lesbia
Ik meen het
als ik zeg
dat ik mijn hart
alleen aan jou verpand.
Al zou ook Juppiter
mij vragen om mijn hand.
Helaas
is een paar jaar eerder
Romus langsgekomen
en hij
heeft mij
bij de hand genomen.
(Martine van der Knaap)

VII (c. 5) "vivamus, mea Lesbia"
Leven, liefste Lesbia, en liefde!
De kwaaie praatjes van betweterige
oude mannen - geven we daar geen duit om!
Zonnen kunnen opkomen en ondergaan,
maar als voor ons eenmaal het korte daglicht
dooft, rest ons één eeuwige nacht van slapen.
geef me duizend zoenen, en dan honderd
en nog eens duizend en nog honderd; als we
dan de honderdduizend hebben volgemaakt,
vegen we alles uit: zo weten wij niets
en kan geen boos oof vat op ons hebben
wanneer hij de som onzer zoenen kende.
(L.M.Oostenbroek p.26)
Uit : Catullus' song
(Words & music by Martin van der Steen and Rob Anderson - v4a)

Oh let us enjoy
The live we had
Making love
No matter what the old man said
The suns can go up and down
But they will never stay red
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When the ligfits go down
It'11 be a long dark night
So gimme thousands of kisses
And it'11 be allright
Let's make love
Till it is light.
refr.Is my head up
Is my head down ?
I don't know what I'm doin'
I don't know if I'm drown
Is she here with me now
Or in some other dirty town ?
VIII (c.8) " Miser Catulle, desinas ineptire"
Catullus, jij dwaas, stop dit zinloze gedoe:
watje denkt dat verloren is, is verloren.
Vroeger straalden vonkende zonnen jou tegen,
toen steeds jouw weg leidde naar waar je lief voorging zij, door mij bemind als geen vrouw bemind zal zijn.
Daar speelden wij toen talloze spelletjes,
die jij wel wilde en de liefste niet afwees:
waarlijk, vonkende zonnen straalden je tegen.
Nu wil zij niet meer; wil dan ook niet, beheers je
en loop haar niet na die jou ontloopt, wees geen dwaas,
nee, blijf standvastig van binnen, maak jezelf sterk.
Vaarwel liefste. Kijk, Catullus maakt zich sterk en
zal je niet zoeken, niet smeken als je niet wilt,
maar het zal pijn doen, als je geen smeekbeden hoort.
Jij verwenst wezen! Wat voor leven restje nu?
Wie zal nu om je werven: Wiens schoonheid word je?
Wie zul jij nu beminnen? Wie toebehoren?
Wie ga je kussen? Wiens lippen ga je bijten?
Nee Catullus, houd vol in standvastigheid.
(L.M.Oostenbroek p.27)

Catullus
Aanvaard nu eens het ontbreken van de liefde
Die eens als een zon helderwit voor jou scheen
Jouw geliefde wilde wat jij wilde
Het was een paradijs op aard'
Als een bloem ontvouwde de liefde zich
En pronkte met zijn kleuren.
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Nu is de bloem vertrapt
Het heldere licht gedoofd
Aanvaard het en tast niet langer in het donker
Naar liefde die er niet is
Maak je hart ongevoelig!
Wie zal jou nu kussen, meisje ?
Wie zal jou liefhebben ?
Gevallen ben je, gevallen in de diepste put
En Catullus maakt zijn hart ongevoelig.
(Marco van Leeuwen)
Wie was Lesbia ?

Hoe heeft Lesbia er uit gezien ?
"Ik denk dat ze mooi is, heel slank, lang donker bruin glanzend haar, donkere
ogen, slanke handen, mooie lange nagels."
(Margot van Eijk)

"Volgens Catullus was Lesbia dus geen dom blondje, dat zich om laat praten
of met alle winden mee waait en alles doet wat haar man haar opdraagt te
doen. (...) Aan de andere kant is zij gemeen. Zij doet Catullus pijn door hem
te beledigen, alleen maar om te laten merken aan haar man dat zij niet op
Catullus verliefd is, maar in werkelijkheid misschien wel. Verder denk ik dat
Lesbia bruin haar had, zoals veel mensen in die streek hadden, en mooie
ogen." (Michel Jense)
"De invloed van Catullus op songwriters"

"De koning van de door Catullus geïnspireerde songwriters is wel Sting.
Bijna elk nummer heeft wel vlagen waarin Sting door gevoelens of zelfs de
tekst van Catullus geïnspireerd is. Dit is zeer duidelijk bij het nummer "Be
still my beating heart"
"Never to be wrong
Never to make promises that break
It's like singing in the wind
Or writing on the surface of a lake."
Deze regels zijn rechtstreeks gepikt uit gedicht VI van Catullus."
(Gerben Moerman)

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de Catullus-navolgingen van
andere dichters die de leerlingen hebben gevonden : Hans Andreus, Byron,
Carmen (Acte 4 scène II) Lydia Keuning, Anton Korteweg, Hans Lodeizen,
Petrarca, Shakespeare, Joost van den Vondel, Roemer Visscher, Levi
Weemoedt, Willem Wilmink, en vele, vele anderen.
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Ik kan verzekeren dat het een enorm voorrecht is om als docent te mógen
lezen wat Catullus voor je leerlingen betekent! Een greep uit hun werk leert
dat wij als leraren toch eigenlijk maar randversierselen zijn. Al mijn stencils
en video's, Julius Caesar bier-etiketten (Hoegaarden, 8,7 %) en projecten
verbleken als sneeuw voor de zon als je ziet wat 15- en 16-jarige leerlingen in
hun vakantie aan Catullus-verwerkingen vinden ... én produceren.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in - het Bulletin van de Vereniging Classici
Nederland jaargang 17,nr.63 (oktober 1992) 28-32. Commentaar van een
bevriende collega "Leuk artikel hoor, maar denk je nou echt dat Sting Catullus
heeft gelezen?"
Michael Buykx is docent Klassieke talen aan het Christelijk Lyceum Delft. Hij
werkte mee aan het opstellen van kerndoelen Klassieke talen van de Vereniging
Classici Nederland, en is thans betrokken bij het redigeren van eindexamensyllabi bij de Vervolgcommissie Klassieke talen.
Correspondentieadres: Spaansepoort 14, 3011 MN Rotterdam, 010 - 4330538.
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The Forms of Poetry: een beeldig boek
Poëzie in de literatuurles Engels
De didacticus Peter Abbs en de docent John Richardson van Beacon
Comprehensive School in Crowborough, Sussex, beginnen hun mooi
uitgevoerde boek over poëzie en het lezen daarvan met een citaat uit het
handvest voor het National Curriculum: English for ages 5 to 16.
"Lesprogramma's moeten zo geconstrueerd worden dat ze alle leerlingen de
gelegenheid geven om
* te genieten van werken met een brede scala van literaire vormen
* kennis te maken met en genoegen te vinden in literaire werken geschreven in
het Engels, in het bijzonder nieuw werk (...)
* plezier en kritisch bewustzijn te krijgen inzake de bestudering van vóór-20ste
eeuwse teksten".
Ik schreef over dit National Curriculum uitvoerig in Tsjip 3/2, in mijn bijdrage
over the Poetry Symposium at Durham van september 1992. Het gaat dan ook
bij Abbs en Richardson, net als in het boek van Wil van der Veur en Jan
Boland waarover onze medewerker Kees Combat elders in dit nummer schrijft,
om de poëzie in de basisvorming.
Hoe pakken zij dat aan?

Het doel
Eerst stellen ze kort en bondig het doel: "Het doel van dit boek is zijn lezers
bekend te maken met poëzie: het lezen van poëzie, het schrijven van poëzie, het
opnemen van poëzie, en het begrijpen en waarderen van poëzie."
Dan de opzet. Het boek bestaat uit achttien hoofdstukken. In de eerste negen
gaan de auteurs na hoe gedichten gemaakt worden, en om geen misverstand te
doen ontstaan, citeer ik de uitleg: "how they explore and define our experience,
how they come out of and draw on our feeling, dreaming, thinking, imagining,
and how they come out of the languages we create and the cultures we inherit."
In de volgende negen hoofdstukken gaat het dan over de vorm van poëzie, over
de technieken die de dichter bezigt, eerst de niet-metrische vormen, die meestal
in onze twintigste eeuw zijn ontwikkeld, dan, in 15-18 met de gevestigde metra
en rijmvormen.

The expressive enlivening the critical
Abbs en Richardson streven op het eerste gezicht naar een hecht samengaan van
ervaring en bestuderi ,maar dat is een misvatting. Aanliet eind van elk
hoofdstuk vin tuinen een reeks opdrachten. Die variëren van eenvoudige
oefeningen tot flinke taken. De verschillende opdrachten zijn gegroepeerd onder
twee koppen: 'Making and presenting' en 'Researching and responding'. Bij de
eerste groep gaat het our expressief werk: zelf schrijven van poëzie, poëzie
ervarend lezen, het maken van posters en illustraties, het maken van van
cassettes en video's, en dergelijke. De tweede groep behelst kritisch werk: een
onderzoekje, verslaggeving, het maken van een overzicht, het schrijven van een
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opstel waarin een oordeel en een interpretatie wordt verantwoord. In beide
gevallen zal ook mondeling werk gedaan moeten worden en zullen er
klassegesprekken ontstaan. "We would like to think that in all teaching based
on this course, a continuous and intimate relationship between the two kinds of
work will be established, the expressive enlivening the critical, and the critical
sharpening the creative."
Als het gaat om het zelf schrijven van poëzie, vinden de auteurs, hebben de
meeste leerlingen meer tijd nodig dan docenten ze vaak geven, leerlingen
moeten leren een klad te herzien, te herschrijven, en nog eens, indien nodig. En
als het even kan doe dat dan volgens het principe "guided emulation and open
experimentation", dus door ze voorbeelden te geven én vrij te laten daarmee te
experimenteren.
Echt nieuw in deze methode is dat leerlingen een gedicht leren zeggen op
cassetteband, niet om een theatrale performance te geven, maar om zich met
hun eigen normale spreekstem een tekst eigen te maken. Ook daarvoor moeten
leerlingen echt de tijd krijgen; laat ze verschillende manieren uitproberen om
een gedicht te zeggen. Vraag is overigens of dit wel zo'n wijze methode is. In
Nederland ligt dit zeker moeilijker dan in het United Kingdom met zijn
performance-traditie vanaf de boarding school.
Een derde vorm is het bespreken van gedichten in kleine groepen. Dat is een
kunst apart. Abbs en Richardson geven aan dat het dan om elk detail en om
elke regel moet gaan, en in het bijzonder over de respons die ieder van het
groepje heeft op het gedicht. Zij verwachten dat zo een gemeenschappelijk
verstaan van de tekst mogelijk is. Soms is het dan nodig een 'chairman' en een
notulant te kiezen om het gespek in goede banen te leiden en ervoor te waken
dat iedereen even goed luistert als zijn zegje doet.

Wat het onderzoek betreft doen de auteurs in hun boek suggesties om
aantekeningen en samenvattingen te maken, te observeren, en daar een apart
schrift voor te nemen. Dat is wel héél directief...Het resultaat van onderzoek
wordt aan de klas gepresenteerd in de vorm van een voordrachtje of een kleine
tentoonstelling.
Of het nu gaat om opstellen waarin verslag wordt gedaan van de analyse en
interpretatie van een gedicht, of om opstellen waarin een persoonlijke reactie op
het gedicht wordt gegeven, beide typen kennen goede en slechte resultaten.
Abbs en Richardson opteren voor een combinatie van beide goede varianten in
één opstel, zoals zij ook vinden dat je leerlingen een metataal moet leren om
over literatuur te praten en dat een aantal dichtvormen, termen en begrippen
gekend moeten worden: "it is because we think they have been neglected in the
last three decades of English teaching".

Wolven in schaapskleren?
Hebben we hier met wolven in schaapskleren te doen, traditionalisten die de taal
van de vernieuwers hebben overgenomen, of is het streven naar synthese van
oud en nieuw oprecht? Dat moet de invulling van dit schema laten zien. In het
eerste hoofdstuk gaat het over tekens, bijvoorbeeld het schrift van hiëroglief tot
pictogram en verkeersteken, en over de wijze waarop op een affiche de regels
zijn gezet: als in een gedicht. Directief confronteert de tekst de lezer met
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dichtpatronen, de vragen zijn doorgaans tekstgericht: kijk naar deze
dichtvormen, onderscheid ze van elkaar of wat hebben ze gemeen? Wolven? In
zekere zin, maar ze hoeven het ook niet zo bedoeld te hebben als bijvoorbeeld
de didactici die in Durham bijeen waren. Ook de opdrachten van de categorie
'Making and presenting', waarvan de auteurs zeiden dat ze een persoonlijke
respons beoogden, mikken in feite op een cognitief-creatieve verwerking van de
leerstof die werd aangeboden.
Ik geef een paar tekenende voorbeelden met eigen woorden weer. 1. Schrijf eens
een tekst die mensen uit het orale tijdperk gemaakt zouden hebben als ze hadden
kunnen schrijven, geef die vorm in een poster of een geluidsband. 2. Verzamel
slogans en slagzinnen uit advertenties in kranten en plak die onder elkaar in een
bepaalde zinvolle volgorde. 3. Kijk nog eens naar dat gedicht 'Words and
Monsters' (van Vernon Scannell), herinner j e j e woorden van volwassenen die
je als kind in verwarring brachten, zet die onder elkaar, kun je er een tekst van
maken? 4. Maak (naar aanleiding van een genoemd gedicht) een dierenalfabet of
schrijf een gedicht bestaande uit 26 woorden waarvan het eerste met een a
begint en het laatste met een z.
Zoals de lezer ziet gaat liet inderdaad nooit om een persoonlijke response op een
gelezen tekst. Noch het hoofdstuk dat als titel heeft 'Exploring Response' noch
dat met de titel 'Expressing Feeling' gaat uit van de subjectieve beleving van de
tekst die de grondslag vormt voor het gedachtengoed van de reader response
critics, waarvan de tekservaringsmethoden zijn afgeleid. Nergens lijken de
auteurs zich daarvan bewust. Dat wil niet zeggen dat ze niet op allerlei
manieren de leerlingen bij de leerstof betrekken. Het boek staat vol individuele
en groepsopdrachten waaraan de klas veel plezier kan beleven.

Aantrekkelijk materiaal
Het materiaal dat de leraar Engels in dit boek krijgt aangeboden is zo
aantrekkelijk dat het de moeite waard is ernaar te kijken, en voorzover ik de
anglisten ken, voelen de meesten zich ook wel lekker bij een wat directievere
methode die niet te veel overlaat aan de willekeur van de persoonlijke mening.
Hoe zegje gedichten? Daarover gaat een hoofdstuk met 'conversations in verse',
'dialect poems' en 'the inner voice'. Goed kijken, de verbeelding gebruiken, in
beelden leren denken, droomgedichten en associaties - wie in dit nummer het
stuk over de Dichtklapper van Wil van der Veur en Jan Boland leest herkent
ineens een van hun mogelijke bronnen.
Abbs en Richardson geven mooie teksten en beelden bij het vertellen en
navertellen van mythen en epen: De val van Icarus is een didactisch
uitgemolken verhaal, de opstanding van Lazarus, de kindermoord in Bethlehem,
Aeneas' afdaling in de onderwereld, en de Odyssee: ze inspireerden ook veel
Engelse dichters en van alles zijn er voorbeelden.
Visuele gedichten, collage- en montage-poëzie, het vrije vers, het 'imagism'
van Hilda Doolittle en Amy Lowell, het lettergrepen- of heffingenvers, het
metrische en rijmende vers (een hoofdstuk waarin allerlei dichtvormen opdraven
en gedichten ook thematisch worden besproken), balladen en volksliedjes,
lyrische gedichten, oden en elegieën, sonnetten en villanellen. Het geheel wordt
afgesloten met een 'glossary of terms'. Het boek ziet er goed uit, en afgezien
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van mijn bezwaar tegen de afwezigheid van een echt persoonlijke respons, een
bezwaar dat velen uiteraard niet delen, vind ik het een uitstekend boek om ook
in de literatuurles Engels te gebruiken, met name in 3 en 4 vwo. Voor wie het
te veel is om erbij te nemen, is het te hanteren als instrument om de les op te
fleuren.
Peter Abbs, John Richardson, The Forens of Poetry. A practical guide. Cambridge
University Press. 1990. ISBN 0 521 37160 0. Schrijf naar Press Syndicate of the
University of Cambridge, The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge CB2
1 RP.
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Geloof
"Mijnheer kent u Poesjkin?" Stralende ogen in het gezicht van een
Russische jongen van dertien. De vraag werd gesteld aan een
collega van me die een school in Rusland bezocht. Hoort u het
een Nederlandse leeftijdgenoot vragen aan een buitenlandse gast?
Mijnheer kent u Multatuli? Of Hildebrand? Of Anna Louisa
Geertruyda Bosboom-Toussaint?
Ik dacht aan deze jongen toen ik op het nieuws hoorde dat de
Russische parlementariërs tijdens nachtelijke uren in hun
belegerde Witte Huis elkaar bij kaarslicht gedichten voorlazen.
Kunt u het zich voorstellen in Nederland in een belegerde Tweede
Kamer? Wöltgens vraagt om stilte want hij wil een gedicht van
Nijhoff voorlezen. Klinkt als cabaret. Over Joop den Uyl werd
verteld dat hij na een vermoeiende marathonzitting in de kleine
uurtjes nog wel eens voor Wolkers koos in plaats van voor zijn
nachtrust. Werd altijd gebracht als een nogal zonderlinge
liefhebberij van deze politicus.
Naar Rusland wordt altijd een beetje meewarig gekeken.
Economosche klungels. Als je geen geld kunt verdienen ben je in
Nederland gauw belachelijk, of zielig, wat nog erger is. Zijn wij
als het gaat om 'verbeelding' proletariërs en de Russen vermogende kapitalisten?
Vorige week kreeg ik toch weer hoop. Ik kreeg een vriendin op
bezoek, Greetje. Ze was er slecht aan toe. Haar moeder was die
morgen gestorven. Nee ze kwam niet praten of uithuilen. Ze
vroeg of ze een paar dichtbundels van me mocht lenen. Ze
vertrok met Bloem, Hoornik en Van Schagen. Gisteren kreeg ik
ze terug. Ze was tot rust gekomen. De poëzie had haar werk
gedaan.
Waarom literatuurdidactiek? Een hoogst gevaarlijke bezigheid
want literatuur wordt zo gauw de cadeauverpakking van het
leven, een stukje schone schijn, een culturele strik in je haar,
ijdelheid der ijdelheden. Hoe hou je koers naar de uiteindelijke
vitale kern van de zaak? Door er hartstochtelijk in te blijven
geloven. De docent als voorbeeld. Een andere methodiek bestaat
niet.
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Tournier, Flaubert, Sade
Herhaling: zin en zinloosheid
Onderstaand artikel is niet direkt bedoeld als leidraad bij het lezen van een van
deze auteurs in het kader van het voortgezet onderwijs. Het wil een lijn
aangeven die van een zo omstreden auteur als Sade loopt naar de schrijvers
Flaubert en Tournier, die wèl vaak door scholieren gelezen worden. Ook wil
het, voorbij de ogenschijnlijke verschillen in uitingsvormen, de zin van
bepaalde 'herhalingen' proberen aan te geven.

Narratol ogi e
De Russische formalist Vladimir Propp kan beschouwd worden als de vader
van de hedendaagse 'grammatika van het verhaal' ofwel de narratologie. (Cf
Bal's 'rode boekje'.) In zijn 'Morfologie van het Volkssprookje' (1928) herleidt
hij de motieven van een groot aantal sprookjes tot functies die in een bepaalde
volgorde zullen verschijnen. Sommige komen eenmalig voor (zoals het
onderwerp in de eenvoudige zin), andere zijn, net als sommige zinsdelen,
cumuleerbaar. Zo kan de held van het verhaal niet één, maar twee of drie draken
c.q. 'beproevingen' hebben te overwinnen voordat hij de prinses de zijne mag
noemen. De herhaling van een 'beproeving' of thema wordt door Thomas Pavel
in een fascinerend artikel over het verloop van intriges in een energetisch
perspectief geplaatst. Hoe functioneert de herhaling in een politiek
veroveringsepos, of bij een andere veroveraar zoals Don Juan? Wat brengt de
herhalingsdwang tot staan, de energetische discrepanties tot een evenwicht en
de held of heldin tot een, soms zelfs vredig, 'einde' of, in moderne termen, 'in
balans'?

Sade: de enscenering van de lust
De reden waarom ik 'Tournier, Flaubert en Sade' als titel heb gekozen is, dat
deze schrijvers bij al hun verschillen met elkaar een fascinatie voor 'het kwaad'
(in het aspekt van vernietigende seksualiteit) met elkaar gemeen hebben, en dat
alle drie met de gedachte spelen, dat men zich niet tegen dat kwaad moet
verzetten, maar zich er juist totaal en net zo lang aan over moet geven, tot er
een einde aan komt.
Sade lijkt daarbij de enige die deze gedachte, nadat de gevangenis hem tot
schrijven erover had gedwongen, aan zijn eigen gedrag ontleende. Voor zijn
gevangenschap lijkt sublimatie bij hem ver te zoeken. Zijn gedrag is mede
geworteld in een aristocratisch superioriteitsgevoel, dat door de heersende,
decadente hofcultuur bevestigd wordt. Als de lustbeleving door de
gevangenschap onmogelijk wordt, is het via fictie ensceneren wellicht de enige
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manier om - wellicht - tot het bevrijdende punt te geraken waarin de behoefte
is uitgeblust, maar ideaal is dat niet.
Geheel nieuw is zo'n visie niet. Comeille laat in zijn tragedie Cinna (1640)
keizer Augustus clement zijn jegens degenen die een moord op hem beramen,
eenvoudigweg omdat hij het wreed-zijn zat is. Het personage dat hem daarbij
helpt, zijn vrouw Livia, werd door latere auteurs zoals Voltaire 'geschrapt'. Het
mechanische van de redenering, waarmee zij Augustus van zijn eenmalige
wrede persoonlijkheid verlost, shockeerde. Ze bevestigt hem in zijn gevoel dat
zegt: "De tijd van moord en doodslag is voorbij; ik heb genoeg wreedheden
begaan en voel mij nu tot mildheid geneigd." Augustus wordt een dagje ouder.
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Sublimatie is voor hem niet nodig: als keizer heeft hij geen wet boven zich
staan waarnaar hij zich zou moeten plooien.
De vanzelfsprekende autocratie die een laat-feodaal schrijver als Corneille zijn
keizerlijk personage toedicht, is Sade, wanneer hij in de gevangenis wordt
opgesloten, ontnomen. Hij zal dan zijn toevlucht nemen tot een ander
'machtsmiddel': de Verlichtingsfilosofie en haar beroep op de almachtige
Natuur, om zijn diepgewortelde afkeer van sublimatie op te baseren en vrijelijk
te kunnen ....ensceneren. De mechanismen van de macht die bij Corneille in
klassieke, beheerste alexandrijnen nog tot een sociaal schouwspel konden
leiden, worden bij Sade aangevuld door wellust en ontdaan van een sociale
dimensie: het gaat dan ook om een intiemer genre: romans.

Het kwaad in kaart gebracht
Sade was van jongs af aan een groot liefhebber van toneel, schreef een aantal
'draken' en tijdens zijn laatste jaren in het gesticht voor geestelijke gestoorden
van Charenton organiseerde hij voor en met de patiënten toneelstukken, die
door buitenstaanders uit hogere kringen graag bezocht werden. Curiositeit.
(Een beroemd toneelstuk van Peter Weisz gaat over deze fase uit zijn leven, die
vanwege de therapeutische invalshoek interessant is.)
De enscenering van de lust door middel van de verbeelding is het sterkst
aanwezig in De 120 Dagen van Sodom. Het manuscript ervan ging verloren
bij de bestorming van de Bastille, toen hij naar een andere gevangenis werd
overgebracht. Het kwam pas in de 20e eeuw boven water. Na De 120 Dagen
van Sodom, dat een uitputtend repertoire van sexuele machts- en
onmachtsfantasieën wil zijn, lijkt hij in de 'filosofische roman' Aline et
Valcour de betekenis ervan samen te vatten als hij het idee oppert van een
'arbre du crime' een soort 'stamboom van het kwaad', en het verlangen dat als
het ware tot op de wortel toe te kunnen uitroeien. Een zeer moralistische
gedachte:
"Ik wilde dat de mensen, in plaats van fantasiemeubelen die geen enkele
gedachte oproepen, in hun huis een soort boom hadden, uitgevoerd in relief,
waarvan elke tak de naam van een ondeugd zou dragen, te beginnen met de
kleinste overtreding om zo, trapsgewijze, de misdaad te bereiken die
voortvloeit uit het verwaarlozen van elementaire plichten. Zou een dergelijk
moreel schilderij niet nuttig zijn? En zou hij niet net zo veel waarde hebben
als een Teniers of een Rubens?"
Sade protesteert in een van zijn brieven uit de gevangenis tegen de methode om
hem te willen corrigeren door gevangenisstraf: ze hadden hem beter, net zoals
je met een wild paard doet, 'uit kunnen laten razen' door hem volledig zijn
gang te laten gaan.
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De erven
De maatschappelijke reactie op Sade's oeuvre was heftig en gevariëerd (cf mijn
artikel in het speciale Sade-nummer van BZzlletin uit 1983 over de receptie van
Sade): het verdwijnt achter de schermen maar fascineert de grote schrijvers na
hem: Flaubert met name. Typerend voor het oeuvre van Sade is dat zijn
personages (of ze nu passief of aktief zijn) door de zich schier eindeloos
herhalende uitspattingen niet veranderen. In zijn essay Het Sadistisch
Universum vergelijkt W.F. Hermans ze terecht met strip-figuren, die rustig
opstaan nadat de stoomwals over ze heengereden is. Justine* blijft slachtoffer,
Juliette* de niets-ontziende lust-avonturierster. Deze ontoegankelijkheid voor
enigerlei voren van katharsis maakt dat het verhaal pas stopt als de materiële
middelen die de basis van een leefwijze vormen uitgeput zijn. Als de
slachtoffers 'op' zijn, is de beul uitgepraat. Maar in de papieren fantasie-wereld
van Sade verschijnen telkens weer nieuwe personages, volgens dezelfde
schema's.

Bij Flaubert is er, dankzij het realisme, verandering. Als de geldschieter
Lheureux haar failliet verklaart, neemt Mme Bovary arsenicum in: anders had
ze misschien een volgende minnaar genomen. Het verschil tussen Sade en de
schrijver van Madame Bovary is bovendien, dat de laatste in zijn personage
even een zweem van kathartische zuivering laat zien. Op haar sterfbed ziet ze
haar man voor het eerst met andere ogen... Ook de groteske wending die de
sterfscène neemt breekt de vrome illusie die ze over haar eigen sterven even
koesterde, en plaatst zelfs de milde woorden van de verteller in een wonderlijk
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daglicht. Flaubert's andere romans: L'Education Sentimentale en Bouvard en
Pécuchet zijn minder optimistisch over de mogelijkheid tot verandering: door
ouderdom, slijtage, vermoeidheid raken de hoofdpersonen tot een soort
nulpunt; het is geen inzicht dat hen in staat stelt hun energie aan hogere, of
betere doelen te besteden. Het is interessant om waar te nemen dat Flaubert het
probleem van de herhaling van een uitzichtsloos gedragspatroon niet alleen op
het terrein van de 'liefde' toepast, maar ook breder beschrijft.

Carpocrates, Flaubert en Tournier
De gedachte, dat een gedragspatroon niet bestreden kan worden maar als het
ware een hoeveelheid energie is die een bepaalde richting heeft, en tot zijn
paroxysme moet worden uitgewerkt om van richting te veranderen, wordt
toegeschreven aan de Griekse filosoof Carpocrates, en met name in De
verzoeking van de Heilige Antonius (een enkelvoudig onderwerp, met schier
eindeloze 'invullingen') door Flaubert aangehangen. In zijn laatste boek,Drie
vertellingen, is de legende van Saint Julien op dit idee gebaseerd, een legende
die veel overeenkomst vertoont met die van Christoforus, waaraan Tournier
zijn beroemde boek De Elzenkoning koppelde.
Zowel de heilige Julianus als Christoforus geven zich, over aan eigen aard, de
een vanuit fanatieke wanhoop, de ander naiëf, en leiden een misdadig leven,
totdat de logica van hun levensloop ze een andere keus doet maken. In
Flauberts moderne versie van het heiligenleven is er wel degelijk een soort
overgangsfase, die met innerlijk lijden gepaard gaan. In De Elzenkoning wordt
de ommekeer van Tiffauges minder aannemelijk gemaakt: de Tweede
Wereldoorlog is afgelopen, en daarmee komt er een einde aan zijn mogelijkheid
om in de Napola van het Derde Rijk waarin hij werkzaam was zijn fantasieën
te ensceneren en observeren. (Tiffauges is typisch een modern personage en
zijn eigen voyeur) Het Joodse kind waarover hij zich tenslotte ontfermt wordt
eerst wél en tenslotte niet gered: beiden zinken weg in de moerassen van
Pruisen, zoals de legende het wil, maar hun tocht wordt in een pathetische
slotmetafoor als een verlossing beschreven. Tournier besteedt veel aandacht aan
de theorie van de ommekeer, door hem 'inversion', genoemd die goedaardig of
kwaadaardig kan zijn, maar niet tot het gebied behoort waarop een mens zelf
greep heeft.
Tiffauges in De Elzenkoning is een door sadistische (oraal-anaal) fantasieën
beheerst personage, wiens naam ontleend is aan het kasteel van de historische
Gilles de Raiz, de tijdgenoot van Jeanne d'Arc die als Blauwbaard legende zou
worden. In een essay dat hij aan deze figuur wijdde, en waarin hij niet veel
verder komt dan een opsomming van feiten, geeft Tournier blijk van zijn
onmacht om door te dringen in het psychologische proces van kentering.
Martine Le Coz, een minder bekende Franse schrijfster, grafisch kunstenares en
moeder van twee kinderen, schreef over diezelfde figuur een fascinerend boek:
Gilles de Raiz ou la confession imaginaire waarin zowel recht wordt gedaan
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aan het traject van herhaling, opdrijving en materiëel-energetische uitputting
der middelen, als aan het proces van bewustwording van de Ander en diens
erkenning als mens, na een miskenning als object (Ed. du Seuil 1989).
Net zo min als Flaubert beperkt Tournier zich in zijn boeken tot het sexuele
om het probleem van de herhaling aan te spiegelen: in een eenvoudiger verhaal
als De gouden druppel stelt hij een Algerijnse jongen bloot aan de vele vormen
van verleiding, eigen aan de Westerse visuele cultuur. In het woestijndorp waar
hij geitenhoeder is wordt hij door Parijse toeristen gefotografeerd, een slecht
voorteken: men is er met zijn ziel vandoor... Hij gaat naar Parijs om de foto te
achterhalen en raakt door alle mogelijke avonturen, die allemaal met reclame,
flim en foto te maken hebben, steeds meer verward totdat hij in de arabische
calligrafie een voorlopig rustpunt vindt. Net als in De Elzenkoning is de
psychologische onderbouwing van de ontwikkeling van liet personage zwak,
maar bij de losse vertelvorm die hier gehanteerd wordt, met veel ingebedde
verhalen, stoort die afwezigheid van diepte niet.

Pessimisme
Wanneer Flaubert zijn helden laat verzanden in onmacht, is dat toe te schrijven
aan zijn skepsis ten aanzien van de menselijke aard, en niet omdat hij de
realiteit van een katharsis en het vermogen tot sublimatie in twijfel trok: na
jaren aan Madame Bovary geploeterd te hebben, wist de schrijver zelf wel wat
dat aan strijd en offers betekende. Verschillende schrijvers hebben die relatie
tussen Flaubert en zijn Bovary m.i. terecht zo beschreven: o.a. Vargas Llosa
in zijn prachtige essay De eeuwigdurende orgie.
'The automatic earth' noemt Paul Simon in Graceland onze natuurlijke
omgeving, en de soms alleen maar schijnbaar identieke herhaling van vormen
lijkt een onontkoombaar gegeven, waarin de metafysica als eerste met een

transcendente visie op de mens een opening schiep. Sommige wetenschappers
lijken op voorzichtige en bescheiden wijze die visie te kunnen verbinden met
hun hypothesen en waarnemingen, getuige de engelse biochemicus Rupert
Sheldrake, die in liet programma van Kayzer 'Een schitterend Ongeluk' vorige
winter op tv te zien was. Goede wetenschappers zijn mensen die extreem
geduldig voor buitenstaanders onooglijke 'problemen' of natuurverschijnselen
waarnemen en er hypothesen voor ontwerpen: het lijkt mij dat zij daarbij,
aangezien het wetenschappers zijn, nog een goed oog moeten hebben voor de
geschiedenis van hun wetenschap en de door de traditie verworven inzichten en
de waarden en beperkingen daarvan.
Sommige schrijvers lijken in een bepaalde fase van de mogelijke psychische
ontwikkeling van de mens als het ware stil te zijn blijven staan, om die fase in
alle details te kunnen beschrijven. Het probleem is dan soms, dat zij, uit
gebrek aan respect voor of begrip van de traditie, hun eigen 'standpunt' als
centrum nemen zonder het overstegen te hebben: liet resultaat kan een
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ambivalent oeuvre zijn, zoals we dat bij een Gide en ook een Tournier zien:
oeuvres waarin de personages projecties lijken van de onopgeloste dilemma's
van de schrijver zelf. De schrijver komt dan, tussen zijn meer autobiografische
verschijningsvormen en zijn oeuvre vaak over als hypocriet of onberekenbaar,
of hij zal, in zijn doorgaande metamorfosen, telkens zijn vorige gedaantes
uitwissen. Wie Sades brieven en boeken leest, krijgt een beeld van
dubbelhartigheid en maskerades. Wat is hem het meest eigen? De extreme
werken waartoe de gevangenis en zijn trotse opstandigheid hem mede
inspireerden, of zijn herroepingen van die werken? De romantische wens, in
zijn testament, dat alle sporen van zijn lichamelijk bestaan uitgewist zouden
mogen worden, evenals elke herinnering aan zijn naam? Of het feit dat hij toch
tot zijn dood aan toe bleef publiceren?
Ook Flaubert geeft een tweespalt te zien tussen het romantische verlangen naar
Verlossing, dat hein jaren lang tot het werken aan De Verzoeking van de
Heilige Antonius zal inspireren, en een meer 'realistische', of zelf cynische
visie: de onverbeterlijkheid van de mens. In de jungle van de Schrijver, dwaalt
de lezer soms mee... Zeldzaam zijn schrijvers zoals Proust, die hun oeuvre
vanuit de synthese schrijven, en vanuit een afgeronde stijl, die hen beveiligt
tegen de 'verkeerde' lezers. Misschien is dat ook wel waarom andere auteurs in
later eeuwen 'door de mand vallen' van een morele cultuuropvatting, waarin
Proust zich nog bij Dante voegt.
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Maas, Rare jongens, die Romeinen!
Dees Maas

Rare jongens, die Romeinen!
Op de middelbare school verkondigde mijn leraar Latijn herhaaldelijk dat de
'Asterix' niet mocht ontbreken in een lokaal van klassieke talen. Met die
opmerking in mijn achterhoofd besloot ik te proberen of ik de strip behalve
als didactisch verantwoord zoethoudertje in de laatste minuten ook als centraal
lesmiddel kon gebruiken voor het vak geschiedenis. Het hier beschreven
model 'Rare jongens, die Romeinen' is dan ook opgezet rond het stripalbum
De Karnpioen uit de Asterix-serie van Goscinny en Uderzo.
Hieronder geef ik beknopt de inhoud van dit lesmodel weer en vervolgens ga
ik in op de conclusies, die men eraan kan verbinden voor de literatuur- en
geschiedenislessen.

1. Literaire analyse
1.1 Het verhaal
Dichtbij het dorpje van Asterix en Obelix ligt het legerkamp Barbarorum,
waar Lepidus raadsman is. Hij is het brein achter een plan om eindelijk met
de Galliërs af te rekenen.
Hij haalt een Gallisch dorpshoofd over om Abraracourcix (leider van 'het'
Gallische dorpje) uit te dagen voor de kampioenskrijg. Daarbij nemen volgens
de traditie twee stamhoofden het tegen elkaar op met de heerschappij over
béide stammen als inzet.

Lepidus wil Nogalfix in de rol van uitdager. Dit Gallische stamhoofd is
namelijk beresterk en een voorstander van alles wat Romeins is. Bovendien
garanderen zijn politieke aspiraties een goede samenwerking. En, zo redeneert
Lepidus, wanneer hij Abraracourcix verslaat, zal het dorpje van Asterix en
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Obelix onder zijn invloed vanzelf geromaniseerd raken. Lepidus moet echter
wel beloven dat Panoramix, de druïde in het dorpje van Asterix, uitgeschakeld
wordt, voordat Nogalfix zijn spelletje mee wil spelen.
Aldus geschiedt. Met de kanttekening dat het Obelix is, die per ongeluk een
menhir op de druïde laat vallen en zo onbewust de Romeinen tegemoet komt.
Panoramix raakt zijn geheugen kwijt en kan de beroemde toverdrank niet meer
bereiden. Het is duidelijk dat Abraracourcix weinig kans maakt, nu hij het
geheel op eigen kracht zal moeten doen.
De kampioenskrijg is al begonnen als Panoramix bij toeval een brouwsel
vervaardigt dat hem weer bij zinnen brengt. Onmiddellijk wordt de toverdrank
gemaakt en naar Seruin getransporteerd. Daar wint Abraracourcix dankzij dit
magisch tussendoortje nog net de strijd en daarmee de heerschappij over de
stam van Nogalfix. Abraracourcix bedankt echter voor deze eer, maar drukt
Nogalfix wel op het hart zich voortaan als een echte Galliër te gedragen. Deze
goede afloop wordt traditiegetrouw met een groot feestmaal gevierd.

1.2 De thema's
In deze Asterix komen twee thema's voor die passen in de geschiedenisles en
die tegelijk de inhoud van de tekst als literatuur beheersen.
Op de eerste plaats is dat het proces van romanisering van inheemse volkeren
in de door Romeinen bezette gebieden. Het dorpje Serum is een
schoolvoorbeeld van verregaande integratie van niet-Romeinen in het
Imperium Romanum, De Galliërs onder Abraracourcix fungeren als
tegenhanger en snaken de lezer duidelijk hoe Serum er voor de komst der
Romeinen uit gezien kan hebben.
Ten tweede speelt het verdeel- en heersprincipe een belangrijke rol. De
raadsman Lepidus speelt de Galliërs immers tegen elkaar uit om zo de
Romeinse invloedssfeer uit te breiden. Het is ook kenmerkend dat hij daarbij
gebruik maakt van onder de bevolking levende sentimenten. Nogalfix wil
bijvoorbeeld graag als Romeins burger erkend worden en krijgt de kans zich te
bewijzen. En het is voor een Galliër uitgesloten een uitdaging tot de
kampioenskrijg niet aan te nemen. Lepidus vertrouwt op de eergevoelens van
Abraracourcix die hem in wat voor situatie dan ook (de 'blessure' van
Panoramix) tot strijden dwingen.

1.3 Asterix in de literatuurles
Heeft dit stripalbum liet literatuur- en talenonderwijs ook iets te bieden? Ik zie
wel mogelijkheden. In de eerste plaats is de Asterix te lezen in meer dan
twintig talen. Zodoende kan hij een prettige start zijn bij het lezen van een
vreemde taal.
Ten tweede is hij zeker bruikbaar in een les over de samenhang tussen beeld
en tekst. Daarbij kan een docent gemakkelijk lijnen trekken naar geschreven
teksten. Een strip bestaat voor het grootste deel uit dialogen, waarbij
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gelaatsuitdrukkingen en de letterzetting duidelijk maken op welke manier iets
uitgesproken wordt. Welke middelen heeft een schrijver om dialogen en
bepaalde stemmingen uit te drukken? Laat de tekstballonnen wit, zodat de
leerlingen ze naar eigen goeddunken kunnen invullen, en dan is de vraag
natuurlijk: waarom heb je dat zo gedaan? Andere mogelijkheid is dat ze een
gedeelte van de strip in tekst omzetten; dat geeft mogelijk een antwoord op de
vraag: Wat is de functie van het beeld in een strip en in de literatuur. In
hoeverre ook zijn tekeningen bepalend voor de interpretatie van een tekst.
Als derde mogelijkheid zie ik de behandeling van de humor. In de Asterix
komen legio herhalingen, woordspelingen, ironie en andere vormen van
humor (in de tekeningen) voor. Zie bijvoorbeeld p. 6 van De Kampioen. Daar
vindt men een grappige overdrijving: een lichtelijk gekneusde patrouille van
vier personen arriveert in het Romeinse kamp.
'Wat is er !net jullie gebeurd?" vraagt de centurion.
Patrouillelid 1: "We...we zijn twee galliërs tegengekomen.."

Patrouillelid 2: "Ze hadden 66k nog een HOND bij zich" (i.e. Idéfix, zo groot
als een konijn).
Patrouillelid 3: "En twee everzwijnen" (i.e. de bewusteloze jachtbuit van
Asterix en Obelix).
Patrouillelid 4: "Ja! Ze waren met zijn vijven! ".

2. Didactische analyse
2.1 Geschikt als lesmateriaal?
De Asterix-verhalen zullen in de meeste klassen van de middelbare school in
goede aarde vallen. Tot deze conclusie kom ik, als ik bedenk dat het bij
uitstek een strip is die met de lezer meegroeit. Dat ligt vooral in het feit dat er
humor op verschillende niveaus in verwerkt is. In de eerste klassen zullen
vooral de rare uitwerkingen van de drankjes, die de op hol geslagen druïde
brouwt, op de lachspieren werken. Wat later waardeert men waarschijnlijk de
typetjes in het dorp van Asterix en de toepasselijke namen, die gebruikt
worden (het dorp Seruin fungeert ook als serum) alsmede de verwijzingen naar
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de modernere geschiedenis (De Kampioen: blz. 30 onderaan, blz. 38 helemaal)
wat meer. Nog later kan de lezer zijn eigen kennis van het Latijn en het
Romeinse Rijk op ludieke wijze terugvinden. Bovendien zijn de tekeningen
herkenbaar en levendig. Let alleen eens op de vleugeltjes op Asterix' helm die
voortdurend van stand veranderen en zo zijn gemoedsrust tot uiting brengen.
Wat aantrekkelijkheid voor een breed publiek betreft, geeft de strip dus geen
problemen.
Maar wil men ermee aan de slag, dan moet wel in ogenschouw worden
genomen dat de strip een nogal ongenuanceerd beeld geeft. Ik vond het
persoonlijk van meer belang dat de grote lijnen meestal wel overeenstemmen
met de historie. Als kapstok van (volkenkundige) informatie, die de docent
later van jassen en dassen voorziet, is de Asterix zeker geschikt. De strip kan
met andere woorden een punt zijn van waaruit men vertrekt, maar geen
volledig reisschema.
Bij 'De Kampioen' is het bijvoorbeeld onontbeerlijk de leerlingen te vertellen
dat geen van de Keltische stammen zolang tegen de Romeinen heeft
standgehouden als de Asterix-reeks doet vennoeden. De meesten raakten al
snel in meer of mindere mate geromaniseerd.

2.2 Mogelijkheden?
Wanneer de generalisaties en hiaten in kaart zijn gebracht en er extra
informatie voorhanden is om deze te ondervangen of aan te vullen, kan een
docent met Asterix heel wat kanten op. De strip kan een inleiding zijn op de
geschiedenis van het Romeinse Rijk. Hij kan een confrontatie met de
mentaliteit en het godsdienstig leven van volkeren uit de oudheid inhouden
(met name het album 'De Ziener') of als oefening in de documentatiekunde
dienst doen door leerlingen gebeurtenissen en uitspraken na te laten slaan.

3. Lesmodel
3.1 Doel groep
Omdat de klassieke oudheid meestal in de eerste klas behandeld wordt, (of
'werd' sinds de basisvorming?) heb ik me op die leerlingen gericht. Maar ook
in andere klassen zou men met Asterix kunnen werken. Ik denk dat het
project, met hier en daar wat aanpassingen, op ieder schooltype gebruikt kan
worden, maar die didactische analyse laat ik over aan de lezer.

3.2 Doelstellingen
Zoals een roman nooit geheel uit zijn context gerukt kan worden, is
geschiedenis altijd meer dan het verzamelen en aanbieden van de beruchte

feitjes en jaartallen. Net als bij literatuur wordt er in de lessen geschiedenis
een beroep gedaan op de fantasie en het inlevingsvermogen van de leerlingen.
In beide gevallen staat de docent voor de moeilijke taak om de kloof tussen
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het wereldje van de leerling en die van de hoofdpersonen respectievelijk de
historische figuren te overbruggen. Mijn algemene doelstelling luidt dan ook:
leerlingen op dusdanige wijze laten kennismaken met de Romeinse
maatschappelijke orde, politiek en cultuur, dat zij zich er iets bij voor kunnen
stellen. De combinatie van tekst en beelden in de Asterix kan daar goed bij
helpen.
Uit de specifieke doelstellingen van mijn lesmodel blijkt dat ik keuzes heb
moeten maken wat betreft de leerstof. Bij de behandeling van het Romeinse
Rijk is het streven naar volledigheid ondoenlijk en iedere docent zal zijn
prioriteiten anders leggen. Ik poog de leerlingen kennis bij te brengen van
(a.) de groei van het Romeinse Rijk en
(b.) de structuur van het Imperium,
(c.) het proces van romanisering,
(d.) het feit dat de (Grieks-)Romeinse oudheid (naast het Christendom en de
Germaanse tradities) een van de wortels van onze beschaving is en ik wil
(e.) de leerlingen bewust maken van de afstand, die er tussen hen en de
geschiedenis bestaat en de gevolgen daarvan. De doelstellingen a., b. en c.
zijn de thema's binnen de les, waarbij een gedeelte leerstof hoort. De andere
twee zijn van meer algemene aard en komen steeds terug. Bovendien hebben
zij een belangrijke plaats in de laatste les, waarin door middel van een gesprek
het Asterix-project wordt geëvalueerd.
3.3 De lessen
In totaal beslaat mijn model vijf geschiedenislessen. Het zou te ver voeren
deze hier allemaal in detail te bespreken. Bij wijze van voorbeeld zal ik
hieronder de activiteiten rond het thema romanisering behandelen.
Opdracht 1

De eerste stap bestaat uit het vaststellen van de typisch Gallische en
Romeinse kemnerken. Hiertoe worden de bewoners van het dorpje van Asterix
en de Romeinen, die in 'De Kampioen' voorkomen tegenover elkaar gezet.
Aan het eind van les 2 krijgen de leerlingen de opdracht het stripalbum nog eens
door te nemen en de verschillen tussen de Galliërs en de Romeinen op papier te
zetten. De les daarop worden deze klassikaal behandeld. De volgende verschillen
en de achtergronden ervan dienen daarbij in ieder geval aan bod te komen (als ze
niet worden genoemd brengt de docent ze zelf naar voren):
- De namen van de Galliërs en de Romeinen; de docent legt uit dat deze tot andere
taalgroepen behoorden. Hij/zij introduceert daarbij het begrip Kelten (waar de
Galliërs toe behoren.) Op de kaart wijst hij/zij aan waar deze geleefd hebben.
- De militaire structuur, de Romeinen hadden zeer gestructureerd leger. Waar zie je
dit aan? (Rangorde in de legerkampen, uniformen, manier waarop ze ten strijde
trekken.) Het Romeinse Rijk was een militaire grootmacht. De Keltische krijgers
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stonden bekend om hun moed. Zij waren echter slecht georganiseerd. Vinden jullie
dat dat in de strip naar voren komt? (voorbeeld blz. 46; Asterix en kornuiten
stormen over het algemeen als een losgeslagen bende op de vijand af.)
- Het uiterlijk van gebouwen en mensen; uitleggen dat het Romeinse Rijk in onze
tijd wèl als een echte beschaving gezien wordt en die van de Kelten niet. De
Romeinen waren dan ook veel meer bekend met verschijnselen als mode, kunst en
wetenschap dan de Kelten, die veelal in de beperkte kring van een stam leefden en
daardoor minder technieken, denk- en leefwijzen van andere volkeren overnamen
en die bovendien een minder rijk gemeenschappelijk verleden hadden. Daar komt
bij dat de leefgewoonten van de Romeinen de twintigste-eeuwer verfijnder aandoen
dan die van de Kelten.(hier staat de docent even bij stil; doelstelling d. en e.)
- De structuur van de maatschappijen; leerlingen erop attenderen dat het
standenverschil bij de Romeinen een grotere rol speelt dan bij de Kelten. De
Galliërs kenden echter in werkelijkheid ook een bovenlaag van leidinggevende
mannen. Wie zouden in deze strip tot die bovenlaag behoren? (Abraracourcix en
Panoramix) Aan de hand hiervan wordt het begrip hiërarchie geintroduceerd.

Van de leerlingen wordt hier gevraagd om verbanden te leggen tussen de strip
en de leerstof. Juist omdat de Asterix zo toegankelijk is, kan iedere leerling
wel iets verzinnen. Een bijkomend voordeel daarvan is dat bijna niets 'fout'
kan zijn. Als een leerling, die slechts op de tekeningen gelet heeft, het
verschil in haardracht en kleding naar voren brengt, roept dat misschien
lachlust op bij degenen die wat dieperliggende verschillen hebben
opgeschreven. Maar de 'mode' is (nog steeds) wel degelijk een belangrijk
cultureel verschil. Het is de taak van de docent in dezen om de leerlingen te
stimuleren niet alleen in termen van de strip te spreken. ('De Galliërs/ Kelten
dragen hun haar anders dan de Romeinen' in plaats van 'Abraracourcix en
Obelix hebben vlechtjes en Lepidus en de centurion niet'.) Bovendien brengt
de docent de nuance aan als de Asterix een wel erg zwart-wit beeld geeft.
Opdracht 2

Bij tweede stap worden de twee Gallische dorpjes tegenover elkaar gezet. Met
de uitkomsten van de vorige opdracht voor ogen zouden de leerlingen in
moeten zien dat het dorpje Serum niet voor typisch Gallisch door kan gaan.
Twee leerlingen worden in de rol van Abraracourcix en Nogalfix geinterviewd over
hun houding ten opzichte van de Romeinen en t.o.v. elkaar. De klas krijgt even de
gelegenheid om zich hierin te verdiepen. Dan komen twee vrijwilligers naar
voren. De rest van de klas stelt vragen. Deze mogen in eerste instantie best
oppervlakkig zijn. (Waar leven jullie, van welke stam zijn jullie?) Wanneer de
klas echter niet dieper graaft, kan de docent inspringen door hun mening te vragen
over de manier waarop de ander tegen de Romeinse cultuur, architectuur en
leefwijze aankijkt. Ten slotte vraagt de docent wat het meeste opvalt: Nogalfix
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heeft zich helemaal aan de Romeinen aangepast en Abraracourcix niet. Nogalfix is
dus geromaniseerd.

Na deze conclusie is het woord aan de leraar, die de roinaniseringstactiek en de
positie van niet-Romeinse volkeren binnen het Imperium Romanum
behandelt. Ook het verdeel- en heersprincipe komt daarbij aan bod. Nadat de
leerlingen dus zelf ontdekt hebben dat de vermenging van twee culturen
vergaande gevolgen kan hebben, volgt een flink gedeelte leerstof dat daarop
inhaakt.

Opdracht 3
De laatste opdracht rond dit thema is een diagnostische toets. Met het
huiswerk van bovenstaande les probeer ik te achterhalen of de stof begrepen
is.
De leerlingen schrijven allemaal een verhaal van een à twee A-4-tjes, waarin ze
weergeven hoe het volgens hen in werkelijkheid is afgelopen met het Gallische
dorpje en waarom. Ze kunnen daarvoor zowel vanuit het oogpunt der Galliërs als
dat der Romeinen schrijven.
Bij de beoordeling van deze opstellen let de docent erop welke elementen uit de
lessen in het verhaal verwerkt zijn. In het ideale geval ondergaat het dorpje van
Asterix na de bezetting door de Romeinen een flinke verandering. Er zullen
wrijvingen ontstaan tussen de 'collaborateurs van het eerste uur' en de hoeders van
de oude orde. De Romeinsgezinden weten de belangrijkste posities te bemachtigen
in de nieuwe bestuurlijke structuur en de eigenlijke romanisering van hun
achterban verloopt via hen. Vaak valt deze 'nieuwe adel' samen met de oude
Gallische bovenlaag, die het eerst door de Romeinen benaderd werdt. Veel van hen
trekken naar Romeinse steden, waar zij maatschappelijk succes hopen te boeken
en van waaruit zij invloed blijven uitoefenen op het achterland.

In dit opstel komen de leerstof en de klassikale activiteiten bijeen. Het
belangrijkste aspect is ook hier het leggen van verbanden. Zelf zou ik de
verhalen niet met cijfers waarderen. De een beschikt nu eenmaal over betere
stilistische vaardigheden dan de ander. Bovendien is een leerling zelf meer
gebaat bij aantekeningen in de kantlijn die duidelijk maken waarom de docent
iets goed gevonden vindt of juist bepaalde elementen in het verhaal mist. Dat
maakt het voor de klas ook makkelijker om te reageren op liet oordeel van de
docent.

3.4 Werk/leesdossier
Het opstel vindt vervolgens zijn weg naar het werkdossier dat de leerlingen
aanleggen van het Asterix-project. Behalve de opdrachten, die zij daarvoor
hebben uitgevoerd, bevat dit ook een evaluatie, waarin ze de volgende vragen
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beantwoorden: wat vond je van het Asterix-project en waarom? Wat is voor
jou van alles wat je geleerd hebt het belangrijkste? Heb je tijdens dit project
nog andere strips uit de Asterix-reeks gelezen en zo ja, lees je die nu op een
andere manier?
En voor de literatuurles bijvoorbeeld: Wat ben je te weten gekomen over de
functie van taal en beeld? Kan een strip, net als een boek, in een bepaalde stijl
geschreven zijn? Wanneer lees je liever een strip en wanneer een leesboek en
waarom? Welke voor- en nadelen zitten er aan een strip ten opzichte van een
leesboek en vice versa?
Ook deze dossiers worden door de docent van commentaar voorzien, maar
worden niet met een cijfer gehonoreerd. Heeft een leerling volstrekt niet aan
de opdracht voldaan, dan doet deze het nog een keer met behulp van de
kanttekeningen van zijn docent.

4. Literatuur en geschiedenis
Ik heb het thema 'romanisering' uitvoerig besproken, omdat de benadering
ervan de meeste raakvlakken vertoont met verschillende methoden uit de
literatuurdidactiek. Zoals drama in de klas, werkdossier, herschrijven van een
verhaal.
Mijns inziens zijn er wel inéér mogelijkheden om in het geschiedenisonderwijs werkvormen toe te passen die de laatste jaren bij literatuurdidactiek
zijn ontwikkeld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de leesautobiografie. Waarom
geen 'geschiedenisbiografie' waarin leerlingen zich realiseren wat de
(familie)geschiedenis voor hen betekend heeft in de loop der jaren? Van wie
of door welke instantie hebben zij voorheen historische informatie ontvangen
en wat vonden zij daarvan? Behalve leesvoer kunnen in dit geval ook
televisieseries (b.v Er was eens...), liedjes, museumbezoek en het eerder
genoten onderwijs een rol hebben gespeeld. Dat is niet alleen nuttig voor de
leerlingen, die zich realiseren in welke mate ze al met het vak bezig (geweest)
zijn en hoe zij daar tegenover staan, maar het geeft de docent ook werkbare
informatie omtrent de interesses van de leerlingen. Bovendien maakt het
duidelijk of zij gevoeliger zijn voor audio-visuele, mondelinge of schriftelijke
overdracht van kennis. In feite gelden alle voordelen van de leesautobiografie
ook voor haar afgeleide in de geschiedenisles.
Achter bovengenoemd interview gaan ook vergelijkbare gedachten schuil. Of
deze techniek nu in de geschiedenis- of literatuurles gebruikt wordt, men wil
de leerlingen zèlf laten ontdekken, in de huid van een ander laten kruipen en
hun plezier in de les vergroten.
Hoewel ieder vakgebied natuurlijk zijn eigen kenmerken en onvervreemdbare
rechten en plichten heeft, zijn vele methoden universeler dan men op het
eerste gezicht denkt.
Het lijkt een open deur, ware het niet dat Ritzen het vak geschiedenis door de
basisvorming naar de zijlijn heeft verbannen. Het onderwijs wordt beperkt tot
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twee uur per week gedurende twee of drie jaar en deze tijd zal met name gevuld
worden met stof uit de laatste twee eeuwen. Zonder erbij na te denken legt hij
daarmee een extra last op de schouders van de talendocenten. Hoe behandelt
men teksten van vóór 1800, die vrijwel los staan van alle andere stof, die aan
de leerlingen wordt onderwezen, zonder te vervallen in een traditionele
geschiedenisles?
Ik hoop dat dit artikel enige ideeën geeft omtrent de benadering van de
historische context van een tekst in de literatuurles. De stel-opdracht kan
bijvoorbeeld op zichzelf staan en wat verder doorgevoerd worden. De
leerlingen verplaatsen zich in een bewoner van een dorp dat geromaniseerd
wordt. Wat gebeurt er allemaal en wat vinden zij daarvan? Op die manier
komen zowel de fantasie van de leerling als de historische context aan bod in
een stilistische oefening.
Het betrekken van geschiedenis in de literatuurles hoeft niet altijd saai en
leerstofgericht te zijn. Maar wanneer men de historische achtergronden slechts
mondjesmaat in het onderwijs inpast, vrees ik met het oog op de
basisvorming dat er behalve de Romeinen heel wat meer historische figuren
'rare j ongens' zullen blijven.

Boekbesprekingen, Klassieken

Boekbesprekingen
Een nieuw examen, een nieuw geluid. Zoiets ben je, het cliché ten spijt,
geneigd te denken bij de uitgave van een audio-cassette bij Cicero. De
vakdidactica van de VU in Amsterdam, Caroline Fisser, heeft het experiment
aangedurfd; onlangs verscheen Cicero, Pro Milone, in het Latijn uitgesproken
door Prof. dr. A.D. Leeman, met verder ook nog Stemmen des tijds,
fragmenten van historische redevoeringen uit de Tweede Wereldoorlog.
Wezenlijk nieuw is het experiment niet: al in een lang verleden werd er veel
oudheid op plaat gezet, en sommige classici gebruikten al heel wat geluid in de
les (in het Vademecum voor de leraar klassieken, uitgegeven door de
Di ctatencentral e van de Universiteit van Nijmegen, 080-616250, is een
uitgebreide geluidsafdeling afgedrukt). Monteverdi en Von Gluck met Orpheus
en Eurydice, en Beethovens Coriolanus, laat staan vele versies van de Carmina
Burana, eventueel op video, zijn stukgedraaid in sommige klaslokalen.
Toch is er iets nieuws onder de zon: het komt niet veel voor dat een
redevoering van Cicero, en zeker niet een niet zo bekende, op cassette wordt
gezet; echter, de vakgroep klassieke talen binnen het IDO/VU te Amsterdam
heeft inmiddels ervaring opgedaan met uitgaven op diagebied en muzikale
optredens tijdens nascholingsdagen, en er ook waardering mee verworven.
In de inleidende tekst bij de docentenhandleiding wordt uitgelegd wat de
beweegredenen zijn geweest voor deze uitgave; duidelijk wordt dat er ook na
het centrale eindexamen Latijn 1994 gebruik van kan worden gemaakt, omdat
de actualiteit van de retorica niet hiertoe beperkt blijft. De suggesties voor het
gebruik in de les van deze cassette gaan dan ook verder.
Twee jammer-punten:
- de stem van Leeman-als-Cicero klinkt naar mijn idee veel te droog. Ik stel
me Cicero voor als een soort vroegere Italiaan, wat -ondanks dat vroegere- bij
mij het beeld oproept van een Romein in een telefooncel: hoogst ongelukkig
omdat hij met één hand de telefoonhoorn vasthoudt terwijl hij tegelijkertijd
niet twee handen zijn woorden kracht wil bijzetten. Als ik me even de situatie
voor oren haal waarin deze verdedigingsrede voor Cicero's goede (politieke)
vriend Milo, voor honderd procent schuldig aan een koelbloedige moord,
gehouden moet zijn, hoort daar heel wat meer vuurwerk bij ; van de andere
kant, misschien kan dit dan een uitdaging voor de docent of voor een leerling
worden: wie kan het "beter"?!
- voor mij hadden bij de Stemmen des tijds ook wat actuelere toespraken
gebruikt mogen zijn: ik kan me voorstellen dat bij voorbeeld Saddain Hoessein
of een congresrede van Clinton of de beroemde 'Dream' van Luther King het in
de klas goed doen. Dit gemis is des te sterker omdat in een van de
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examenboeken over Cicero (waarvan Caroline Fisser mede-auteur is) onder
andere King en Hoessein wél voorkomen. Nu blijven de demonstraties van
"actuele" retorica beperkt tot de Tweede Wereldoorlog.
Ondanks deze twee minpunten ben ik positief gestemd over de uitgave. De
practische bruikbaarheid wordt vergroot doordat van de fragmenten van Cicero
zowel de Latijnse tekst als een goede vertaling van Ineke Sluiter bijgeleverd
worden, en een vertaling van alle andere teksten.
Goede diensten bij dit onderwerp verleent overigens J.P. Guépins Schokkende
Redevoeringen (Amsterdam 1990) en diens artikel 'Ciceroniaanse
periodenbouw in moderne retorica' (Lampas 26 (1993) p.159-166).
Harry Habets
Caroline Fisser, Cicero, Pro Milone; Exordium, Propositio, Peroratio, in liet Latijn
uitgesproken door Prof. dr A.D.Leeman, Stemmen des tijds, fragmenten van
historische redevoeringen uit de Tweede Wereldoorlog. Verkrijgbaar door f. 2.5,over te maken op gironummer 4894587 ten name van IDO/VU te Amsterdam onder
vermelding van "Retorica-bandje".

Horatius 2000: Vier voordrachten
Deze bundel verschijnt als Supplement 1 bij de serie Receptie van de
klassieken, uitgegeven onder auspiciën van het Instituut voor Didactiek en
Onderwijspraktijk van de V.U. te Amsterdam, en verschenen rondom het
tweeduizendste sterfjaar van de Romeinse "Gulden Middenweg-dichter"
Horatius.
Horatius wilde een dichter met een boodschap zijn, niet alleen maar mooie
gedichten schrijven. P.H.Schrijvers behandelt daarom in 'Anucus liber et
dulcis: Horatius als moralist' de inhoud van Horatius' moralistische
levensbeschouwing, in aansluiting bij recente ontwikkelingen in de ethica en
de communicatieve taalwetenschap. In dit kader brengt hij elf stellingen ter
discussie, die verrassend modem en uitnodigend aandoen bij zo'n toch door
velen als stoffig ervaren dichter als Horatius. Helaas worden de talloze citaten,
goed gekozen, niet voorzien van een vertaling (wat kort na het verschijnen van
de voordracht wel toegezegd was), hetgeen dit artikel uiteindelijk bijna
reduceert tot een bijdrage voor vakgenoten: een gemiste kans om de ethica van
'Augustus' hofdichter' Horatius verder te verbreiden onder een breder publiek.
Om andere redenen is er kritiek te uiten op de tweede bijdrage in deze bundel:
S.R Slings schrijft over 'Poeta en vates: Horatius en zijn Griekse
voorbeelden'. Hier zijn de (weinige) citaten wél vertaald, en de klassiek
geschoolde lezer wordt ook wel op heel wat wenken bediend; echter, de niet
ingevoerde belangstellende krijgt, met name door de tot in details uitgewerkte
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bewijsvoering (waar op zich natuurlijk niets tegen is) te weinig greep op de
grote lijn die Slings in kort bestek wél tracht te geven.
In de derde bijdrage is R.Th. van der Paardt weer op dreef. In zijn 'Horatius in
de lage landen: enkele grepen uit een rijke literaire receptiegeschiedenis' geeft
hij eerst een tour d'horizon, waarna hij stil blijft staan bij grootheden als Jan
van Hout (1600), Poot (1700) en Vosmaer (1850); daarna komen (gelukkig)
ook Gorter, Bloem en de voor vele lezers waarschijnlijk minder bekende
Sonnetten van Pareau (pseudoniem van de Groningse rechtshistoricus H.J.
Scheltema) aan de orde. In het notenapparaat staat verborgen nog een
ontroerend gedicht van Chr. van Geel: 'Kapel'. Ook nu weer s ti mul eert Van der
Paardt tot (her)lezing van de besproken werken.
In de laatste bijdrage van deze bundel beoordeelt vakdidactica Caroline Fisser
kritisch de criteria op grond waarvan teksten uit Horatius in schooluitgaven
terechtkomen ('Horatius als schoolauteur; De Oden van Horatius als oefening
in literair-esthetische vorming'). Bij onderzoek blijkt dat de keuze van
schoolboekmakers in het algemeen auteur- en historisch gericht is (wat, gezien
de tamelijk recente verschijningsdata van de onderzochte titels, mijns inziens
op zijn minst verbazingwekkend is). Hierna volgt een aantal 'leerling-gerichte'
tekstkeuzes benevens 'enkele oefeningen in esthetische vorming' aan de hand
van Oden van Horatius in vertaling van P.H.Schrijvers. Classici kunnen
hiermee zeker hun voordeel doen. Neerlandici ook.
Harry Habets
Horatius 2000 is verkrijgbaar in de boekhandel, maar ook door Fl. 30,- over te
maken op postgiro 4894587 ten name van IDO/VU Amsterdam onder vermelding
van 'Horatius 2000'.
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Een raamleerplan voor cursussen literair
schrijven
Is schrijven dan te leren? En moet dat ook nog via
een schools centralistisch plan?
Om met de laatste vraag te beginnen, dit hoor ik soms als reactie als ik
vertel, dat wij bij LIFT hiermee bezig zijn.De soep wordt echter niet zo heet
gegeten als ze wordt opgediend. Anton Oskamp heeft voor LIFT al in 1991
veertig cursussen en workshops verhalen en gedichten schrijven in beeld
gebracht. Dit waren cursussen die gegeven werden in heel verschillende
settings:
- de gevarieerde wereld van de Literaire Amateurkunst,
- instellingen voor Kunstzinnige Vorming,
- organisaties voor scholing en vorming zoals volksuniversiteiten,
vormingscentra of organisaties die zich op bepaalde groepen richten en
tenslotte de schriftelijke cursussen,
- beroepsgerichte opleidingen zoals 't Colofon en Script+. Nu is daar ook de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht bij gekomen met haar opleidingen
Dramaschrijven en Literaire vorming.
Uit zijn interviews met docenten van cursussen concludeert hij dat er flinke
verschillen bestaan in de mate waarin mensen volgens een systematische
opbouw werken of meer improviserend te werk gaan. Hij constateert ook
datvan twee volstrekt aan elkaar tegenovergestelde richtingen geen sprake is.
'Niemand begint met een helemaal vastliggend programma en ook de mensen
die tegen een strakke methode zijn, hebben een min of meer vastomlijnd plan
in hun hoofd'. En dat is nu precies een praktijk waar wij met een
raamleerplan bij willen aansluiten : werken met meer structuur en een meer
methodisch doordachte opbouw, maar wel met de ruimte om er van af te
wijken en te blijven experimenteren. Daarover straks meer.

Is schrijven te leren?
Nu wil ik eerst terug naar de vraag: 'is schrijven dan te leren?' Als dat
namelijk niet het geval is hoeven we ook niet aan een raamleerplan te
beginnen.
Er wordt in allerlei reportages in 'onze bladen' heel wat afgeschreven over
mensen die 'zo nodig moeten schrijven en daar ook nog de wereld kond van
willen doen'. Het is wel heel gemakkelijk om mensen en groepen die zich
aan de literaire amateurkunst wijden af te schilderen als een groep die zonder
enige zelfkritiek zich te buiten gaat aan interne navelstaarderij en
publiceerdrift. 'Schrijven als nieuwe religie' is dan het etiket dat er graag
wordt opgeplakt. Mijn ervaring is wel even anders.Schrijven wordt ook met
hartstocht en doorzettingsvermogen bedreven en kwaliteit is niet altijd per
definitie verbonden met het zogenaamde eerste circuit. Natuurlijk, ook in de
literaire anateurkunst wanen sommigen zich een niet ontdekte De Waard of
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Hermans zonder dat dat gebaseerd is op een reële inschatting van eigen
kwaliteiten. Mensen die naar cursussen gaan hebben toch vaak een andere
instelling: zij willen iets leren.
En dan kom ik terug op de vraag of schrijven te leren is.
Leer je het schrijven juist niet af als je mensen bijvoorbeeld eindeloos
teksten laat verbeteren; stopje dan niet de creativiteit?
Judith Herzberg heeft dit dilemma treffend onder woorden gebracht in haar
boekje: Het maken van gedichten en het praten erover, waarin ze verslag doet
van een cursus poëzie bij de Stichting BZZTo^H in 1977:
'Ik dacht dat er twee tegenstrijdige dingen van de groep verwacht werden, nl.
aan de ene kant analyse, kritiek, eventuele manieren om bestaande teksten te
verbeteren, en aan de andere kant een grotere losheid, ongeremdheid, het
aanboren van nieuwe gebieden'. Zij lost het op door toch beide kanten te
stimuleren en als je haar beschrijving leest, merk je dat de cursisten op
verschillende momenten ook deze twee kanten ontwikkelen.

Worden het zo schrijvers?
Doorbreken en gaan publiceren is slechts voor een enkeling weggelegd. Daar
kan men meer wegwijs in worden gemaakt door adviezen en begeleiding.
Maar wat ik hier belangrijk vind, is dat meer mensen met schrijven kunnen
kennismaken. Velen hebben dat nooit serieus bij henzelf onderzocht.
Daarnaast moeten de al schrijvende zoekers en enthousiastelingen, als ze
willen, zich daar ook verder in kunnen ontwikkelen. Daar zijn de cursussen
literair schrijven op gericht. In de Amerikaanse literaire wereld speelt deze
discussie al veel langer. Creative writing wordt daar als studieonderdeel op
universiteiten gegeven. Sommige critici bestempelen dit als de 'dood van de
poëzie'.
Ron McFarland stelt in een lezenswaardig artikel dat een schrijver kan leren
om beter technieken te hanteren. Maar talent, visie of psychologisch inzicht
vallen niet echt te leren. Daarom moet een serieuze schrijver vijf essentiële
eigenschappen hebben volgens hem:
- een drijfveer, de wil om te schrijven
- de energie om door te gaan
- visie en levenservaring, een zekere gevoeligheid voor het leven
- technieken , vakmanschap
- en talent.
Alleen de technische kant, het ontwikkelen van vakmanschap kan worden
onderwezen en van de andere elementen kan men iets oppikken. Dat kan ik
wel onderschrijven.

Wat is een raamleerplan en waarom een raamleerplan?
Het handwerk schrijven valt dus te onderwijzen en dat moet goed gebeuren.
Het onderzoek van Anton Oskamp heeft aangetoond dat er een zeer grote
diversiteit is aan cursussen met veel verschillen in kwaliteit. Dat kan worden
verbeterd en er zal ook meer afstemming moeten komen voor cursisten die
een bepaalde leerroute willen volgen. En dan blijkt dat er op dit moment bij
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Freije, Een raamleerplan voor cursussen literair schrijven
de experimenteerders en ontwikkelaars van het eerste uur behoefte is om de
ervaringen hierbij opgedaan, naast elkaar te zetten en verder te verdiepen.
Vervolgens kunnen instellingen en docenten/begeleiders die met literaire
schrijfcursussen willen starten deze verworven kennis en ervaring overnemen.
Ook de Inspectie KV/AK literaire vorming wil dit stimuleren. Daarom heeft
LIFT dit opgepakt en wil met deze deskundigen een raamleerplan voor
cursussen literair schrijven ontwikkelen.
Ik zal enkele vaktermen binnen de leerplanontwikkeling kort omschrijven.
Een raamleerplan is een plan dat op landelijk macroniveau wordt geschreven.
Het geeft uitgangspunten en omschrijvingen voor plannen op mesoniveau.
Dat zijn dus de plannen die instellingen kunnen maken voor het totale pakket
cursussen literair schrijven. Tenslotte geeft het raamleerplan ook aanwijzingen voor de cursusplannen van individuele docenten op microniveau.

De opzet van een raamleerplan. Voor welke cursussen is het
bedoeld?
Er zijn cursussen voor heel verschillende groepen variërend van:
- beginners, die willen kennismaken met schrijven of zich willen oriënteren,
- mensen die al enige schrijfervaring hebben en dit verder willen ontwikkelen
in b.v. cursussen schrijftraining, creatief schrijven, verhalen schrijven en
poëzie schrijven,
- verder mensen met meer ambities die hun niveau willen verhogen of
willen gaan publiceren en ook schrijvers die er hun beroep van willen maken,
- en mensen die af en toe workshops volgen om nieuwe impulsen te krijgen.
En dit is nog maar een globale indeling. Heel wat specialisaties en genres
kunnen hierbinnen worden beoefend, zoals autobiografisch schrijven, toneelteksten schrijven, journalistiek schrijven om een paar voorbeelden te
noemen.
Hier zullen keuzes moeten worden gemaakt; de groepen waarvoor een raamleerplan zinnig kan zijn, worden in kaart gebracht. Er kunnen wellicht leertrajecten worden onderscheiden. Niet alle groepen zullen via een raamleerplan
gaan schrijven. Bijvoorbeeld kenningsmakingsworkshops, spontane initiatieven en specifieke cursussen zullen er altijd blijven.
Een werkgroep raamleerplan is op dit moment bezig schrijfactiviteiten
inkaart te brengen, profielen van schrijfcursistengroepen te analyseren,
instellings-plannen te onderzoeken en leerplannen te bekijken.Een ieder
brengt natuurlijk de eigen praktijkervaring mee.Dit maakt de uitwisseling erg
inspirerend.

Welke functies kan het raamleerplan hebben?
Het raamleerplan is dus een plan dat op landelijk niveau wordt geschreven.
Het geeft globale uitgangspunten voor instellingsplannen en van daaruit
aanwijzingen voor cursusplannen van docenten. Het bevat een serie uitspraken. Die kunnen gaan over punten als beginniveau van cursisten, de inhoud
en lesstof van cursussen, de algemene doelen hierbij, de keuzes voor
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didactische werkvormen, de aanpak en de schrijfoefeningen, de keuzes voor
evaluatie en toetsing en de kwalificatie van docenten.
Het raamleerplan is in eerste instantie bedoeld voor instellingen en organisaties met een aanbod op het terrein van literair schrijven. Daarnaast heeft het
ook een functie voor instellingen en organisaties die een cursus-pakket op
willen zetten of uit willen bouwen. Het geeft waarborgen voor een goed aanbod en maakt verantwoording naar derden beter mogelijk (b.v. naar subsidiegevers).
In de tweede plaats is het bedoeld voor docenten/schrijvers die cursussen
geven. Zij kunnen gebruik maken van ontwikkelde cursusopzetten. Het geeft
mogelijkheden om nieuwe programma's te ontwikkelen en samen te werken.
In de derde plaats kan het ( potentiële) cursisten een overzicht geven van
mogelijke trajecten en een garantie dat er een zekere kwaliteit wordt geboden.

Werkwijze om een raamleerplan te ontwikkelen
Het onderzoek van Anton Oskamp is een eerste fase geweest. Ik ben verder
gegaan met het onderzoeken van een draagvlak voor zo'n plan. Er is nu een
werkgroep gevormd van een aantal mensen met veel kennis en ervaring in de
opzet en de uitvoering van cursussen literair schrijven. Dit zijn José Franssen, Lodewijk Ouwens en Ardi Roelofs. Verder is Leo Lentz (Afdeling Taalbeheersing Rijksuniversiteit Utrecht) voorzitter van de werkgroep als
deskundige op het gebied van leerplanontwikkeling, vertegenwoordigt Nora
Roozemond de Inspectie KV/AK en coördineer ik namens LIFT de
werkzaamheden.
Daarnaast ben ik bezig om een resonansgroep te vormen van deskundigen:
docenten en schrijvers met ervaring in cursussen literair schrijven. Ook
daarvoor heeft zich een aantal mensen beschikbaar gesteld. Aan deze groep
zullen produkten uit de werkgroep worden voorgelegd. Er zal geëxperimenteerd kunnen worden met bepaalde onderdelen en het is de bedoeling dat
in een volgende fase alle mensen, betrokken bij cursussen literair schrijven
dit raamleerplan onder ogen krijgen en er op kunnen reageren, ook door het
organiseren van een studiedag.
Een raamleerplan kan alleen ontwikkeld en gebruikt worden als het gedragen
wordt door betrokkenen, zowel door de instellingen en organisaties als door
docenten en schrijvers, die er het nut van in zien en er goed mee kunnen
w erken. Di t artikel heeft tot doel om mensen te informeren en een discussie
op gang te brengen. Op 1 oktober heeft het LOKV een Salondag over de
didactiek van het schrijven georganiseerd (zie elders in dit nummer, red.).
Daar was ook gelegenheid om meer informatie over het raamleerplan te
verzamelen. Reacties zijn nu al bij ons welkom, u hoort nog van ons.
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Van bestuur en werkgroepen
Leerplan Fictie
Op 10 december zal het Leerplan Fictie dat door de SLO is vervaardigd op
verzoek van de SPL officieel aan de SPL worden aangeboden. Daartoe is een
bijeenkomst belegd met een feestelijk en informatief karakter waarvoor alle
leden van de SPL worden uitgenodigd (niet-leden betalen f 35,-).
Een aantal schrijvers van jeugdliteratuur en schoolboeken wordt uitgenodigd
commentaar te geven op het nieuwe leerplan. Een drietal kleine klassen
zullen experimentele lesen in fictie volgen, die door genodigden kunnen
worden bijgewoond.
De bijeenkomst is alleen toegankelijk na schriftelijke aanmelding bij Dorée
de Kruijk, Archipel 41-31, 8224 HR Lelystad.
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Externe betrekkingen
"Zou je die laatste regel niet weglaten?"
Op 1 oktober 1993 organiseerde het LOKV(Landelijk Ondersteuningsinstituut
Kunstzinnige Vorming) de Salondag didactiek van het schrijven.
Bij het eerste kopje koffie waren de 'hallo-hoe-is-het-met jou?'s niet van de
lucht. Oude bekenden onder elkaar. En zo niet, dan fungeerde het eigen
vakgebied als gemeenschappelijke kennis. Want het waren vooral docenten,
die op 1 oktober het sfeervolle kasteel Groeneveld in Baarn bezochten.
Docenten creatief en drama schrijven, literaire vorming en verhalen vertellen.
Om 10. 15u heette Ardi Roelofs het honderdkoppige publiek welkom en gaf
het woord over aan de eerste spreker van die dag, Rein Bloem, poëziecriticus
en zelf dichter. Onder de titel van binnen en van buiten wees hij zijn gehoor
op het eeuwige 'spanningsveld tussen niets doen en werken, tussen droom en
daad, vrijheid en gebondenheid, binnen en buiten.' Begint niet elk werk met
de wil tot schrijven?
Bovendien liet hij zien hoe een twaalfjarige aan de hand van eenvoudige
tekeningen een verhaal schrijft, terwijl ze daarbij onbewust gebruik maakt
van belangrijke schrijftechnieken. Zo hebben bepaalde voorwerpen een
duidelijke functie in haar verhaal; ze wijzen vooruit of terug. Met een blik in
de gedachtenwereld van een kind gaf Rein Bloem een boeiend beeld van de
werkwijze van een schrijver.

Leer- en doceers ti j l en
De tweede inleidende lezing werd verzorgd door Dana Constandse, Neerlandica
en voorheen verbonden aan de didactiekopleiding van de RU Utrecht. In de
statige Hasselaerzaal gaf ze haar redenen om niet te geloven in De didactiek
van Het literaire schrijven.
In de lezing als werkvonn gelooft ze overigens ook niet. De stencils die haar
toehoorders in hun congresmap vonden, als materiaal bij haar lezing,
beginnen met de volgende woorden: 'U kunt ervan uitgaan dat niemand uw
verhaal integraal opneemt. De luisteraar trekt na afloop een conclusie en
neemt die als boodschap mee naar huis. De gemiddelde lengte van deze
conclusie blijkt maar twaalf woorden te zijn.' (Psychologie, april 1992, p.28)
En deze woorden indachtig lukt het Dana Constandse wonderwel om de zaal te
betrekken bij haar verhaal. Een massale workshop.
Waarom kiest een docent voor een bepaalde aanpak? Waarom prefereert een
cursist de een of andere methode? Constandse belicht als antwoord op deze
vragen de verschillen tussen cognitieve stijlen oftewel leerstijlen: de
voorkeuren voor een bepaalde manier van waarnemen, problemen oplossen,
denken en leren.
Ze onderscheidt flexibele en vasthoudende stijlen, (heeft iemand moeite met
het loslaten van strategieën, ideeën of een bepaalde aanpak?) serialistische en
holistische leerstijlen, (een serialistische
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cursist vertelt geleerde teksten het liefst zo exact mogelijk na, wil een
logische opbouw in de leerstof en kan niet verder wanneer hij/zij iets niet
begrijpt), convergente en divergente stijlen en binnen een groep waarschijnlijk het opvallendst: de impulsieve en reflectieve leerstijlen.
Tenslotte besprak Constandse de veldafhankelijke en de veldonafhankelijke
stijl. Iemand die zelf weinig structuur in de leerstof weet aan te brengen, snel
afgeleid is, graag samenwerkt, gevoelig is voor het oordeel van anderen en de
verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de docent legt, werkt in haar
waarneming veld ifhankelijk. De veldonafhankelijke prefereert en doet juist
het tegnovergestelde.
Tegenover deze veelheid aan leerstijlen zet Constandse twee doceerstijlen. Die
van de veldonafhankelijke en van de veldafhankelijke docent, met
respectievelijk een onderwijzende en een evocatieve doceerstijl. (Bijvoorbeeld,
geleide discussies tegenover groepsgesprekken.)
Het spreekt voor zich dat cursisten met een convergente/divergente leerstijl
zich meer thuisvoelen bij een docent met eenzelfde doceerstijl. Bij de
veldafhankelijkheid blijkt echter dat cursisten met een onafhankelijke leerstijl
zowel bij een docerende als een evocatieve onderwijsvorm wat opsteken,
terwijl hun veldafhankelijke medecursisten duidelijk meer baat hebben bij een
evocatieve leerstijl.
Een docent kan, door zich ervan bewust te worden, rekening houden met de
verschillende leerstrategieën, was de boodschap. De vraag of een docent altijd
aan de verschillende leerstijlen tegemoet kan en moet komen, zorgde voor een
levendige discussie, maar bleef onbeantwoord.

Workshops
Nog napratend toog men naar lunch en informatiemarkt, waar ook de SPL
vertegenwoordigd was. Andere stands waren o.a. gevuld door de Vereniging
voor de didactiek van het Nederlands, de Landelijke Werkgroep Literaire
Vorming, LOI, SLO en Stichting Lift: kortom allerlei instanties die zich op
deze of gene wijze bezighouden met didactiek van het moedertaalonderwijs.
Na de lunch splitste het gezelschap, verrijkt met folders, boeken en
abonnementen, zich in vier groepen, naar de workshop van hun keuze. Bij
Irene Bakker (docente schrijven Koorenhuis Den Haag) en Lodewijk Ouwens
(coördinator Schrijversschool Rotterdam, SKVR) besprak men verschillende
methoden om in een beginnende schrijversgroep commentaar te leveren op
het werk van de cursisten. Wat doe je als een cursist door de groep de hemel
in geprezen wordt, terwijl jij als docent toch nogal wat aanmerkingen hebt?
Probleemanalyses en oplossingen uit de eigen praktijk waren hier het
onderwerp van gesprek.
Peet van Duijnhoven, Machteld van Thiel en Jos van Hest, wiens boek Leren
Schrijven Leren al eerder op de dag gepresenteerd werd, leidden een tweede
workshop, met als titel didactiekontwikkeling vanuit de eigen praktijk.
Nirav Chri s tophe (artistiek coördinator Dramaschri j v en en Literaire Vorming
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) zette zijn groep zelf aan het
werk met schrijfprocesopdrachten volgens het schrijfmodel van Flower &
Hayes, dat volgens hem vaak verkeerd gebruikt wordt. Men moet het
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plannen-schrijven-herschrijven niet als een lineair proces zien en juist de
wisselwerking tussen deze processen trainen. Ook de vierde workshop
behandelde specifieke opdrachten voor het schrijfonderwijs. Karel Eykman
(schrijver van liedteksten, gedichten en verhalen) reikte methodes voor het
schrijven van gedichten aan. Hoe laat ik kinderen aan de hand van bestaand
materiaal zelf schrijven?
Rond 17.00u. zetten ook de laatste werkgroepen er een punt achter. Binnen de
nieuwe ideeën, inzichten maar ook vragen bleef één gouden regel overeind;
'het beste advies is vaak een vraag: zou je die laatste regel niet weglaten?
Dees Maas

Schrijven en laten schrijven
Stichting Lift, landelijk steunpunt voor literaire amateurkunst organiseert in
samenwerking neet Reliëf, Opleidings-en Conferentiecentrum een aanbod
deskundigheidsbevordering voor docenten/begeleiders van cursussen literair
schrijven. Daartoe is een serie van drie tweedaagses georganiseerd, waarbij in
elke workshop de mogelijkheid bestaat kennis te maken met het nieuwe
aanbod.
Deelnemers worden in een onderwerp ingeleid en krijgen suggesties hoe
ermee te werken met eigen cursisten. Er wordt ruimschoots aandacht besteed
aan het zelf schrijven zodat proefondervindelijk de eigen mogelijkheden met
het thema duidelijk worden. In het tweede deel van elke workshop komen het
ontwikkelen van programma's en het uitproberen en bespreken van de
werkwijzen aan bod.
Onderwerpen van de workshops
- Schrijven over de eigen streek of plaats
Datum: 5 en 6 november 1993
Plaats: - Autobiografisch schrijven
Datum: 10 en 11 december 1993
- Poëzie en landschap
Datum: 4 en 5 februari 1994
De workshops vinden steeds plaats in Conferentiecentrum Den Alerdinck te LaagZuthem (Ov.).

Medewerkers
- José Franssen, andragoge en docente creatief schrijven. tevens auteur van een
binnenkort te verschijnen boek over autobiografisch schrijven
- Aly Freije, stafmedewerkster literaire vorming Stichting Lift
- Ries Maaswinkel, cursusleider Reliëf
- Rita Sanders, dichteres en journaliste, schreef o.a. levensverhalen voor het
projekt Vrouwengeschiedenis Overijssel in 'Want ik ben een zelfstandig type'
- Amélie Vaillant, dichteres en docente.

Praktische informatie
- Kosten: f 200,- per tweedaagse (drie workshops f 525,-)
- Inlichtingen en aanvragen programma's: Stichting Lift, Herengracht 418, 1017
BZ Amsterdam, tel. 020-6254141 of Reliëf, Postbus 6149, 7401 JC Deventer,
tel. 05700-91650 (MvW)
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* Dat lezen een kunst is, daar zijn allen het over eens. Maar hoe breed of hoe
smal die kunst is en moet zijn, daarover is nog altijd verschil in opvattingen,
werkwijzen en ervaringen, al naargelang het publiek dat die kunst onder de
knie moet zien te krijgen.
Om de raakvlakken tussen lezen en andere kunsten onder de aandacht te
brengen organiseren het LOKV, het NBLC en de Letterenfaculteit van de
KUB op 15 december het symposium De Kunst van het Lezen. Thema's die
ter sprake komen zijn onder andere lezen en leesbevordering, lezen en het
basis-, voortgezet en allochtonenonderwijs, lezen en schrijven en lezen op de
Nederlandse Antillen en Aruba. Voor nadere informatie en inschrijving kunt u
terecht bij de KUB, tel. 013-662773
* In de herfstvakantie organiseerde het LOKV onder de naam De Opkomst, in
samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven en de
stadsschouwburg Eindhoven het zevende Nationale Scholieren Theaterfestival,
voor jongeren van 14 tot 20 jaar. Er waren een jongerenvoorstelling, een
professionele voorstelling en workshops. Het schijnt een sukses te zijn
geweest. Volgend jaar naartoe.
* Het SITOS brengt dit jaar wederom Engels en Duits toneel op de planken.
The Winter's Tale en Die verlorene Ehre der Katharina Blum worden op
diverse plaatsen in Nederland opgevoerd. U kunt een geannoteerde
tekstuitgave bestellen met geluidscassette; ook voor de speellijst en de
plaatsbewijzen kunt u bij het SITOS terecht: tel. 070 - 3237727.
* Joost van der Nat, woonachtig op de Singel te Amsterdam schrijft ons:
"Door het NRC Handelsblad van 13 juli kwam ik op de hoogte van het
bestaan van het tijdschrift 'Tsjip'. Bijgaande geboortekaart zal u duidelijk
maken dat het tijdschrift onze grote belangstelling heeft." En dat bleek, want
blijkt te zijn
Geboren:
TSJIP VAN DER NAT
Zijn vader Joost van der Nat heeft hem onmiddellijk tot onze jongste
donateur/lid gemaakt. De redactie feliciteert vanzelfsprekend Tsjips vader en
moeder Eefke Smit en wenst Tsjip alle goeds!

81

Binnengekomen boeken
Tot uiterlijk 30 november 1993 kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar, verdeeld
over drie leeftijdsgroepen, gedichten schrijven en insturen over het thema
'Samen'. "De gedichten worden op poëtische kwaliteit en originaliteit
beoordeeld." En graag illustraties erbij, want er worden tentoonstellingen van
gemaakt. Het is niet zomaar iets waar een Stichting Werelddag voor Kinderen
en Poëzie zich voor het vierde jaar mee bezig houdt. Het begon natuurlijk
ooit ergens anders, in België (waar ze een stuk internationaler denken dan wij
chauvinistische Hollanders die ons nooit opwinden over de Buchmesse
behalve wanneer Mulisch en Nooteboom er een Schwerpunkt van maken),
op 20 maart 1976 in Brussel, opgezet door de World Poetry-Childhood Day
die kinderen in jaarlijks wisselende thema's over zichzelf laat vertellen. In
dichtvorm. In de hoop dat dit leidt tussen naar elkaar luisteren en elkaar beter
verstaan. Dat zal wel een illusie blijken later, want Joegoslavië leek ook zo
beschaafd, maar toch: alle beetjes helpen en het is al wat als tenminste de
kinderen mekaar voorlopig de hersens niet inslaan.
De ECI treedt op als sponsor en betaalde de aardige folder van de stichting en
een mooi poëzie-werkboek dat aan een aantal instanties gratis wordt
aangeboden en als je er meer wilt hebben f 15,- kost (zo te zien een koopje,
dankzij de ECI en de Europese gedachte natuurlijk). Kinderdichters,
jeugdboekenschrijvers en kenners van de kinderziel zullen de jury vormen die
van 19 maart volgend jaar meer dan de verjaardag van Sint Jozef maken: een
feestdag waarbij zoveel mogelijk kinderen worden uitgenodigd. Het duo
Mieke en Richard Westbroek en diverse mensen van het LOKV hebben zich

moeite gegeven voor een mooi vormgegeven cahier van 68 bladzijden, in het
bijzonder Ardi Roelofs en Machtelt van Thiel. Gezien het thema zijn een paar
woorden in de titel van het boekje gecursiveerd: Samen gedichten schrijven in
de klas.
Het cahier kwam te laat binnen om fatsoenlijk besproken te worden. Dat doen
we in Tsjip 3/4. Nu slechts de aankondiging. Geïnteresseerden kunnen zich
voor informatie wenden tot Mieke Westbroek, Stichting Werelddag voor
Kinderen en Poëzie, De Indus 8, 5152 VC Drunen, tel. 04163-73019. (WdM)
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Over het volgende nummer
Als gezegd in het Redactioneel: wat niet mee kon in dit nummer, vindt u wel
in de laatste aflevering van deze derde jaargang: meer over het lezen van
poëzie in de klas, nu bij de vreemde talen, en het favoriete gedicht. Daarnaast
vervolgen we de inventarisatie van het Lexicon met de bespreking van de
eigentijdse dichters.
Het Nijmeegs voordrachtsfestival heeft veel leerlingen geconfronteerd met
poëzie en proza. Eerder schreven we over de gang van zaken daar, nu gaat het
om de keuze van de teksten en de wijze waarop deze worden gevisualiseerd.
Marcel Möring mag dan nauwelijks genoemd zijn in het kader van het
Schwerpunkt, de kwaliteit van zijn werk en de waardering die het intussen
heeft ondervonden, rechtvaardigen een literatuurdidactische analyse. Ze was
reeds beloofd en ze komt in 3/4.
Hoe men over zulke boeken als dat van Möring, de werken van meesters
Nooteboom, Mulisch en Haasse leerlingen kan laten nadenken in verbandn
met het tentamen voor de lijst vertelt docent W.A. Schlundt Bodien.
1993 is het jaar van de basisvorming, ook de literaire basisvorming. Vandaar
dat we de jaargang afronden met een nadere beschouwing van die literaire
vorming in de verschillende sectoren. Dit in samenhang met de speciale
uitgave die wij u, in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling
kunnen aanbieden, van het Leerplan Fictie in de basisvorming, samengesteld
door Dick Prak, Martien de Jong en Eric W ageman s . In de rubriek Van
bestuur en werkgroepen hebt u daarover kunnen lezen.
Leesbevordering blijft op de agenda. In Zeeland en het KAN-gebied
(Knooppunt Arnhem-Nijmegen) is dit najaar het Sirene-project van start
gegaan, een pilot-project van WVC onder auspiciën van de SPL. We gaan
praten met de coördinatoren en vatten samen wat er onder de verlokkingen van
deze sirenen wordt gedaan om de leesbeleving een kans te geven bij 12- tot

18-jarigen. Van de basisvorming tot en met de tweede fase.

1
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Tsjip 3/3 Errata en een aanvulling
p.l r.4 V.o.
p.4 r.3
p. 17 r. I V.o.
p. 19 r. 15
p. 21
p. 37 r.7
p. 50 r.l
p. 77 r.7

[niet?] moet zijn niet
-rie elders in dit nmmner- vervalt
ik laat moet zijn ik laat het
dubbende dertigers moet zijn scholieren
regel 1 en 2 vervallen
leerlingenblad moet zijn een leerlingenblad
wordt moet zijn worden
lesen moet zijn lessen

BELANGRIJKE MEDEDELING
Met ingang van 1 november dient aIle post
voor de Stichting Promotie Literatuuronderwijs
gericht te worden aan het volgende adres:

SPL
De Schietspoel 1
5051 DL Goirle
Eventueel kunt u aan de adressering toevoegen ter attentie
van welkbestuur (hoofdbestuur, deelbestuur Nederland,
deelbestuur Vlaanderen) de post bedoeld is.
Voor abonnementen, donateurschap e.d. uitsluitend dit adres
gebruiken s.v.p.

Aanwijzingen voor de verzorging van de kopij
Het is goed te weten dat de redactie van Tsjip zich richt tot allen die de
literaire vonning tot hun aandachtsgebied rekenen, docenten, literatuurwetenschappers en didactici zo goed als bibliotheekmedewerkers en
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Tsjip
"As a result, this book has two main premises or assumptions.
The first premise is that any piece of writing or pictorial
narrative may potentially be considered as literature. The
second premise is that the reading of literature involves a
transaction between the reader and the text. This means the
reader brings a great deal to bear on the reading and as a result
actively creates a piece of literature that is the reader's 'poem'.
In holding the first premise, we are guided by the work of
northrop Frye, who held that the distinctions between 'classical' literature and the literature of comic books were not distinctions in kind but distinctions in degree; that peics, folk
tales, short stories, and television series might have much in
common and that these commonalities needed to be explored.
As a result, we see children's literature as not inherently different from literature written for adults, except in the superficial
differences in frequency of illustration or the age of the
protagonists. Beyond this common bond, there is a cl ear link
between contemporary children's literature that is selected by
teachers and librarians as being 'good' on the one hand, and
folk tales, mythology, popular fiction, comics and cartoons,
films, television and radio plays, on the other hand. All of
these form a complex web of connections in form, theme,
style, and characterization.
(...) It is our firm belief that teachers must use this web in
planning and carrying out instruction. It is important for you as
a teacher to see that the child's literary world is to a great
extend undifferentiated and that a part of your goal should be
the sorting out of types and styles and levels of literature."
Uit: Alan C. Purves, Dianne L. Monson, Experiencing Children's Literature.
Scott, Foresman and Company. Glenview, Iii./ London, England 1984, p. 1-2.
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Redactioneel
Een bijzondere aflevering van Tsjip, die in de eerste plaats bedoeld lijkt
voor het literatuuronderwijs Nederlands. Wat moet ik daar dan mee, zal de
docent in een der vreemde talen of de bibliotheekmedewerker zich afvragen?
Degenen die dit blad regelmatig lezen weten wel beter: wat in het ene vak
ontwikkeld wordt, laat zich dikwijls uitstekend vertalen naar de praktijk
van het andere vak. Zo althans ziet de redactie de zin van de publikatie van
een leerplan voor fictie-onderwijs moedertaal in dit tijdschrift.
Wat wij voor alles willen bevorderen is een vakoverstijgende literaire
vorming. Een die bovendien verder reikt dan de school zelf. De bevordering
van het lezen in de vrije tijd. Juist omdat naar onze mening - en de
voorzitter van de SPL, Koos Hawinkels, benadrukt deze van harte in zijn
ten geleide - het leerplan, dat de SLO-medewerkers Dick Prak, Martien de
Boer en Eric Wagemans hebben ontwikkeld, zo sterk het plezier in het
lezen in het oog houdt, achten we hun werk van een belang dat verder reikt
dan het schoolvak Nederlands, ja verder dan de school. Ook in de
bibliotheek en bij de regionale steunpunten kunstzinnige vorming zullen
opvattingen en ideeën als hier ontwikkeld bij de begeleiding van 11-16jarige jongeren een rol kunnen spelen.
In de afleveringen van deze derde jaargang zijn we stil blijven staan bij de
literaire basisvorming. Daarvan zagen we niet alleen vergelijkbare
elementen in English in the National Curriculum in Engeland en Wales,
en werd ons getoond welke spanning aan de literaire basisvorming in de
Scandinavische landen ten grondslag ligt, maar ook werd duidelijk wat bij
onze schoolvakken Engels en Frans op dit gebied mogelijk is. In juni is de
problematiek van de jeugdliteratuur in de basisvonning onderwerp geweest
van de conferentie die VDN en SPL gezamenlijk organiseerden. In ons
juli-nummer hebben we Nederlands in de basisvorming en Een leerplan
Nederlands waarderend besproken, maar wel met verlangen naar een nadere
uitwerking. Met dit leerplan is die uitwerking snel gekomen. Niet voor
niets heeft Koos Nawinkels, toen hij het bij zijn post vond, een feestelijk
gevoel gekregen. Hij kende, nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan als
hij was, de inhoud al, dus hij zijn gevoel was begrijpelijk, zijn trots
terecht.
Nu nog de rest: een uitbreiding van deze ideeën en varianten daarop tot in
de uiterste hoeken van de literaire vorming. En zo eenvoudig zal dat niet
zijn, als we zien hoe de meeste schoolvakken, ook als het gaat om de
literaire vorming, op zichzelf blijven werken. Bevorderen dat daar gaandeweg verandering in komt blijft in elk geval het doel van de SPL en de
redactie van dit tijdschrift. WdM
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Koos Hawinkels

Een feestelijk gevoel
Een feestelijk gevoel kwam over me toen ik de tekst van bijgaand leerplan
bij de post vond. Niet alleen is nu sinds de invoering van de basisvorming
literatuuronderijs in het hele voortgezet onderwijs verplicht, er is nu een
echt leerplan voor gemaakt. En niet alleen maar een theoretische beschrij ving van dat onderwijs, nee, een praktisch leerplan, waarin voldoende voorbeelden zijn opgenomen om de gebruiker een concrete voorstelling van de
gedane suggesties te bieden.
Het zal u wel al zijn opgevallen aan de titel dat het niet gaat om een literatuurleerplan, maar om een leerplan fictie. Dat is een terechte erkenning van
de reeds langer bestaande neiging om het begrip literatuur op te rekken en
wel naar twee kanten. Er worden nu ook verhalen op tv en video onder
verstaan, en de maatstaf van esthetische kwaliteit is losgelaten. Beide
consequenties komen niet alleen voort uit de literatuurdidactiek, maar ook
uit het voorschrift uit de basisvorming dat het onderwijs moet uitgaan van
en aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Het leerplan laat
overigens heel duidelijk zien dat het niet de bedoeling is dat het onderwijs
zich ook tot die leefwereld beperkt. Juist een vergroting, een verbreding en
verdieping van die leef- en ervaringswereld wordt constant beoogd.
Onderwijs dat leerlingen niets nieuws leert, mag die naam immers niet
dragen.
Een ander opvallend aspect van dit leerplan is dat niet alleen de teksten
voorwerp van studie zijn, maar het hele literaire systeem, inclusief de lezer
zelf. Ook dat is een niet makkelijk te overschatten vernieuwing. Literatuuronderwijs moet immers leiden tot literair competente lezers en dat
betekent onder andere dat de lezer zich thuis moet kunnen voelen in het
literaire systeem, waartoe hij zelf ook behoort. Daarmee krijgt het onderwijs in fictie vanzelf ook een beetje het karakter van onderwij s met fictie,
onderwijs dat fictie gebruikt om leerlingen wat meer over zichzelf en de
wereld te leren.
Nog weer een andere ontwikkeling die en duidelijke neerslag in dit leerplan
heeft gevonden is de ontwikkeling van onderwijzen naar lezen. Van
frontaal klassikaal lesgeven naar zelf leren door doen. In dit leerplan zult u
steeds weer merken dat de auteurs ernaar gestreefd hebben wegen aan te
geven waarlangs de docent zijn leerlingen zelf aan het werk kan zetten,
zodat zij zelf de wereld van fictie ontdekken onder leiding van de
deskundige en enthousiaste gids die hun leraar is. Lezen is immers iets wat
je zelf moet doen. Leer je dat niet op school, dan blijft tv kijken vaak toch
aantrekkelijker.
Tot slot: met dit leerplan heeft eindelijk het vertellen in het voortgezet
onderwijs zijn eigen plaats gekregen als onmisbaar middel tot boekpromotie en als inleiding in heel wat onbekende fictie.
,

5

Een leerplan als dit lost natuurlijk niet alle problemen van het fictieonderwijs in de basisvorming op. Daarvoor zijn scholing en nascholing
vereist. Scholing van toekomstige leraren tijdens hun opleiding en
nascholing van zittende leraren die beter fictie-onderwijs willen gaan
geven. Ook daarvoor kan dit leerplan gebruikt worden. Het kan een
inspiratiebron en toetssteen zijn voor methodes en cursussen.
Als voorzitter van de SPL ben ik erg ingenomen met dit produkt van
vruchtbare samenwerking met de SLO en ik verwacht dat het een belangrijke rol zal spelen bij het opvoeren van de kwaliteit van het jeugdonderwijs, een van de doelen van de basisvorming.
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1. Inleiding
Met de invoering van de basisvorming is in de eerste twee of drie leerjaren
van alle schooltypen fictie een serieus onderdeel van het vak Nederlands
geworden. Voor veel docenten is het een nieuw vakonderdeel en het lijkt
zinvol hun een helpende hand te bieden bij het realiseren daarvan. De
Stichting Promotie Literatuuronderwijs (SPL) verzocht het Instituut voor
Leerplanontwikkeling (SLO) daarom een leerplan voor fictie-onderwijs in
de basisvorming te maken.
De SLO wijdde al eerder aandacht aan fictie-onderwijs in de basisvorming,
in Bouwstenen voor de basisvorming: Een leerplan Nederlands (Verbeek
e.a., 1993) en in Nederlands in de basisvorming. Een praktische didactiek
(Bonset e.a., 1992). In deze publikaties, waarin ook alle andere vakonderdelen aan bod komen, wordt slechts een globale schets van fictie-onderwij s
gegeven. In het voor u liggende leerplan gaan we veel dieper op het onderwerp in.
Na deze inleiding bespreken we in hoofdstuk 2 doelen van fictie-onderwijs.
We plaatsen de kerndoelen van fictie-onderwijs in de basisvorming, zoals
die door de overheid als verplichte richtlijn zijn geformuleerd, in een breder
kader. In hoofdstuk 3 beschrijven we de leerstof die uit deze doelen is af te
leiden. De leerstof is verdeeld over 20 leerstofonderdelen. Van elk onderdeel
wordt de inhoud geschetst en deze wordt vervolgens geïllustreerd met een
aantal concrete lessuggesties. Hoofdstuk vier bevat drie modellen met
verschillende onderwijskundige uitgangspunten voor planning van de in
hoofdstuk 2 beschreven leerstof. In hoofdstuk 5 treft u een overzicht aan
van voor fictie-onderwijs handige adressen en achtergrondinformatie.

1.1 Onderzoek
Aan het ontwikkelwerk voor dit leerplan gingen een kleinschalig standvan-zaken-onderzoek en een literatuurstudie vooraf. Verslag hiervan is
gedaan in Moer 1992/7. Het onderzoek betrof de praktijk en de wensen van
docenten Nederlands in de eerste drie leerjaren van mavo en lbo (nu vbo) op
het gebied van fictie-onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat er een grote
verscheidenheid is in hoeveelheid tijd die besteed wordt aan fictie-onderwijs
en in gebruikte materialen. Van de toegepaste werkvormen overheersen het
stillezen en het schrijven van een boekverslag, en naast (jeugd)verhalen en
(jeugd)romans komen andere soorten nauwelijks aan de orde. De
belangrijkste problemen die de ondervraagde docenten zeiden te hebben met
het geven van fictie-onderwijs zijn tijdsdruk en gebrekkige interesse van de
leerlingen. Dit leerplan pretendeert niet alle problemen op te lossen, maar
biedt wel een serie suggesties voor de omslag van traditioneel fictieonderwijs naar fictie-onderwijs in de geest van de basisvorming.

De literatuurstudie ging vooral over doelen van fictie-onderwijs. Daar
kwam uit naar voren dat het streven naar 'leesplezier' nog altijd de boventoon voert, hoewel Vos (1981, 1985, 1988) regelmatig zeer overtuigend

heeft betoogd waarom 'leesplezier' geen zinnig doel van fictie-onderwijs is.
Je kunt er niet uit afleiden wat de leerlingen moeten leren en je weet bij
voorbaat al dat niet alle leerlingen het doel zullen bereiken, en dat kun je
ze niet kwalijk nemen. Stel je voor dat leerlingen verplicht werden plezier
in al hun schoolvakken te hebben! Aan dit leerplan ligt dan ook een
werkbaarder streven ten grondslag, namelijk om de leerlingen zoveel te
laten ontdekken op het gebied van fictie dat ze welbewust kunnen beslissen
en beargumenteren welke plaats zij de verschillende soorten fictie in hun
leven geven.

1.2 Karakter van het leerplan
Sommigen gebruiken het taalboek als leerplan, of het door de vaksectie
opgestelde rooster of jaaroverzicht met data van proefwerken, themaweken
en dergelijke. Het leerplan voor fictie-onderwijs dat u in handen heeft is
niet bedoeld om taalboek of vakrooster op het gebied van fictie te
vervangen. Wel kan het gebruikt worden als aanvulling op het taalboek en
als vulling voor het rooster. Ook is het leerplan bruikbaar bij het opdoen
van ideeën, zowel voor de start van een fictie-curriculum, als voor
aanpassing van bestaand fictie-onderwijs en voor incidentele veranderingen
daarvan.
Het leerplan kan gebruikt worden bij de opleiding en de nascholing van
docenten. In het kader van een scholingscursus kan bijvoorbeeld leerstof
uitgewerkt worden tot een lessenreeks. Er moeten dan titels van fictiewerken gezocht worden waarmee de leerstof behandeld kan worden, er moet
een voor het betreffende onderwijstype adequate planning gemaakt worden
en dergelijke. Ervaren docenten en hun secties kunnen op vergelijkbare
manier met het leerplan aan het werk. Docenten die weinig of geen
ervaring hebben met fictie-onderwijs kunnen in dit leerplan startpunten
vinden. Zij kunnen lessuggesties direct in praktijk brengen en er zelf korte
reeksjes mee samenstellen. Ook kunnen ze de fictie-stof in het taalboek
vergelijken met het aanbod in dit leerplan en desgewenst onderdelen
selecteren om het boek mee aan te vullen.
Het is een bewuste keus geweest om in dit leerplan geen titels van films,
tv-series en boeken en geen namen van auteurs te noemen. In de eerste
plaats omdat het niet aan de SLO is om voorkeuren uit te spreken op dit
gebied, wat impliciet gebeurt wanneer voorbeelden genoemd worden. In de
tweede plaats omdat lessen zoveel mogelijk gegeven moeten worden aan de
hand van actuele t.v-series, films en (in mindere mate) boeken, en aan de
hand van titels die leerlingen aandragen. De stof is in principe op alle fictie
van toepassing, allerlei boeken, gedichten, films, tv-series kunnen
gebruikt worden.

1.3 Leerlingen en fictie-onderwijs
Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar lezen voornamelijk jeugdboeken. Er is meer dan voldoende aanbod op dit gebied om het jeugdboek
in het fictie-onderwijs centraal te stellen. Ook verschijnen steeds vaker

dichtbundels die speciaal voor jongeren zijn samengesteld en er is ook
theater voor deze doelgroep. Daarnaast kan op school de stap gezet worden
in de richting van 'literatuur voor volwassenen'. Ook in het overgangsgebied dat bestaat uit niet al te moeilijke romans en verhalenbundels over
onderwerpen die de leerlingen aanspreken, is het aanbod groot.
Onderscheid tussen jeugdtelevisie en televisie voor volwassenen is er op
het gebied van fictie echter nauwelijks. Kinderen van 13 genieten van
dezelfde series als hun ouders. Veel jeugdseries worden ook door ouderen
bekeken. Het aanbod van fictie op televisie is zeer groot en gevarieerd - het
onderwijs kan daar gebruik van maken.
Belangrijke verschillen tussen leerlingen waar het onderwijs rekening mee
moet houden zijn de verschillen in smaak, kennis en vaardigheid, en
culturele achtergrond. We gaan daar hieronder uitvoerig op in.

Smaak
Genieten van fictie is een persoonlijke aangelegenheid. Bij geen enkel
ander vakonderdeel speelt smaak zo'n grote rol. Wat de een mooi, spannend, heerlijk om te lezen vindt, kan een ander saai of veel te moeilijk
vinden. De een geniet dagelijks van soap-series op TV, de ander zet zich er
tegen af. Voorkomen moet worden dat in de les op een normatieve manier
over voorkeuren en bepaalde genres gepraat wordt. Voorop staat dat
leerlingen hun lees- en kijkervaringen uitbreiden en leren nadenken en
praten over de verschillende dingen die ze zien en lezen. Leerlingen kunnen
niet gedwongen worden om hun smaak te veranderen, om niet meer naar
bepaalde series te kijken of om stripboeken terzijde te leggen. Leerlingen
kunnen in het kader van fictie-lessen wel verplicht worden om ook eens
iets anders te lezen en te bekijken.
Met verschillen in smaak kan rekening worden gehouden door allerlei
soorten verhalen te gebruiken in de lessen en vooral door (steeds andere)
leerlingen zelf titels te laten inbrengen. De docent dient enigszins op de
hoogte te zijn van de voorkeuren van de leerlingen waaraan hij les geeft.
De verschillende smaken in een klas kunnen een leuk uitgangspunt zijn
voor lessen. Het gegeven dat jongens zelden meisjesboeken lezen terwijl
veel meisjes jongensboeken wel waarderen bijvoorbeeld, kan een aardige
discussie losmaken.
Kennis en vaardigheid
Aan verschillen in leesvaardigheid kan op een aantal manieren tegemoet
gekomen worden. Voor zwakke lezers kan het handig zijn om een te lezen
tekst ook te horen, bijvoorbeeld via een walkman. Bij eenvoudige teksten
kunnen twee soorten opdrachten (moeilijke en makkelijke) gemaakt
worden, terwijl door iedereen dezelfde opdracht gemaakt kan worden bij
naar keuze een moeilijke of een makkelijke tekst. Als leerlingen in qua
vaardigheid heterogeen samengestelde groepjes werken aan voor iedereen
dezelfde opdracht en dezelfde teksten, kunnen ze van elkaar leren.
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Culturele achtergronden
Veel klassen zijn multi-etnisch samengesteld en dat heeft nogal wat
gevolgen voor fictie-onderwijs. Een gunstig gevolg is in elk geval dat er
op een natuurlijke wijze meerdere culturele invalshoeken aan bod kunnen
komen.
Van groot belang in dit kader is dat niet alleen Nederlandse (jeugd)literatuur
centraal staat in het onderwijs, maar dat er naar gestreefd wordt om ook
(vertaalde) verhalen en gedichten uit Turkije, Suriname, Afrika, ZuidAmerika, China, enzovoort te gebruiken. Voorrang daarbij heeft fictie uit
die landen waar de leerlingen in de klas vandaan komen. De leerlingen zelf
en hun ouders zijn een belangrijke informatiebron bij het opsporen van
geschikte teksten en beeldmateriaal. Allochtone leerlingen kunnen, voor
zover de les dat toelaat, het lezen in hun moedertaal afwisselen met het
lezen van Nederlandstalige verhalen. (Opdrachten daarbij maken ze om
praktische redenen in het Nederlands.) Het zal niet altijd mogelijk zijn om
het fictie-aanbod net zo multicultureel te laten zijn als de klas, maar er
moet beslist voor diversiteit gezorgd worden (overigens ook in een klas
met alleen autochtone kinderen!).
Een tweede aandachtspunt in een multiculturele klas is het referentie-kader
van leerlingen, hun kennis-van-de-wereld. Wanneer, zoals hierboven
geopperd is, een Turks verhaal in de les aan de orde komt, zal aan
autochtone leerlingen het een en ander uitgelegd moeten worden over
familiebanden in Turkije, over de rol van religie, over de geschiedenis van
het land, eetgewoonten en dergelijke. En wanneer fictie van Nederlandse (of
Westeuropese) bodem aan de orde komt, moet aan leerlingen met een
andere culturele achtergrond wellicht verteld worden over Sinterklaas,
warme chocolademelk na schaatsplezier, moeder die wacht bij het theelichtje, jongens en meisjes van vijftien die met elkaar gaan kamperen, de
Friese meren en de Limburgse heuvels, enzovoort. Docenten moeten
voortdurend bedacht zijn op verschillen tussen leerlingen wat achtergrondkennis betreft, vooral op het ontbreken van een 'Nederlands' referentiekader
bij allochtone leerlingen, aangezien de meeste fictie die behandeld wordt
Nederlands zal zijn. Het kan van belang zijn om in de klas deze verschillen
aan de orde te stellen, zodat leerlingen zich er van bewust worden dat dit
geen kwestie is van dom of slim zijn.
Behalve de context waarin het speelt is ook de opbouw van een verhaal, de
structuur van een gedicht en de manier van verbeelden cultuurgebonden.
Denk bijvoorbeeld aan Chinese films of Afrikaanse vertellingen en poëzie.
Ook Nederlandse fictie heeft zo zijn eigen patronen. Wanneer de opbouw
van een verhaal afwijkt van hetgeen de lezer of kijker gewend is en
verwacht wordt het moeilijker voor hem om het verhaal te volgen. Bijna
iedereen kent dit verschijnsel uit eigen ervaring. In een multiculturele klas
moet er steeds rekening mee worden gehouden dat het verhaalpatroon een
vlot begrip van het verhaal voor sommige leerlingen kan belemmeren.
Over dergelijke verschillen tussen de culturen van landen waar de leerlingen
vandaan komen moet gepraat worden, maar ook over overeenkomsten en
over fictie-'culturen' thuis. Jan Klassen en Katrijnn hebben hun Marok}
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kaanse en Turkse pendanten. In elk land bestaan kinderliedjes die iedereen
kent en klassiekers voor jongeren en volwassenen. Sommige Amerikaanse
tv-series zijn over de hele wereld populair. Leerlingen kunnen elkaar
hierover vertellen en overeenkomsten in hun culturele achtergronden
(onder)zoeken.
De manier waarop er thuis met fictie om wordt gegaan is ook niet overal
hetzelfde en doorkruist waarschijnlijk de verschillende 'etnische' culturen.
In het ene gezin speelt de verteltraditie een grote rol, in het andere staat
altijd de televisie aan. Sommige kinderen wordt voorgelezen voor het
slapen gaan en ze krijgen boeken op hun verjaardag, anderen moeten zelf
ontdekken wat er te lezen is. Ook met dit soort verschillen moet de docent
die fictie-onderwijs geeft rekening houden.
Leerlingen moeten de ruimte krijgen om veel te vertellen over hun ervaringen, plezier en problemen met fictie. Van geen docent kan verwacht
worden dat hij zelf alle belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen
de leerlingen ontdekt, of daar vanzelf rekening mee houdt, maar wel dat hij
de leerlingen stimuleert hem en elkaar daarover te informeren. Leerlingen
kunnen worden gestimuleerd hun klasgenoten deelgenoot te maken van
verhalen die bij hen thuis verteld worden.

1.4 De docent en fictie-onderwijs
Docenten kunnen meer ondernemen om op de hoogte te raken van de
smaak en achtergrond van hun leerlingen en het fictie-aanbod dat er is voor
de doelgroep waaraan zij lesgeven. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld
jeugdboeken (uit verschillende culturen) en romans voor volwassenen van
auteurs uit niet-westerse landen lezen. Het is waarschijnlijk onmogelijk
om alles te lezen wat de leerlingen lezen en helemaal om alles (op TV) te
bekijken wat leerlingen zien, maar de leerlingen stellen het ongetwijfeld op
prijs wanneer hun docent op de hoogte is.
Wanneer leerlingen gevraagd wordt naar hun gevoelens of hun mening naar
aanleiding van een verhaal of gedicht, moet de docent in principe ook in
staat en bereid zijn om te vertellen wat het met hem doet. Soms is het
nodig dat de docent als meer ervaren lezer het voortouw neemt, voorbeelden
geeft van manieren om over fictie te praten. Van de docent worden kortom
betrokkenheid en actieve bijdragen verlangd.

1.5 Toelichting op gebruikte termen
Het gebruik van de term fictie geeft aan dat dit leerplan zich niet beperkt
tot geschreven verhalen, dagboeken, gedichten en toneel. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat ook andere soorten fictie aan de orde komen: tvdrama, film, cabaret, liedjes en hoorspel. Er is in deze tijd geen goede reden
te bedenken om de audiovisuele vormen van fictie buiten het onderwijs te
houden. Met fictie bedoelen we bovendien niet alleen produkten die
voldoen aan een hoge literaire of artistieke norm. We vinden dat bijvoorbeeld ontspanningslectuur en populaire tv-series ook in het fictie-onderwijs
thuishoren.
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De term genre behoeft ook toelichting. In dit leerplan gebruiken we genre
voor de verschillende verhaaltypen: de psychologische roman, het avonturenverhaal, het dierenverhaal, enzovoort. Wanneer we het over soorten
fictie hebben bedoelen we de verschijningsvormen van fictie: verhalend
proza, gedichten, liedjes, tv-drama, enzovoort.
Een verhaal kan een vertelling op papier of in geluid en beeld zijn. Steeds
als in dit leerplan over een verhaal gesproken wordt, bedoelen we daarmee
dus een verhaal in de breedste zin van het woord. We gebruiken de term
verhalend proza voor de fictie-soorten kort verhaal, novelle, roman.
Omwille van de leesbaarheid zullen we vaak 'lezer' schrijven wanneer we
eigenlijk 'lezer 1 kijker 1 luisteraar' bedoelen; uit de context is dan vrijwel
altijd op te maken waar het precies om gaat.
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2. Doelen
Voor een leerplan zijn doelen van groot belang. Het moet immers duidelijk
zijn waar de leerstof uit het leerplan toe moet leiden. Sterker nog: zonder
doelen weetje niet hoe het onderwijsaanbod eruit moet zien.
In dit hoofdstuk bespreken we de doelen die in een leerplan fictie gehanteerd
moeten worden om fictie een duidelijke, zinvolle en volwaardige plaats in
het onderwijs te geven.

2.1 Fictie is er voor iedereen
Fictie is er voor iedereen. Het onderwijs moet zich er voor inspannen dat
ook iedereen er toegang toe krijgt. Er bestaan zoveel boeken, films en tvprogramma's, dat niet van leerlingen verwacht mag worden dat ze geheel
zelfstandig hun weg in het fictie-aanbod kunnen vinden. Het onderwijs
moet ze helpen bij het krijgen van een overzicht en het bepalen van voorkeuren.
Taal is een zeer belangrijk element in de meeste fictiewerken. Die taal is
niet altijd makkelijk en alledaags. Om verhalen en gedichten goed te kunnen begrijpen moet je van alles weten en kunnen. De kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van fictie zijn niet altijd toereikend en
ook daar is dus op school aandacht voor nodig.
De bedoeling van fictie is weliswaar in de eerste plaats om lezers of kijkers
te vermaken, te laten genieten, te boeien. Maar met plezier lezen of kijken
is pas mogelijk wanneer je een mooi verhaal hebt gevonden, en zonder al
te veel moeite begrijpt wat er in dat verhaal gebeurt. Het gaat er dan ook
niet zozeer om de leerlingen bij te brengen dat fictie leuk is (ze bepalen
zelf wel welke boeken, tv-series, gedichten en films ze mooi vinden), maar
wel om ze het 'gereedschap', de kennis en vaardigheden in handen te geven
om gefundeerd te kunnen beslissen welke plaats de verschillende fictiegenres in hun leven krijgen en om zonder belemmeringen van fictie te
kunnen genieten.

2.2 Fictie-onderwijs in de basisvorming
Vanaf augustus 1993 krijgen alle leerlingen in de eerste fase van het
voortgezet onderwijs basisvonning. Een serie door de overheid geadviseerde
kerndoelen voor alle vakken in de basisvorming geeft richting aan het
onderwijs, ook aan het fictie-onderwijs. De kerndoelen voor Nederlands
zijn als bijlage aan dit leerplan toegevoegd (bijlage 1). Het is niet in een
oogopslag duidelijk welke van deze kerndoelen wel en niet betrekking
hebben op fictie, het is gedeeltelijk een kwestie van interpretatie. In onze
optiek hebben in elk geval delen uit de algemene doelstelling en uit de
kerndoelen 10 en 17 betrekking op fictie.
In de algemene doelstelling staat onder andere dat leerlingen de waarde van
taal - in al haar functies en vormen - voor hun persoonlijke ontwikkeling
moeten leren kennen en de taal moeten leren gebruiken met het oog op die
ontwikkeling. Dit betekent dat fictie-onderwijs er op gericht moet zijn dat
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leerlingen zich enigszins bewust worden van de functie van fictie (ontspanning, maar ook ontwikkeling van een mensbeeld, een wereldbeeld, persoonlijkheid) en die leren benutten.
Van kerndoel 10 kan volgens ons het volgende deel goed nagestreefd worden binnen fictie-onderwijs:
De leerlingen-kunnen in fictionele
teksten die aansluiten bij hun ervaringswereld en ontwikkelingsniveau en voor hen geschikt taalgebruik bevatten
antwoord geven op vragen over:
- het denken en handelen van de personages in de tekst
- de beschreven situatie
- de relatie tussen tekst en werkelijkheid
- de waarde van de tekst voor henzelf en anderen'
(Commissie Herziening Eindtermen, 1990, p.27).
(...)

(...)

Onder 'de beschreven situatie' vallen bijvoorbeeld, cultuur, plaats of land en
'sociale omgeving' waarin het verhaal speelt, en de gebeurtenissen in het
verhaal. Bij 'de relatie tussen tekst en werkelijkheid' kan het gaan om uiteenlopende zaken, zoals de relatie tussen het leven van de schrijver en het
verhaal, de 'goede afloop' in verhalen vergeleken met de harde werkelijkheid, verschillen tussen fictie en non-fictie. 'Antwoord geven op vragen
over de waarde van de tekst voor henzelf en anderen' zal neerkomen op: een
mening over een fictionele tekst vormen en geven, een persoonlijke reactie
erop, en met anderen van gedachten wisselen over een verhaal. In 2.3 komt
de invulling van kerndoel 10 voor dit leerplan uitgebreid aan de orde.
Van kerndoel 17 zijn de volgende passages van belang voor fictie-onderwijs: 'ten dienste van de toepassing bij het taalgebruik kennen de leerlingen
- ten minste de volgende middelen waarmee de luisteraar of lezer
gemanipuleerd kan worden: figuurlijk taalgebruik, clichés
- de karakteristieke eigenschappen van ten minste de volgende tekstsoorten:
het gedicht, het stripverhaal, het toneelstuk of de televisie-serie, het
verhaal, het dagboek
- de functie van beeld en opmaak in een tekst
(Commissie Herziening Eindtermen, 1990, p.28)
(...)

(...)

(...).'

Naast figuurlijk taalgebruik en clichés zijn er andere technieken die schrijvers gebruiken om hun verhaal (of gedicht) boeiend te maken, maar waarmee tevens struikelblokken voor veel jonge lezers worden opgeworpen, en
die dus niet mogen ontbreken in een leerplan fictie. In de paragraaf hierna
doen we voorstellen voor aanvulling, ook op het rijtje tekstsoorten, dat
niet helemaal volledig is.
Het zal duidelijk zijn, dat uit de kerndoelen niet rechtstreeks een onderwijsaanbod af te leiden is. Interpretatie en invulling zijn een noodzakelijke tussenstap. Uiteraard zijn er meerdere interpretaties en invullingen mogelijk.
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2.3 Doelen voor fictie-onderwijs
De paragrafen 2.1 en 2.2 samenvattend laten we hieronder de doelen voor
fictie-onderwijs volgen waarop dit leerplan gebaseerd is.
Het onderwijs moet fictie toegankelijk maken, drempels verlagen of wegnemen door er aan te werken dat de leerlingen:
- leren wat fictie is,
- in aanraking komen met diverse soorten fictie,
- fictie (beter) leren begrijpen,
- bewuster leren omgaan met fictie.

'Leren wat fictie is' betekent fictie leren herkennen, inzicht krijgen in de
persoonlijke en maatschappelijke waarde van fictie (kerndoel 10), leren wie
fictie maakt, wat verschillen, overeenkomsten en grenzen met non-fictie en
met de werkelijkheid zijn (kerndoel 10).
'In aanraking komen met diverse soorten fictie' betekent uitgebreid kennismaken met (jeugd)verhalen (romans en korte verhalen), gedichten en liedjes, toneel en cabaret, tv-drama, films, dagboeken en strips (gedeeltelijk
kerndoel 17), en de kenmerkende eigenschappen van de verschillende soorten leren kennen (kerndoel 17).
'Fictie (beter) leren begrijpen' betekent de problemen die begrip van een
verhaal of gedicht in de weg staan leren overwinnen. Problemen worden
vaak gevormd door onverwachte, onvoorspelbare gebeurtenissen in een
verhaal. Problemen kunnen ook ontstaan door de technieken die een
schrijver (of tekenaar) gebruikt om een verhaal boeiender te maken. We
onderscheiden (gedeeltelijk in navolging van Freeman-Smulders, 1983) de
volgende categorieën problemen:
- taal en beeld (onbekende, buitenlandse, moeilijke of moeilijk uit te spreken woorden en namen; figuurlijk taalgebruik (kerndoel 17), woordspelingen; literair, abstract, symbolisch taalgebruik; grafische symbolen,
illustraties, beeldgebruik; decor, kleding, gebaren, mimiek)
- de opbouw van het verhaal (niet-chronologische verteltrant: tijdsprongen,
meerdere verhaallijnen door elkaar, verhaal-in-verhaal, verhaal onderbroken
door informatie; het perspectief)
- de inhoud van het verhaal (verhaal speelt zich af op een voor de lezer onbekende plaats, in onbekende tijd, cultuur of situatie (kerndoel 10); gedrag
en gedachten van personages (kerndoel 10) zijn vreemd, onvoorspelbaar,
onsympathiek; verhaal heeft een open einde.
'Bewuster leren omgaan met fictie' betekent een keus leren maken uit het
grote fictie-aanbod en een mening leren vormen en geven over gelezen of
bekeken fictie-werken of fragmenten daarvan (kerndoel 10).
In hoofdstuk 3 beschrijven we gedetailleerd welk onderwijsaanbod uit deze
doelen kan volgen.

16

3. De leerstof
De leerstofonderdelen die we in dit hoofdstuk beschrijven, zijn verdeeld
over vier afdelingen die corresponderen met de vier deeldoelen uit het
vorige hoofdstuk. Iedere afdeling wordt kort ingeleid en dan volgen bij elk
leerstofonderdeel binnen die afdeling een beschrijving van de essentie van
de stof en een serie concrete lessuggesties. Deze lessuggesties zijn enerzijds bedoeld als toelichting en illustratie van de leerstof en vormen anderzijds een ideeënbron voor te geven lessen.

3.1 Overzicht
De vier afdelingen en de leerstofonderdelen zijn als volgt geordend:
A. Wat is fictie?
A. 1 Fictie, non-fictie en werkelijkheid
A.2 De waarde van fictie of: Waarom zou je lezen?
A .3 Schrijvers, makers
B. Soorten fictie
B.1 Mondelinge verhalen
B.2 Verhalend proza
B.3 Gedichten en liedjes
B.4 Strips
B.5 Film en televisie
B. 6 Toneel en cabaret
B.7 Dagboek
B.8 Hoorspel
C. Fictie begrijpen
C.1 Taalgebruik
C.2 Tijd als structurerend element
C.3 Verhaallijnen
C.4 Perspectief
C.5 Tijd, plaats en cultuur
C.6 Personages
C.7 Afloop en begin
D. Bewust omgaan met fictie
D. 1 Een keus leren maken
D.2 Meningen over fictie
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3.2 De leerstof

A. Wat is fictie?
De leerstof die wij hebben geschaard onder de noemer 'Wat is fictie?' gaat
in op enkele wezenskenmerken van fictie. Waarom is er fictie? Wie maakt
haar? Hoe verhoudt zij zich tot de werkelijkheid? Wat heb je eraan?
Het gaat er bij deze stof vooral om dat de leerlingen verhalen en poëzie in
een breder kader leren plaatsen en zich bewust worden van de manier
waarop zij zelf en anderen fictie ervaren. Ze maken via de leerstof intensief
kennis met de wereld der fictie.

A. 1 Fictie, non-fictie en werkelijkheid
Een mooi begin van een fictie-curriculum is de leerlingen laten neuzen in
een grote hoeveelheid op een tafel uitgestalde teksten: kranten, romans,
woordenboeken, stripboeken, tijdschriften, schoolboeken, dichtbundels,
horoscopen, prentenboeken, kookboeken, reisgidsen, filmrecensies, advertenties enzovoort.
De eerste opdracht hierbij is om 'verzonnen' van 'echt' te scheiden, fantasie
van werkelijkheid. Dan volgen vragen als: Wanneer en waarom lees je de
verschillende teksten? Wat voor soort teksten lees je het liefst? Kun je
uitleggen wat 'fantasie' is? Hoe zou de wereld er zonder fantasie uitzien?
Het begrip 'fictie' kan geïntroduceerd worden en besproken kan worden
waarover de fictielessen in de komende periode zullen gaan.
Later kunnen verschillen tussen (realistische) fictie en de werkelijkheid ter
sprake komen. Waarom kan die televisieserie (met een overdaad aan geweld
of romantiek) niet echt gebeurd zijn? Of kan het wel? Waarom is het leven
in boeken altijd spannender dan in het echt? Hoe zou je eigen leven er in
een boek uitzien? Wat zou je er graag bij verzinnen? Hoe komt het dat je
soms zit te janken om een verhaal waarvan je weet dat het is verzonnen?
Ook voor het realiteitsgehalte van dagboeken, autobiografieën en gedramatiseerde documentaires moet aandacht zijn, voor de wijze waarop schrijvers
en filmmakers fantasie en werkelijkheid vermengen in boeken en films, de
mate waarin hun eigen leven een rol speelt in hun verhalen.
Van belang is dat leerlingen een goed inzicht krijgen in verschillen, overeenkomsten en grenzen tussen fictie en non-fictie en fictie en werkelijkheid, zodat ze weten wat ze lezen en waarnaar ze kijken.

Lessuggesties
-Stal op een tafel een hele serie teksten uit. Laat de leerlingen uitleggen
wat fictie en wat non-fictie is (zie hierboven).
-Laat de leerlingen in de tv-gids van alle programma's op een dag aangeven
of het fictie of non-fictie is en waarom ze dat denken.
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-Laat de leerlingen een script maken voor een film of een stukje dagboek
schrijven over een dag of een week uit hun eigen leven. Naar keuze geven
ze de werkelijkheid weer of verzinnen ze er van alles bij.
-Bekijk in de les een gedramatiseerde documentaire. Vervolgens geven de
leerlingen aan wat er waarschijnlijk verzonnen is en wat echt gebeurd kan
zijn.
-Laat de leerlingen fragmenten lezen uit echte dagboeken en uit verzonnen
dagboeken. Zijn er verschillen?
-Laat de leerlingen een (realistisch) verhaal lezen of een aflevering van een
tv-serie bekijken. Ze vergelijken tijdens het lezen of kijken de volgende
elementen met de werkelijkheid: man-vrouw-rolverdeling, het uiterlijk van
mensen, de dagvulling van mensen, de woonomgeving van mensen, enzovoort.

A.2 De waarde van fictie
Fictie is er voor je plezier èn voor je persoonlijke ontwikkeling. Lezen (en
naar films en televisie-series kijken) kan gewoon ontspannend zijn, maar
het kan je ook diep raken en aan het denken zetten over de wereld om j e
heen en over hoe mensen met elkaar omgaan, problemen veroorzaken of
oplossen. Door middel van fictie kun je iets leren over gevoelens en
gedachten van anderen, gebeurtenissen in andere tijden, andere landen,
andere omstandigheden. Fictie verruimt je blik en stimuleert je fantasie.
Fictie levert een bijdrage aan de ontwikkeling van je mens- en wereldbeeld.
De meeste kinderen zullen het gevoel kennen: helemaal opgaan in een
verhaal dat je hoort, ziet of leest. Met een brok in je keel de laatste
minuten van een film, de laatste bladzijden van een boek tot je nemen, of
juist lachen om een komische situatie. De ontspannende werking van
(televisie)fictie hoeft niet veel aandacht te krijgen want die kent vrijwel
iedereen.
Met de leerzame kant van fictie moet voorzichtig omgesprongen worden.
De 'kennis' die je uit boeken en films opdoet is immers niet altijd even
betrouwbaar en meestal geschiedt dit 'leren' bovendien impliciet. Het lezen
van romans die in de Middeleeuwen spelen kin een aanvulling bieden op
het beeld datje over die tijd hebt gekregen uit andere bronnen. Het kan ook
je belangstelling wekken voor feitelijke informatie over die periode in de
geschiedenis. Deze wisselwerking tussen lezen en leren kan aan de orde
komen maar vermeden moet worden dat leerlingen denken dat ze uit elk
verhaal iets moeten leren.
Ongeveer hetzelfde geldt voor de 'vormende' kant van fictie. Je karakter en
smaak veranderen natuurlijk niet na elk boek dat je gelezen hebt of elke
film die je gezien hebt. Dat is een jarenlang durend en altijd maar doorgaand proces, dat zich ook niet bij iedereen in dezelfde mate zal voltrekken.
Aan leerlingen kan wel eens gevraagd worden of ze door een verhaal anders
zijn gaan denken over bepaalde dingen, of ze steun vinden voor problemen
in verhalen, of verhalen hen stimuleren om zaken in hun eigen leven te
veranderen. Ook kan er -voorzichtig - aandacht zijn voor het gevaar van het
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ontwikkelen van een eenzijdig mens- en wereldbeeld door lezen en vooral
bekijken van steeds hetzelfde type verhaal. Van belang is vooral dat leerlingen zich enigszins bewust zijn van de subtiele, vormende werking van
fictie, of die nu positief of negatief is.

Lessuggesties
-Vraag de leerlingen welke fictie zij graag lezen en zien. Wat weten ze nog
van boeken die ze een tijdje geleden hebt gelezen? Wat maakte de meeste
indruk? Herinneren ze zich nog een mooi voorleesverhaal van de basisschool? Ook de docent vertelt over zijn/haar voorkeuren.
-Laat de leerlingen naar aanleiding van een historisch verhaal feiten opzoeken over de periode waarin het verhaal speelde (in encyclopedie of
geschiedenisboek). Vraag ze dan wat er uit het verhaal echt gebeurd kan
zijn en wat waarschijnlijk verzonnen is.
-In aansluiting op leerstof over tijd, plaats, cultuur, en situaties, kan de
leerlingen gevraagd worden wat ze door middel van een bepaald verhaal
leren over een periode in de geschiedenis, een land, een cultuur of bepaalde
(politieke, sociale) situaties.
-Het bijhouden van een persoonlijk 'leesdagboek' waarin de leerlingen
noteren wat ze gelezen hebben en wat ze ervan vonden kan de leerlingen
bewust maken van hun leesgedrag. Na een jaar kan bijvoorbeeld nagegaan
worden aan welke verhalen ze nog wel eens terugdenken, waar ze zich het
meest van herinneren, welke boeken ze nog eens willen lezen en welke
beslist niet.
-Laat de leerlingen de ideale omstandigheden opschrijven voor het lezen van
een spannend boek. Is dat op een onbewoond eiland of achter in de klas
terwijl je eigenlijk moet opletten? Of liever 's avonds in bed in je eigen
kamer? Met een zak drop binnen handbereik of juist zonder dat soort
afleiding? Hetzelfde kunnen ze doen voor het kijken naar een mooie film
op televisie.
-Laat de leerlingen een week lang van alle fictie die ze op TV zien opschrijven waarom ze ernaar gekeken hebben.
-De leerlingen gaan na welke moraal, welk mens- of wereldbeeld door
verschillende verhalen en tv-series wordt overgedragen en in hoeverre
zijzelf of anderen erdoor beïnvloed worden. Wat doet het verhaal met je?
Denk je er later nog wel eens aan terug? Vind je datje van zo'n verhaal iets
kan leren?

A.3 Schrijvers, filmers, programmamakers
Fictie wordt gemaakt. De beweegredenen om een verhaal te maken kunnen
erg uiteenlopen. In de traditionele mondelinge vertelcultuur dienden de
verhalen om collectieve kennis (kronieken, ballades en dergelijke) of
opvoedkundige lessen, normen en waarden over te dragen (sagen,
sprookjes, fabels). De persoon van de auteur was van ondergeschikt belang
en bleef in het algemeen anoniem.
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Moderne fictie is niet meer anoniem. Het geschreven verhaal is in het algemeen het werk van een persoon. Film en televisie zijn het produkt van
samenwerking tussen verschillende mensen.
De vraag waarom schrijvers schrijven is niet eenvoudig te beantwoorden.
Er zijn erg veel redenen te bedenken waarom iemand gebeurtenissen en
fantasieën op papier zet. Schrijvers zijn vaak gefascineerd door de stof die
ze beschrijven (herinneringen, bepaalde toestanden in de samenleving,
historische gebeurtenissen, fantasieën over de toekomst) en willen hun
lezers daarvan deelgenoot maken. De verkoopbaarheid van hun boek is niet
altijd het belangrijkste wat de schrijver interesseert.
Voor een deel spelen bij het verzinnen van een film of tv-serie vergelijkbare beweegredenen een rol als bij het schrijven van een boek. De stofkeuze is in het algemeen dezelfde, vaak zelfs wordt het verhaal van een
film ontleend aan een boek. Maar door de grote financiële belangen en
risico's wordt van de aanvang af veel meer rekening gehouden met de
verkoopbaarheid van het produkt. De kijkcijfers zijn bij het maken van
film en tv-series van groot, soms van doorslaggevend belang. Is het
schrijven van een boek in het algemeen het werk van een individu, het
maken van een film is een zorgvuldig gepland proces, waarin tekstschrijvers, cameramensen, regisseurs, theatertechnici enzovoort nauw met elkaar
samenwerken in een sterk hiërarchische structuur.
De basisvorming moet bij leerlingen belangstelling wekken voor de schrijver achter het verhaal, de makers van de film. Leerlingen houden weliswaar
veel van de personages in de serieboeken die ze lezen en zijn razend
nieuwsgierig naar de persoon van hun favoriete acteurs, maar de schrijver
van een boek en zeker de makers van een film staan vaak ver van ze af,
terwijl die als schepper van het verhaal onmisbaar zijn.
De omroepen verzorgen zelf van tijd uitzendingen over het maken en de
makers van tv-series en films. Het is heel nuttig die zo nu en dan samen
met de leerlingen te bekijken en erover te praten.
Voor geschreven fictie kan het heel verhelderend werken om een video-

programma over een schrijver te bekijken, een schrijver uit te nodigen om
in de klas te komen vertellen of een schrijver te bezoeken en bijvoorbeeld
te interviewen. Behalve wat een schrijver zelf beweegt om te schrijven,
kunnen daarbij globaal aan de orde komen wat er gebeurt tussen het eerste
idee voor een boek en het moment waarop het boek in de winkel ligt. Met
de colofon uit een jeugdroman erbij kunnen ook de rol van een uitgever,
contacten met een illustrator en dergelijke besproken worden.

Lessuggesties
-De leerlingen schrijven zoveel mogelijk middelen op waannee fictie werd
en wordt overgedragen (lied/gedicht, vertelling, boek, film, radio, televisie). Ze geven aan hoe de maker/vertolker heet (zanger/dichter, verteller,
schrijver, schrijver/regisseur/acteur) en noemen bij elk middel een voorbeeld dat zij kennen, zoveel mogelijk met namen van makers erbij. Ook de
docent bedenkt voorbeelden.
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-Laat leerlingen vijf goede interviewvragen bedenken, te stellen aan hun
favoriete schrijver (of aan de maker van hun favoriete tv-serie). Als het
mogelijk is om echt een interview af te nemen zal dit uitgebreider voorbereid moeten worden. Hoe komt een schrijver aan de informatie voor een
boek? Heeft hij de verhalen die hij schrijft zelf meegemaakt? Is het
moeilijk om een boek te schrijven? Hoe oud was hij toen hij met schrijven begon? Hoe krijgt een schrijver het voor elkaar om een verhaal zó
spannend te maken? Waarom laat hij het boek slecht aflopen als hij er ook
voor kan kiezen om het goed te laten aflopen?
-Met behulp van documentatie(mappen) uit de bibliotheek kunnen leerlingen een collage of werkstuk over een schrijver maken, waarin achtergrondinformatie en verhaalfragmenten met elkaar in verband gebracht moeten worden.
-Verschillende schrijvers van eenzelfde genre, van verhalen over hetzelfde
thema kunnen vergeleken worden: Waarom laat de een de verhalen anders
lopen dan de ander? Wat zijn verschillen en overeenkomsten?
-Leerlingen lezen informatie over twee schrijvers die ze nog niet kennen en
proberen op grond daarvan hun voorkeur te bepalen. Ze lezen verhalen van
beide schrijvers en gaan na of hun eerste voorkeur stand houdt.
-Laat leerlingen uit omroepbladen en mediarubrieken van dagbladen
informatie en interviews verzamelen over bestaande en nieuwe tv-series en
ga met hen na wat ze te weten komen over het produktieproces.
-Laat leerlingen die een dagboek bijhouden, die verhalen of gedichten
schrijven vertellen waarom, wanneer en hoe ze dat doen. Als ze willen
kunnen ze ook iets van hun eigen werk voorlezen.
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B. Soorten fictie
Deze afdeling is bedoeld om leerlingen te leren wat er allemaal te lezen, te
bekijken en beluisteren is. Het is de bedoeling dat de leerlingen met alle
soorten fictie waarvoor hieronder leerstof geschetst wordt in aanraking
komen. Ze zullen meer verhalen lezen en meer tv-series zien, dan toneelvoorstellingen bezoeken en hoorspelen beluisteren, maar alle soorten fictie
dienen in de basisvorming ten minste één maal behandeld te worden. Ook
moeten verschillende genres aan bod komen. Dus niet alleen humoristische poëzie, niet alleen detective-series van televisie, maar een grote
variatie aan voor de leerlingen bekende en nieuwe genres moet in de basisvorming de revu passeren.
Lezen, kijken, luisteren, en aan de hand van opdrachten deze ervaringen
verdiepen zijn de belangrijkste werkvormen in deze afdeling.

B .1 Mondelinge verhalen
Het mondelinge verhaal is de basis van alle literatuur, het bestond al toen
het schrift nog niet was uitgevonden. De vertelling heeft duizenden jaren
bestaan als produkt en uiting van vertellers: mensen vertelden hun kinderen
en hun dorpsgenoten de verhalen door die zij van hun eigen ouders hadden
gehoord, rondtrekkende vertellers brachten de verhalen verder. De mondelinge verhalen waren voor mensen lange tijd de belangrijkste bron voor
hun kennis over andere tijden, andere culturen, andere gewoontes.
Hoewel ook hier de televisie zijn invloed danig laat gelden, is voor de
meeste mensen het mondelinge verhaal nog steeds een van de eerste verhaaluitingen waar ze mee in aanraking komen: ouders vertellen hun kinderen verhaaltjes, bijvoorbeeld voor het slapen gaan, ouders en grootouders
vertellen hun kinderen over wat zij in hun eigen kindertijd hebben beleefd.
Haast elke familie heeft wel een eigen repertoire van familie-anekdotes.
Kinderen zijn verzot op moppen, veel mensen blijven die hun leven lang
graag horen en vertellen. Daarnaast zijn er de sterke verhalen, vaak gruwelijk van aard, die iedereen wel eens voor werkelijk waar te horen krijgt en
ook weer doorvertelt, naar Ethel Portnoy veelal 'Broodje Aap'- verhalen
genoemd.
In sommige niet-westerse culturen speelt de mondelinge verteltraditie nog
steeds een veel grotere rol dan bij ons. Het mondelinge verhaal biedt de
mogelijkheid kinderen uit verschillende etnische en culturele achtergronden
iets van hun eigen cultuur aan hun klasgenoten te laten zien.
De mop, de anekdote of het Broodje Aap-verhaal bieden bovendien de
mogelijkheid de leerlingen te laten zien en te leren hoe een verhaal spannend kan worden opgebouwd en uitgewerkt.

Lessuggesties
-Laat leerlingen hun lievelingsverhaaltjes vertellen uit hun eigen kindertijd.
Waarom vinden ze die zo mooi? Wie vertelde ze? In welke situatie werden
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ze meestal verteld? Welke verhalen worden er nog steeds bij de leerlingen
thuis verteld?
-Laat kinderen in de klas verhalen vertellen uit hun eigen cultuur of die van
hun ouders. Ga met hen na of er soms overeenkomsten zijn in onderwerp
(Anansi komt in verschillende gedaantes over de hele wereld voor, evenals
Tijl Uilenspiegel).
-Laat kinderen in de klas moppen vertellen. Ga na of sommige moppen
voor anderen onbegrijpelijk zijn, omdat ze in een andere omgeving zijn
ontstaan.
-Ga met de leerlingen het sjabloonkarakter na van moppen over andere
bevolkingsgroepen. Wat zegt zo'n mop eigenlijk over de verteller?
-Laat de leerlingen een top-vijf van elkaars verhalen opstellen. Neem ze op
op een cassette en laat ze die van elkaar kopiëren. Laat de leerlingen de
verhalen eventueel opschrijven of typen/tekstverwerken, bundelen en
kopiëren.
-Laat leerlingen Broodje Aap-verhalen vertellen, desnoods verzinnen, die de
anderen nog niet kennen.
-Nodig via een professionele verteller uit in de klas of op school. Achterin
deze publikatie zijn adressen te vinden.

B.2 Verhalend proza.
Binnen het genre verhalend proza onderscheiden we het korte verhaal en het
lange verhaal, oftewel het korte verhaal, de novelle en de roman. Tussen
deze drie bestaat slechts een gradueel verschil. Grofweg gezegd: een kort
verhaal is een korte, op zichzelf staande, afgeronde vertelling waarin een of
meer personages voorkomen in meestal een enkelvoudige verhaallijn. Een
roman is een uitgebreider verhaal waarin meer personages kunnen voor-

komen en waarin naast de hoofdlijn van het verhaal soms ook zijlijnen
uitgewerkt zijn.
Er bestaan allerlei soorten (jeugd)verhalen: sprookjes, mythen, historische
verhalen, humoristische verhalen, liefdesverhalen, science fiction enzovoort. Met de genre-indeling in de bibliotheek moeten de leerlingen zeker
kennismaken. Niet alle soorten verhalen kunnen in de basisvorming aan
bod komen. Met voldoende variatie als eerste criterium, kan de verhaalkeuze op de belangstelling van de leerlingen afgestemd worden.
De kennismaking met het verhaal moet opleveren dat de leerlingen weten
dat er verschillende soorten verhalen bestaan, en dat er voor elk wat wils
is. In ieder leerjaar moet een aantal korte verhalen beluisterd en gelezen
worden. De leerlingen moeten een of meer verhalenbundels in handen hebben gehad, zowel bundels rond een thema ('reizen', 'eerste liefde' en dergelijke) als bundels met korte verhalen van één auteur. Ze moeten het verschil kennen tussen een verhalenbundel en een roman.
Lessuggesties
-De docent leest een verhaal voor of laat een verhaal op de band horen.
Verhalen op cassettebandjes kunnen door leerlingen individueel via een
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walkman beluisterd worden. Uiteraard kunnen de leerlingen ook zelf een
verhaal lezen, thuis of op school. Het is niet altijd nodig om opdrachten te
laten maken bij een verhaal. Zwakke lezers kunnen er baat bij hebben om
een verhaal te lezen en horen tegelijkertijd.
-De leerlingen lezen (of beluisteren) de titel en de eerste alinea of de eerste
halve bladzijde van een verhaal. Daarna voorspellen ze waar het verhaal
over zal gaan, hoe het afloopt. Vervolgens wordt de rest van het verhaal
gelezen en vergeleken met de voorspellingen.
-De leerlingen lezen een verhaal dat zonder titel gepresenteerd wordt en
bedenken er na afloop zelf een titel voor. Dan wordt de oorspronkelijke
titel vergeleken met die van de leerlingen, wat zijn de meest toepasselijke
titels? Een variant: bij een verhaal met titel zelf een of meer andere titels
bedenken en toelichten.
-De leerlingen verzamelen (in de bibliotheek) de titels van enkele romans
en enkele verhalenbundels. Ze leggen in de klas uit hoe je het verschil ziet.
Differentiatie: hoe minder titels verzameld moeten worden, hoe eenvoudiger de opdracht is.
-De leerlingen bevelen mondeling of schriftelijk een door hen gelezen verhaal aan de klas aan.
-De leerlingen maken of zoeken een of meer (concrete of abstracte) illustraties bij een verhaal.
-Twee of meer verhalen rond hetzelfde thema (bijvoorbeeld uit een
thematische bundel) worden met elkaar vergeleken: waar speelt het,
wanneer speelt het, hoe wordt het thema behandeld, hoe beleven de
hoofdpersonen het thema, wat vind je het mooiste verhaal en waarom?
-De leerlingen bedenken vijf vragen die ze aan de hoofdpersoon zouden
willen stellen.
-De leerlingen bedenken vijf vragen die ze aan de auteur zouden willen
stellen.
-De leerlingen bevelen mondeling of schriftelijk een door hen gelezen boek
aan de klas aan.
-De leerlingen maken of zoeken een of meer (concrete of abstracte) illustraties bij een roman.
-De leerlingen maken zo precies mogelijk een document na, dat in het boek
een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld een brief, een pamflet, een affiche.

B.3 Gedichten en liedjes
Zoals het wezen van het verhaal de uitwerking is van een gebeurtenis of
een reeks van gebeurtenissen, is het wezen van het gedicht de concentratie,
een momentopname. Hoewel gedichten soms in het kort een verhaal vertellen, drukken ze vaker vooral een gevoel, een emotie uit, roepen ze een
stemming op. De meeste gedichten onderscheiden zich qua uiterlijk van
andere fictionele genres doordat ze opgebouwd zijn uit korte regels en veel
wit op een bladzijde openlaten.
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In de meeste gedichten wordt gespeeld met de taal, zinnen rijmen bijvoorbeeld op elkaar, woorden allitereren, woorden en zinnen worden herhaald, er
is sprake van een bepaald ritme.
Het verdient aanbeveling om in de basisvorming onder gedichten ook liedteksten (van popsongs, cabaret en dergelijke) te verstaan. Veel leerlingen
hebben daar een natuurlijke affiniteit mee die de stap naar poëzie kan
vereenvoudigen. Het aardigst is natuurlijk om deze liedjes ook te laten
horen.
Van enkele dichters kan meer dan één gedicht worden behandeld. In de
gekozen gedichten zit variatie wat betreft soort, lengte en onderwerp. De
leerlingen moeten diverse dichtbundels in handen hebben gehad. Ze weten
dat er rijmende en niet-rijmende gedichten bestaan.
Poëzie is bij uitstek een genre waarmee leerlingen kunnen kennismaken
door zelf te schrijven. Dat kan uiteenlopen van sinterklaasgedichten en
limericks tot expressieve gedichten, die al dan niet rijmen of van een
metrum zijn voorzien.

Lessuggesties
-Leg een aantal dichtbundels op een tafel en laat de leerlingen kijken,
bladeren, lezen en kiezen welke bundel ze het meest aanspreekt. Waarom
die keuze?
-Uit een bundel kiezen leerlingen één gedicht om (na voorbereiding) voor te
dragen of om van een illustratie te voorzien.
-Kopieer enkele gedichten, knip elk gedicht in stukken, zodat er voor elke
leerling een stukje van een gedicht is. De leerlingen zoeken nu al lopend
door het lokaal het complete gedicht bij elkaar. In de nabespreking wordt
het hele gedicht voorgelezen en besproken hoe men elkaar gevonden heeft.
-Laat de leerlingen zelf een bloemlezing maken van vijf tot tien gedichten,
gekozen uit een aantal bundels, met verantwoording van de keuze en eventueel illustraties.
-Laat elke maand een leerling een 'gedicht van de maand' kiezen en dit bijvoorbeeld op een groot vel papier overschrijven. Het gedicht kan ergens in
de school opgehangen worden.

B.4 Strips
Ook strips vertellen een verhaal, meestal in tekeningen met tekst, soms
alleen in tekeningen. Een cartoon is op te vatten als een heel kort, getekend verhaal, vaak met grote zeggingskracht. De korte strip van enkele
plaatjes of hooguit een pagina, heeft vaak een grappige clou en een seriekarakter waardoor de personages bekend zijn (Jan, Jans en de kinderen,
Donald Duck, De familie Doorzon, FC Knudde, Stamgasten, Hein de Kort
uit Eikels). Langere strips in tijdschriften of in de vorm van een stripboek
vertellen een wat uitgebreider verhaal. Ook deze strips verschijnen vaak in
series (Kuifje, Suske en Wiske)
In de strip staat het vertellen van het verhaal door middel van beelden voor-

op, de tekst is eigenlijk altijd ondersteunend (met uitzondering van onder
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andere de Bommel-strips, waarin taal en beeld een gelijkwaardige positie
innemen). De moderne strip maakt gebruik van dezelfde visuele technieken
als de film: gebruik van het perspectief en kijkstandpunt, beeldseries en
beeldwisseling.
Strips worden realistisch getekend (Buck Danny, Annemiek) of juist
karikaturaal (Lucky Luke, Asterix). In het algemeen staat de herkenbaarheid van hun karakters, de vertrouwdheid van de lezers met hun
favoriete personages voorop. Daarom ook zijn striphelden in beginsel
enkelvoudige typeringen en eigenlijk nooit uitgewerkte personages met
een karakterontwikkeling. Ook de helden van de realistisch getekende strip
vertonen meestal slechts een enkelvoudige karakterisering (ridderlijkheid,
onverschrokkenheid of juist schurkachtigheid en lafheid) en zijn in hun
uiterlijk van die karaktertrekken afgeleid.
In een strip geven spreek- en denkballonnen aan wie er iets zegt of denkt.
Er worden allerlei symbolen gebruikt: sterretjes voor duizeligheid, strepen
en stofwolken voor snelheid, een lampje voor een goed idee, een hartje
voor liefde. Ook zijn er in strips getekende oplossingen te vinden voor het
uitbeelden van gebeurtenissen die zich tegelijkertijd maar op verschillende
plaatsen afspelen (een kader in tweeën gedeeld, of een inzetje erin), evenals
voor het verstrijken van tijd (een klok, een kalender, nacht, zonsopgang).
Een groot voordeel bij lessen rond strips is dat de meeste leerlingen strips
kennen. Het zou onlogisch zijn om niet bij hun voorkeur en kennis te
beginnen. Minder bekende strips, bijzondere tekenstijlen en aparte verhalen
kunnen daarna aan bod komen.
Lessuggesties
-Knip de plaatjes van een korte strip los en laat de leerlingen de plaatjes in
de goede volgorde leggen. Hoe vind je die goede volgorde?
-Haal de teksten weg uit een strip en laat de leerlingen zelf de teksten bedenken. Vergelijk de teksten van leerlingen met elkaar en met het origineel. De klas kiest de beste tekst.

-Organiseer een stripmarkt waarbij alle leerlingen een paar strips meenemen (bijvoorbeeld uit de bibliotheek). Om de beurt prijzen leerlingen
hun favoriete strip aan. Na afloop wordt gepeild wie welke strips wil gaan
lezen en blijkt welk verkooppraatje het beste was.
-Laat leerlingen in eigen woorden het verhaal uit een strip vertellen of
opschrijven.
-Laat leerlingen het begin van een strip lezen en daarna beschrijven hoe het
verder gaat of alleen hoe het afloopt. Na de nabespreking over voorspelbaarheid van sommige strips schrijven de leerlingen drie titels op van
voorspelbare strips en drie van onvoorspelbare.
-Laat de leerlingen van een aantal cartoons aangeven welke rol de verschillende elementen uit tekening en indien aanwezig tekst erin spelen. Wat
kun je eventueel weglaten, wat beslist niet?
-Laat leerlingen enkele cartoons van een tekenaar zien en laat ze vervolgens
voorspellen wat de onderschriften zijn bij een aantal andere cartoons van
die tekenaar.
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B.5 Film en televisie
Onder het verfilmde verhaal verstaan we de volgende soorten:
-het op zichzelf staande verhaal (een speelfilm of een tv-film),
-het verhaal in een beperkt (maximaal 10-15) aantal afleveringen,
-de eindeloos durende tv-feuilleton, waarin voortdurend verschillende verhaalli*nen met elkaar vervlochten worden afgewikkeld (Goede Tijden Slechte Tijden, Medisch Centrum West),
-de tv-serie met op zichzelf staande afleveringen, waarin een vaste rolbezetting een verhaal afwikkelt of een avontuur beleeft. Soms gebeurt dat op
steeds dezelfde lokatie, al dan niet met publiek.
Hoewel de film en het tv-drama (fictionele tv-programma's) oorspronkelijk
verschillende genres zijn, zijn in de loop van de tijd de grenzen dermate
vervloeid, dat een gescheiden behandeling niet echt zinvol meer is. De
speelfilm was een genre waarvoor je naar een theater ging, terwijl het tvdrama veel meer een via de televisie uitgezonden toneelstuk was. Inmiddels
worden speelfilms via de tv uitgezonden of in de videotheek geleend. Films
worden speciaal voor de tv gemaakt. Clips en reclamefilms worden voor
zowel bioscoop als tv ontwikkeld. Voor openbare vertoning wordt gebruik
gemaakt van grootbeeld tv-schermen.
Film en tv-draina bieden de kijkers een verhaal zoals alle andere genres.
Door hun medium (beeld, beweging en geluid), bieden ze de makers echter
een aantal mogelijkheden die het genre een aantal specifieke kenmerken
meegeven. Het gaat daarbij natuurlijk om het samengaan van beeld en
geluid, weergeven van het perspectief door middel van camerastandpunt,
beelduitsnede en brandpuntsafstand van de gebruikte lenzen, beeldsequentie
en beeldwisseling. Er zijn ook wel beperkingen. De belangrijkste daarvan

is dat, in onderscheid van de geschreven genres, het gefilmde verhaal veel
minder aan de verbeelding van de kijker overlaat. De kijker wordt veel meer
door het verhaal op het pad gehouden.
Film zien de leerlingen allemaal geregeld: op de tv, uit de videotheek en in
de bioscoop. Er is een ruim drama-aanbod op de Nederlandse televisie. Dat
geldt niet alleen voor het onderwerp, zoals enerzijds de moderne ziekenhuis-series die nooit lijken op te houden en anderzijds korte produkties die
bijvoorbeeld spelen in het Engeland van rond de eeuwwisseling. Er wordt
ook een groot scala geboden op het gebied van pretenties en kwaliteit: Van
eindeloos durende pulpseries in de prime-time tot literair en filmisch
hoogwaardige produkties op uren dat niet zoveel mensen kijken. De meeste
leerlingen zijn er goed in thuis en het kijken levert doorgaans geen
problemen op.
Wat er allemaal komt kijken bij het 'maken' van televisie en film kan voor
de leerlingen wel nieuw zijn. Er moet een verhaal zijn, een scenario komen, iemand moet auteurs (de 'cast') selecteren, rollen dienen geleerd, decors gemaakt te worden, een regisseur moet aan het werk en een producent
moet het geheel, inclusief de financiering organiseren. Terwijl een boek
het produkt is van één schrijver en soms een illustrator en een ontwerper,
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is een film het resultaat van de creatieve samenwerking tussen producent,
regisseur, scenarioschrijver en cameraman. De aftiteling van een film of
tv-serie bevat daarom een heleboel informatie.
Film en tv-drama bieden een verhaal en bevatten dan ook allerlei verhaalelementen die in het kader van fictie-onderwijs de moeite van het behandelen waard zijn: wanneer en waar speelt het verhaal zich af en hoe weetje
dat? Hoeveel tijd verstrijkt er in het verhaal tijdens een aflevering van
bijvoorbeeld dertig minuten? Hoe begint en eindigt het? Hoe zit het met
het perspectief, door wiens ogen zie je het verhaal, met wie leef je sterk
mee en hoe komt dat? Verhaalaspecten als personages, perspectief, tijd en
ruimte kunnen met behulp van film uitstekend worden geïllustreerd.

Lessuggesties
- De leerlingen maken hun top vijf van televisieseries. Ze beargumenteren
de volgorde (schriftelijk of mondeling) door hun mening te geven over de
acteurs, de gebeurtenissen, de aankleding, de omgeving waarin het speelt.
- Spreek af dat iedereen naar dezelfde aflevering van een serie kijkt. De opdracht is om te noteren wie het scenario voor die serie gemaakt heeft, hoe
de producent, de regisseur en de belangrijkste acteurs heten. Vooraf kan de
rol en invloed van al deze medewerkers besproken worden. De opdracht kan
worden uitgebreid door ook te laten noteren hoe het verhaal begint en eindigt, wat cruciale gebeurtenissen zijn, welke problemen opgelost (moeten)
worden.
- Bekijk met de klas een aflevering van een serie waar de leerlingen thuis
waarschijnlijk niet naar kijken. Bespreek waarom ze de volgende aflevering
wel of niet zouden willen zien.
- Laat de leerlingen een script maken voor een aflevering van een serie die
over hun eigen vriendenkring of familie gaat. Aan bod komt: selectie van
gebeurtenissen, personages, lokaties, verhouding fantasie en realiteit, enz.
- Laat de leerlingen een affiche maken over hun favoriete hoofdpersoon of
serie. Behalve illustraties kunnen er ook teksten uit tijdschriften en pro-

grammabladen bijgeplakt worden en zelf teksten geschreven worden: een
recensie, een interview, een persoonsbeschrijving, een stukje uit een dagboek, enzovoort.
- Bespreek met de leerlingen of ze graag naar de bioscoop gaan en hoe
vaak. Wanneer ga je naar de bios en wanneer naar de videotheek? Wat ervaar je als verschil tussen een film zien in de bioscoop en thuis?
- Bekijk in de klas of eventueel na schooltijd enkele malen een film en
bespreek er opvallende zaken van (opbouw, plaats, tijd, personages, perspectief, makers, trucs, enzovoort).
- Geef de leerlingen recensies van een film uit verschillende kranten of tijdschriften. Ze lezen de recensies en leggen uit waarom ze de film wel of niet
willen zien.
- Laat de leerlingen van een of meer 'videoclips' het verhaaltje navertellen
of opschrijven. Veel van die filmpjes hebben geen verhaal maar roepen wel
een bepaalde sfeer op, ook die sfeer kunnen leerlingen proberen te besch ijven. Wat is je favoriete muziekfilmpje op dit moment? Waarom dat? Hoe
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belangrijk vind je de beelden en hoe belangrijk de muziek? Is er een rel ati e
tussen het filmpje en de tekst?
- De leerlingen schrijven zelf een scenario voor een videoclip. De docent of
de leerling zelf kan hier muziek voor kiezen. Als de hele klas dezelfde muziek als uitgangspunt neemt, is het aardig om de ideeën voor filmpjes te
vergelijken.
- Zoek met elkaar uit het filmaanbod in de stad of regio een film uit om
naar toe te gaan. Laat de leerlingen die de zelfde film prefereren in een
groepje een pleidooi voorbereiden om naar de film van hun keus te gaan.
Uit elk groepje houdt een leerling het pleidooi. Vervolgens wordt door
stemming een film gekozen.

B.6 Toneel en cabaret
Een toneelstuk is een verhaal dat door echte personen gespeeld wordt. Iedere
acteur leert een rol uit het hoofd, leeft zich in in het karakter dat hij of zij
moet spelen en er wordt veel gerepeteerd voor de voorstelling gegeven kan
worden. De teksten van de toneelspelers staan allemaal op papier. Daar
staat ook bij welke gebaren er gemaakt moeten worden, waar acteurs naar
toe moeten lopen en dergelijke.
Er wordt speciaal voor het toneelstuk een decor gebouwd en de acteurs
dragen kleding die bij hun rol past. Er is een regisseur die ervoor zorgt dat
het toneelstuk helemaal goed op de planken komt, de regisseur heeft de
leiding bij de uitvoering van een toneelstuk.
Staat een filmregisseur een heel arsenaal van middelen ter beschikking om
zijn verhaal te verbeelden (beeldgebruik, geluid, filmen op lokatie), de
dramatische werking van toneel moet geheel tot stand gebracht worden met
mime, spel, tekst en decor. Dat vergt een andere manier van maken, maar

het vergt vooral een andere manier van kijken. De toeschouwer moet heel
veel zelf invullen. In dat opzicht staat het toneel in tussen het geschreven/vertelde verhaal en de film.
Onder de noemer toneel kan ook cabaret (de conference) aan de orde komen.
Die heeft enkele eigen kenmerken: de bedoeling is altijd om een lach (en
een traan) teweeg te brengen bij het publiek. De conference bestaat uit een
aantal anekdotes met een clou, het zijn vaak uitgebreide grappen. Soms
loopt er een rode draad door de voorstelling, dan is er een bepaald verband
tussen de verhaaltjes, soms wordt het vertellen afgewisseld met liedjes (zie
'Gedichten en liedjes'). De ene cabaretier vertelt puur verzonnen verhalen en
grappen, de ander betrekt de werkelijkheid, de actualiteit, de politiek erbij.
Meer dan bij de meeste toneelstukken heeft de cabaretgroep of cabaretier
direct contact met het publiek.
ken worden meestal in een theater uitgevoerd. Sommige gezelToneelstukken
schappen spelen ook op scholen en van tijd tot tijd is er toneel op televisie
te zien. Het leukst is natuurlijk om met de klas naar het theater te gaan.
Door onder toneel ook cabaretvoorstellingen te verstaan wordt de keus een
stuk groter, al is er tegenwoordig voldoende toneelaanbod voor jongeren.
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Lessuggesties
- Zoek (met de leerlingen) een toneelvoorstelling uit om te gaan bekijken.
Het bezoek kan in de klas voorbereid worden door aankondigingen, recensies en eventueel een tekstboekje te lezen en te bespreken. Toegangsprijzen, reserveren, cultureel jongerenpaspoort en dergelijke kunnen dan ook
ter sprake komen, theaterbezoek is niet voor alle leerlingen gesneden koek.
- Bekijk in de klas televisie-opnamen van enkele cabaret-programma's en
bespreek de kenmerken en verschillen van verschillende cabaretiers: gebruiken ze politiek getinte teksten of niet, vormen liedjes een groot aandeel in
hun show, wie vind je het grappigst, zijn ze voortdurend geestig of zitten
er ook 'gevoelige noten' bij', schrijven ze hun teksten zelf, enzovoort.
- Draai zo nu en dan tussendoor op video of cassetterecorder beroemde conferences.
- Laat de leerlingen beroemde conferences horen uit vroegere jaren (jaren
70, jaren 60 en eerder) en laat ze deze vergelijken met hedendaagse conferences.

B.7 Dagboek
Kenmerkend voor een dagboek is dat het een persoonlijk, zeer regelmatig
bijgehouden verslag van gebeurtenissen is. Soms zijn dat gewone gebeurtenissen uit het leven van de schrijver, die boeiend worden door zijn of haar
kijk erop, soms hele bijzondere gebeurtenissen die maar weinig mensen
meemaken. Het dagboek vertoont bij uitstek de expressieve functie van
taal: de schrijver schrijft het dagboek voor zichzelf, het taalgebruik is er in
de eerste plaats op gericht vorm te geven aan de eigen ervaring en het eigen
gevoel, de transactie naar een lezer speelt meestal helemaal geen, soms pas
in tweede instantie een rol. Vaak wordt het dagboek voor publikatie dan
ook nog enigszins bijgewerkt.
Dagboeken zijn te herkennen aan de indeling in dagen, aan de datum boven
een nieuw stuk tekst. Dagboeken zijn altijd in de ik-vorm geschreven en
soms zijn er ook brieven van of aan de schrijver in opgenomen.

Sonunige dagboeken zijn verzonnen en dus echt fictie, echte dagboeken
zijn eigenlijk geen fictie. Fragmenten uit zowel verzonnen als echte dagboeken moeten behandeld en vergeleken worden. De leerlingen moeten de
primaire kenmerken van het dagboek kennen, ze moeten het verschil met
een gewoon verhaal zien.
Lessuggesties
- De leerlingen houden gedurende een afgesproken tijd (een of twee weken)
zelf een dagboek bij en wisselen dat later uit met een of meer medeleerlingen.
- De leerlingen werken een stuk van een verhaal om tot een dagboek en
lezen dat aan elkaar voor.
- De leerlingen werken een (stuk van een) dagboek om tot een verhaal.
- Leerlingen houden een dagboek bij over dezelfde periode en dezelfde gebeurtenissen. De dagboeken worden naderhand met elkaar vergeleken.
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- De leerlingen schrij ven een stuk van een dagboek van een tv-personage
naar aanleiding van gebeurtenissen in het programma.

B.8 Hoorspel
Het hoorspel bestaat nog steeds, maar er wordt minder naar geluisterd dan
voor de komst van de televisie. Het hoorspel vervulde jarenlang een deel
van de rol die televisie nu vervult en alleen al uit cultuur-historisch oogpunt moeten leerlingen er mee kennis maken. Verder biedt het hoorspel
goede aanknopingspunten om na te denken over manieren die er zijn om je
fantasie vorm te geven, een verhaal te 'brengen'.
Het hoorspel bestaat in hoofdzaak uit dialogen en polylogen, met soms een
verteller die gebeurtenissen inleidt of met elkaar verbindt. Muziek, geluiden en stilte zijn hulpmiddelen om aan te geven waar een scène zich afspeelt maar ook om een bepaalde sfeer te creëren.
Door zelf een hoorspel te maken, maken de leerlingen op een actieve
manier kennis met dit genre en de beperkingen en mogelijkheden ervan.
Daarnaast zou in de klas een of tweemaal een (aflevering van een) hoorspel
beluisterd moeten worden.
Lessuggesties

- Lees een kort verhaal voor dat zich leent voor bewerking tot hoorspel.
Leg de leerlingen zo nodig uit wat een hoorspel is en laat ze in groepjes
een stukje van het verhaal in hoorspelvorm schrijven en opvoeren. Naar
keuze kan daarvoor of daarna naar een hoorspel geluisterd worden.
- Laat de leerlingen aan ouders en/of grootouders vragen welke hoorspelen
ze van vroeger kennen, waar die hoorspelen over gingen en of ze televisieseries van nu leuker vinden dan die hoorspelen.

- Luister met de klas naar een hoorspel en laat de leerlingen ieder voor zich
beschrijven hoe ze denken dat de personages en ruimtes waar het zich afspeelt eruit zien.
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C. Fictie begrijpen
C.1 Taalgebruik
Problemen die liet taalgebruik in fictie voor de lezer/kijker niet zich mee
kan brengen zijn moeilijk te behandelen. Ook volwassen lezers leggen een
boek weg wanneer het taalgebruik hen niet aanspreekt of te moeilijk is.
Het is niet de bedoeling dat leerlingen leren hoe ze zich door elk soort taal
heen moeten worstelen om het verhaal te kunnen volgen.
Wel kunnen docenten leerlingen alert maken op verschillen in taalgebruik,
bijvoorbeeld tussen teksten die met een verschillend doel zijn geschreven.
Het taalgebruik in informatieve teksten of reclameteksten verschilt van het
taalgebruik in verhalen of gedichten. Ook het taalgebruik in gedichten,
sprookjes of (jeugd)romans kan (sterk) van elkaar verschillen.
Docenten kunnen leerlingen eveneens wijzen op het nut van even doorlezen
wanneer ze een passage niet helemaal begrijpen en dergelijke.
Docenten moeten in lessen over fictie ingaan op het spelen met taal in
fictionele teksten. Figuurlijk en ambigu taalgebruik (woorden met meer
dan een betekenis) komen veel voor in poëzie en kunnen dan ook het beste
vooral aan de hand van gedichten behandeld worden. Het is niet zinvol om
leerlingen allerlei uitdrukkingen en metaforen te leren, het gaat erom dat ze
het verschijnsel figuurlijk taalgebruik kennen en erop bedacht zijn dat in
fictie niet alles letterlijk bedoeld is.
In poëzie wordt vaak vrijmoedig omgesprongen met de grammatica. De
schrijver kan daarmee een bepaalde bedoeling hebben en daarom is het zinmg om op dit aspect van het taalgebruik in te gaan.
Tenslotte kan de docent ingaan op verschillende mogelijke stijlen in proza.
Wat maakt een stijl grappig of spannend? Wat onderscheidt een persoonlijke, emotionele stijl van een vlakke, onpersoonlijke stijl?
Aan het eind van de basisvorming moeten leerlingen in staat zijn om te
verwoorden wat ze moeilijk vinden aan het taalgebruik in een boek. En docenten moeten er naar streven dat leerlingen aan het eind van de basisvorming 'moeilijker' boeken aankunnen dan aan het begin van het voortgezet onderwijs.
Lessuggesties
- De leerlingen zoeken, bijvoorbeeld in de bibliotheek, of noemen een boek
dat ze erg moeilijk vinden. Hieruit wordt het eerste stuk gelezen. De vragen waarom liet moeilijk is (vindt iedereen dat?) en waarom de schrijver
het op deze manier heeft geschreven, worden besproken en vervolgens proberen de leerlingen het gelezen stuk in eigen woorden te zeggen of op te
schrijven.
- Van twee verschillende verhalen wordt het taalgebruik vergeleken op punten als: aantal moeilijke woorden, onbegrijpelijke vergelijkingen en beeldspraken, zinslengte, grammatica, sfeer die door het taalgebruik wordt opgeroepen, namen van personages en plaatsen.
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- De leerlingen herschrijven een fragment uit een boek, dat voor hun leeftijd bedoeld is, voor kinderen die een paar jaar jonger zijn. Wat verandert er
allemaal? Een voorbeeld vooraf kan de leerlingen op gang helpen.
- Een dialoog of monoloog uit een verhaal dat veel leerlingen (te) moeilijk
vinden wordt 'geanalyseerd'. Is het plechtig, formeel taalgebruik, of juist
informeel, gewoon, plat, met invloeden uit een andere taal? Waarom zou
dit zo gedaan zijn? Hoe zou jij het zeggen?
- Van fragmenten waarin het taalgebruik niet eenvoudig is, geven de leerlingen aan wat voor soort verhaal het is (detective, historische roman, oorlogsverhaal, liefdesroman enzovoort), ze begrijpen wellicht meer dan ze
denken.
- De leerlingen zoeken uit een hele serie fragmenten waarin het taalgebruik
niet eenvoudig is, de fragmenten die bij elkaar horen.
- De leerlingen proberen naar aanleiding van twee of meer fragmenten uit
verschillende werken van één schrijver een omschrijving van het soort
taalgebruik te geven: plechtig, grappig, gewoon, spannend, romantisch.
- De leerlingen herschrijven gedichten met een niet gebruikelijke volgorde
van woorden in gewone zinnen. Daarbij kan de leerlingen gevraagd worden
waarom de schrijver voor de bewuste woordvolgorde gekozen heeft.
- Laat de leerlingen de verschillen in taalgebruik opschrijven bij het verwoorden van een soortgelijke gebeurtenis in een gedicht, een verhaal, een
dramatekst en een krantebericht. Welke manier van verwoorden vinden de
leerlingen het geslaagdst?

C.2 Tijd als structurerend element
In fictie gebeuren dingen met de tijd die in het werkelijke leven niet mogelijk zijn. Flash-back, vooruitwijzing, het overslaan van een periode, vertraging, tijdverdichting en andere manipulaties met de tijd maken dat de
verhaalvolgorde en de tijd die een periode bestrijkt afwijken van de
tijdsvolgorde en -duur in de werkelijkheid.
Leerlingen die voornamelijk verhalen met een chronologische opbouw kennen en niet bekend zijn met deze technieken raken wellicht in de war en
haken af als ze het verhaal niet meer kunnen volgen. Een verhaal dat bijvoorbeeld middenin de gebeurtenissen begint snapje als lezer zelden direct.
Je leest verder en langzamerhand wordt duidelijk waar het om gaat, wie er
belangrijk zijn, wat er gebeurd is en gebeurt. Je moet dus weten dat het in
zo'n geval noodzakelijk is om enig geduld op te brengen om het verhaal te
snappen.
Juist ook in de film wordt met behulp van visuele technieken veel gewerkt
met tijdselementen. Met voorbeelden uit de film kan de docent de tijdselementen heel goed zichtbaar maken: decorwisseling, ander lichtgebruik
enzovoort.
Als de leerlingen wordt gewezen op de tijd als structuurelement en op de
functie ervan in het verhaal, breiden ze hun kennis en daarmee hun leesmogelijkheden uit. Afhankelijk van de problemen met de tijd als structuur-
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element, waar de leerlingen tegenaan lopen, kunnen aan de orde gesteld
worden:
- de chronologische opbouw;
- de flash-back (gebeurtenissen uit het verleden die belangrijk zijn voor het
heden naar voren halen) is niets anders dan 'even terug in de tijd';
- de flash-forward (vooruitwijzing, korte mededeling die verraadt hoe iets
verdergaat, of hoe het later met een personage gesteld is);
- de tijdsprong (soms wordt in een verhaal een periode overgeslagen);
- vertraging (er wordt in het verhaal veel tijd besteed aan een gebeurtenis
die in werkelijkheid weinig tijd kost);
- versnelling (er wordt in het verhaal weinig tijd besteed aan een gebeurtenis die in werkelijkheid veel tijd kost).
- gelijktijdigheid van gebeurtenissen (in strips wordt gelijktijdigheid
bijvoorbeeld weergegeven door een beeldkader binnen een ander beeldkader
te plaatsen, in andere fictievonnen meestal na elkaar verteld).
Let wel: het gaat niet om de termen. Deze zijn voor de meeste leerlingen
onnodig abstract. Het gaat alleen om de inhoud van de begrippen.

Lessuggesties
- Bespreek aan de hand van voorbeelden alle genoemde tijdmanipulaties.
Waarom zouden makers van fictie deze mogelijkheden van tijdbeschrijving
in verhalen gebruiken en niet gewoon recht-toe-recht-aan de gebeurtenissen
opschrijven? Verwijs ook naar film en televisie waar omwille van de spanning vaak de chronologie verbroken wordt. Leg uit dat het mogelijk is om
een dun boekje te schrijven waarin wel tweehonderd jaar voorbij gaan en
een dik boek, dat maar enkele dagen beschrijft.
- Schets ruwweg een (bestaand) verhaal. Laat de leerlingen drie keer de
eerste regels bedenken van hetzelfde verhaal, zodat het achtereenvolgens aan
het begin, in het midden en aan het eind van de gebeurtenissen begint.
Lees eventueel een kort verhaal voor dat bij deze opdracht gebruikt kan
worden.
- Laat de leerlingen aan de hand van een gegeven verhaalfragment aangeven
hoe dit met een sprong vooruit of een flashback vervolgd zou kunnen
worden. Ze schrijven de eerste regels van het vervolg.
- Laat de leerlingen een in stukken geknipt kort verhaal met een flashback
(of andere tijdmanipulatie) erin, in de goede volgorde zetten.
- Laat de leerlingen nagaan hoeveel tijd er verloopt in een bepaalde
aflevering van een tv-serie en uitleggen hoe ze dat weten.
- De leerlingen gaan na welke middelen diverse fictie-makers (schrijvers,
dichters, striptekenaars, regisseurs van film en van toneel) hebben om te
laten zien dat iemand droomt, fantaseert of aan iets terugdenkt. Bij elk
middel dat ze noemen zoeken ze een voorbeeld.
- De leerlingen herschrijven een korte strip in proza en brengen er een
tijdsprong in aan.
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C.3 Verhaallijnen
In veel televisieseries komen binnen een aflevering meerdere verhaallijnen
aan de orde. Meestal horen die lijnen bij elkaar en is er sprake van een
vlechtwerk van verhalen. De verschillende verhaallijnen worden met elkaar
afgewisseld zonder datje de draad kwijtraakt. De leerlingen zijn door televisieseries vertrouwd met de presentatie van meerdere verhaallijnen door
elkaar. En daardoor kan zonodig vrij eenvoudig de link gelegd worden naar
verhaallijnen in geschreven fictie.
In een verhaal kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verhaallijn waarin een
romance wordt verhaald, een verhaallijn met spanning en sensatie (drugssmokkel, moord, diefstal, etcetera), een verhaallijn waarin een persoonlijk
probleem wordt uitgewerkt en een verhaallijn waarin een vete tussen twee
personen of twee families wordt uitgevochten.
De docent kan er speciaal de aandacht op richten dat het eind van een
aflevering van een tv-serie meestal wordt gevormd door een spannend moment in een van de verhaallijnen; dat je als kijker door deze manier van
vertellen genoodzaakt wordt de volgende keer weer te kijken, om te weten
hoe het afloopt.

Lessuggesties
- Laat de leerlingen van een aflevering van een televisieserie bijhouden
welke verhaallijnen er in voorkomen en wat die met elkaar te maken hebben. Start er een nieuwe lijn, wordt er iets afgerond? Op welk moment in
welke verhaallijn stopt een aflevering?
- Bij een actuele televisieserie waarin het verhaal uit meerdere lijnen bestaat, verzinnen de leerlingen zelf een complete nieuwe lijn en verdelen die
in op zichzelf staande, begrijpelijke stukken. Als een video-opname van
een aflevering aanwezig is, kunnen de leerlingen bovendien aangeven waar
in het verhaal de stukken uit hun verhaallijn passen.
- Van een (voor)gelezen roman worden de verschillende verhaallijnen geïnventariseerd. Is het mogelijk om een van de lijnen/gebeurtenissen weg te
laten of stort het verhaal dan in elkaar?

C.4 Perspectief
Als twee mensen verslag doen van een gebeurtenis die ze beiden hebben
meegemaakt, verschillen die verslagen eigenlijk altijd van elkaar. Die
verschillen (kunnen) worden veroorzaakt door verschillende factoren:
- Bevond de verteller zich letterlijk dichtbij of ver van de gebeurtenis?
- Hoe was de verteller betrokken bij de gebeurtenis (toeschouwer, betrokkene, dader/slachtoffer)?
- Wat was de stemming van de verteller op het moment van de gebeurtenis
of op het moment van vertellen?
- Had de verteller veel kennis over de achtergronden van de gebeurtenis?
- Wat is de mening van de verteller over de gebeurtenis?
- Enzovoort.
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Als toehoorder of lezer wordt je kijk op de gebeurtenis sterk bepaald door
het verhaal datje hoort en dus door het standpunt van degene die het vertelt. Hoor je later een andere versie, dan kun je soms behoorlijk gaan twijfelen.
In fictionele verhalen noemen we dit standpunt perspectief of vertelstandpunt. Ook in fictionele verhalen wordt de beleving van het verhaal door de
lezer of kijker sterk bepaald door het gebruik van het perspectief. Daarom
moeten de leerlingen iets weten over perspectief in verhalen.
In film, tv-drama en strips is het gebruik van perspectief heel belangrijk en
(dus) ook heel zichtbaar. Leerlingen hebben daar ook allemaal wel ervaring
mee. Daarom kan het perspectiefgebruik in films en strips uitstekend
worden gebruikt bij het uitleggen van het perspectief in boeken.
De leerlingen moeten daarom in elk geval iets weten over de optische vormen van perspectief:
- Kikkerperspectief: de situatie wordt van onderaf gezien, om iets groter
voor te stellen dan het is. Hitler zag er bijvoorbeeld nauwkeurig op toe dat
hij altijd enigszins van onderaf werd gefotografeerd of gefilmd. In een
verhaal kunnen we dan de zinsnede tegenkomen: "De woudreuzen torenden
hoog boven de rij zwoegende mensen uit.'
- Neutraal perspectief: de camera bevindt zich op ooghoogte. In een
beschrijving in een boek wordt het van bovenaf, op ooghoogte of van
onderaf gezien dan in het midden gelaten: "De expeditie baande zich een
weg door het oerwoud. "
- Vogelperspectief: de situatie wordt van bovenaf gezien, om iets kleiner
voor te stellen dan het is of om een overzicht van de situatie te kunnen
geven: "De mensjes worstelden zich tergend langzaam door het onmetelijke
oerwoud, waarvan het golven van de boomkruinen aan de horizon oploste
in de wazig blauwe lucht."
Ook de diverse mogelijkheden van afstand tot het onderwerp zijn relevant:
extreem totaal (bijvoorbeeld het complete voetbalveld), totaal (bijvoorbeeld
een situatie in een kamer of een kantoor) half totaal (bijvoorbeeld twee
personen aan een tafeltje in een restaurant), half close up (bijvoorbeeld een
persoon achter het stuur van een auto) close up (bijvoorbeeld alleen het
gezicht van een persoon), detail (bijvoorbeeld een hand met een mes of
tranen in een oog).
In B.4 is iets uiteengezet over tekenstijlen in strips (karikaturaal of realistisch). De wijze van tekenen beïnvloedt sterk de manier waarop de lezer
naar de gebeurtenissen in het verhaal kijkt en die ervaart. Asterix-verhalen
bijvoorbeeld blijven altijd vrolijk, terwijl Thorgall-verhalen (een realistisch getekende Viking-strip) altijd een heldhaftige sfeer uitstralen.
Specifiek voor het prozaverhaal moeten dan nog worden onderscheiden:
- het ik-verhaal, waarbij de beleving van het verhaal door de lezer sterk
wordt beïnvloed door de gedachten en gevoelens van de ik-figuur;
- het hij- of zij-verhaal, waarbij vaak hetzelfde geldt, maar met iets meer
afstand tot de gebeurtenissen;
- het vertellersverhaal, waarbij het verhaal wordt verteld door een onzichtbare persoon, die vaak de gedachten en gevoelens van de eigenlijke perso-
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nen kan "lezen" en commentaar kan geven op de gebeurtenissen. Deze
verteller is een beetje te vergelijken met de onzichtbare verslaggever in een
tv-reportage.

Lessuggesties
- Laat de leerlingen bij verschillende striptekeningen aangeven met welke
vorm van optisch perspectief ze te maken hebben (kikker- of vogelperspectief of neutraal) en wat de afstand is tot het onderwerp (van detail tot
extreem totaal).
- Laat de leerlingen twee pagina's uit stripalbums met heel verschillende
tekenstijlen niet elkaar vergelijken. Laat ze het gebruikte perspectief benoemen. Laat ze aangeven aan welk perspectief ze de voorkeur geven.
- Laat de leerlingen zoeken naar stripverhalen met plaatjes waarin opvallend
gebruik is gemaakt van het perspectief.
- Laat de leerlingen diverse scènes uit afleveringen van tv-series zien. Zet
de videoband eventueel stil. Laat ze de verschillende vormen van perspectief benoemen.
- Laat de leerlingen delen van een film of een aflevering van een tv-serie
zien. Welke veranderingen in camerastandpunt zien ze?
- Geef de leerlingen diverse korte fragmenten uit verhalen. Laat ze het
perspectief benoemen (ik-vertelling, hij-/zij-vertelling, vertelling met
verteller die boven het verhaal staat (commentaarverhaal).
- Laat de leerlingen een fragment lezen van een verhaal met meer personages, dat vanuit één personage verteld wordt (in de ik-vorm of in de hij/zij-vorm). Laat ze een vervolg schrijven vanuit een ander personage
(perspectiefwisseling).
- Geef de leerlingen enkele plaatjes uit verschillende strips, waarop verschillende personages voorkomen. Laat ze een van de personages uitkiezen
en vanuit zijn of haar gezichtspunt het verhaaltje van de strip vertellen.
- Geef een verhaaltje dat verteld wordt door een verteller die boven de verhaalgebeurtenissen staat en waarin meerdere personages optreden. Laat de
leerlingen een van de personages kiezen en het fragment herschrijven vanuit het perspectief van dit personage.
- Laat de leerlingen een verhaaltje lezen waarin een wisseling van het
perspectief voorkomt. Laat ze daarna weergeven hoe de kijk van de verschillende personages van waaruit de gebeurtenissen worden verteld, onderling verschilt en hoe je daardoor ook een ander beeld van de verhaalgebeurtenissen krijgt.

C.5 Tijd, plaats en cultuur
Een verhaal kan zich afspelen in 1994 in een middelgrote Nederlandse provincieplaats, waar de (autochtone) leerlingen hun eigen woonplaats in kunnen herkennen. Het kan spelen in een doorsnee Nederlands gezin, waar in
de winter stamppot op tafel komt en in de zomer een frisse salade, waar de
kinderen allemaal hun eigen kamer hebben en waar je met de fiets achterom naar de schuur kunt.
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Een verhaal kan ook spelen in een museum in Istanbul, in smalle steegjes
in Buenos Aires, in een Chinees gezin of in het Indonesische oerwoud.
Dan kan een verhaal nog spelen in de Middeleeuwen, in de Tweede
Wereldoorlog, in de toekomst of in enig ander tijdperk.
Het 'decor' waarin een verhaal speelt levert niet per definitie lees- of kijkproblemen op: Dit is pas het geval wanneer gebeurtenissen in een verhaal
of gedicht niet meer te begrijpen zijn doordat bepaalde kennis over de tijd
of plaats waarin het speelt of de culturele achtergrond van de personages
ontbreekt. Dit kunnen details zijn zoals de inrichting van het Amerikaanse
schoolsysteem, maar wie niets weet over de apartheid in Zuid-Afrika, zal
weinig begrijpen over een verhaal dat in dat land speelt, of een gedicht dat
er over gaat.
Lezen over of kijken naar de gebeurtenissen die gesitueerd zijn in een
andere tijd, plaats en cultuur dan die waarin je zelf leeft, vergt enig voorstellings- en inlevingsvermogen en soms zullen leerlingen daarbij geholpen moeten worden. In de inleiding wezen we er al op dat met name allochtone leerlingen wel eens uitleg nodig zullen hebben bij de situaties in
typisch Nederlandse jeugdboeken.
Omdat boeken en films uit andere tijden, landen, culturen heel leerzaam
kunnen zijn en, mits goed gebruikt, je kennis van de wereld uit kunnen
breiden, is dit niet zo maar een leerstofonderdeel dat alleen in geval van
problemen aan de orde moet komen. Er kan bijvoorbeeld informatie over
een bepaald land gelezen worden naar aanleiding van een verhaal, leerlingen
kunnen zich op veel manier verdiepen in een bepaalde historische periode
of bepaalde culturen, nadat ze daar door middel van een boek kennis mee
hebben gemaakt. De televisie biedt een schat aan programma's, ook speciaal voor jonge mensen gemaakt, over andere landen, tijden en culturen.

Lessuggesties
- Laat de leerlingen een fictiefragment zien of lezen en dan vertellen in
welk land en/of in welke tijd en/of in wat voor milieu (aren, rijk) het

speelt. Laat ze uitleggen hoe ze dit weten.
- Organiseer een project rond een bepaald land. Leerlingen lezen fictie over
en uit dat land en ook zakelijke informatie. Als afsluiting kunnen ze een
verslag of collage maken, of een presentatie houden.
- Organiseer een project rond een bepaalde cultuur. Leerlingen lezen fictie
en zakelijke informatie en beschrijven verschillende aspecten die in elke
cultuur voorkomen: relatie ouders-kinderen, liefde, omgang met dieren,
wonen en werken, school en dergelijke.
- Laat de leerlingen na het kiezen van een boek dat in een 'vreemde tijd,
plaats of cultuur speelt, enkele dingen opschrijven die ze geleerd hebben
over die tijd, plaats of cultuur.
- Laat leerlingen bij het lezen van een boek dat in 'vreemde' tijd, plaats of
cultuur speelt, vragen noteren die bij hen opkomen. Naderhand kunnen ze
die vragen met behulp van zakelijke informatie gaan beantwoorden. Ook
kan een medeleerling, die het boek ook gelezen heeft, proberen de vragen te
beantwoorden.
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- Vraag de leerlingen wat hun favoriete tijdperk is (waar ze bijvoorbeeld
graag over lezen) en laat ze enige kenmerken geven van die tijd en verschillen met onze tijd.
- Laat de vragen die allochtone leerlingen hebben over typisch Nederlandse
tijd-, plaats- en cultuurverschijnselen beantwoorden door autochtone leerlingen. Vervolgens vertellen allochtone leerlingen over vergelijkbare verschijnselen in hun eigen cultuur.

C.6 Personages
Personages in verhalen zijn voor jeugdige lezers en kijkers zeer belangrijk;
ieder heeft wel zijn of haar favorieten en de personages bepalen voor hen
voor een groot gedeelte of een verhaal mooi, spannend of aangrijpend is.
Er zijn verschillende soorten personen. Het eerste onderscheid is dat tussen
hoofdfiguren en bijfiguren. De hoofdfiguur is degene die in het verhaal
centraal staat, die met zijn of haar belevenissen de rode draad van het
verhaal vormt. Over hem of haar kom je het meest te weten. Er is overigens niet altijd sprake van slechts één hoofdpersoon. In verschillende tvseries, waarin veel verhaallijnen naast elkaar staan, volg je het reilen en
zeilen van meerdere personages. En in jeugdboeken en jeugdfilms treden
soms groepjes kinderen als hoofdpersonen op.
Het tweede onderscheid is dat tussen enerzijds personages die onder de invloed van de gebeurtenissen veranderen en over wie de lezer gaandeweg het
verhaal steeds ineen te weten komt, en anderzijds de personages die in het
verhaal niet veranderen, stereotiepen zijn.
De hoofdpersonen in stripverhalen, tv-series en serieboeken zijn in het algemeen stereotiep. Daardoor is er maximale herkenbaarheid voor de lezer
kijker. Deze weet altijd wat hem of haar te wachten staat en dat vergroot de
aantrekkelijkheid van de persoon en daarmee van de serie, de strip of het
boek.
Boeken en films die niet in serie worden gemaakt hebben vaak juist de
verandering of ontwikkeling van de hoofdpersoon als onderwerp.
Tenslotte kan de docent de leerlingen laten zien, dat hun mening over de
hoofdpersoon afhangt van verschillende dingen.
- In de eerste plaats moet de leerling zich kunnen identificeren met het
personage om het aardig te kunnen vinden. Of dat mogelijk is hangt af van
het perspectief dat de maker van het fictiewerk hanteert; met een personage,
datje door het hele verhaal heen nauw volgt, en in wie je allerlei karaktertrekken van j ezel f herkent, kun j e j e als lezer of kijker gemakkelijker identificeren.
- In de tweede plaats kan de maker in dialogen, karakteriseringen, uitingen
van andere personages, beschrijvingen en typeringen in hoge mate of de
lezer of kijker het personage aardig vindt.
De docent kan er op wijzen dat van het karakter van de personages niet
alles ingevuld wordt. Zou dat wel gebeuren, dan zou het verhaal erg langdradig worden. De docent kan laten zien, dat de leerlingen lege plekken in
het karakter van een personage vanuit hun eigen kennis aanvullen.

Lessuggesties
- Laat de leerlingen omslagen van boeken zien, waarop personages staan afgebeeld. Laat ze opschrijven hoe ze, ook gezien de titel en het genre van
het boek, denken dat de hoofdpersoon is. Hetzelfde kan gedaan worden met
aankondigingen uit tv-gidsen of filmposters. Laat ze daarna hun vermoedens koesteren.
- Laat de leerlingen hun favoriete personen van verschillende genres noemen. Laat ze argumenteren waarom juist die persoon hun favoriet is.
- Laat de leerlingen van een boek, film of aflevering van een tv-serie de
hoofdfiguur en de bijfiguren onderscheiden. Wat zijn de verschillen tussen
de hoofdpersonen en bijfiguren? Hoe vaak treden ze op? Welke personages
zijn voorspelbaar en welke onvoorspelbaar? Van wie kom je het meest te
weten, wie volg je in het verhaal? Wie vind je het aardigst? In wie herken
jejezelf het meest?
- Laat de leerlingen een boek of lang verhaal lezen of film zien. Welk personage heeft aan het einde ten opzichte van het begin duidelijk een verandering doorgemaakt (is anders over dingen gaan denken, handelt anders, ziet
zichzelf of anderen anders)? Laat de leerlingen proberen die verandering
/ontwikkeling in een paar woorden te karakteriseren.
- Laat de leerlingen een verhaal lezen dat vanuit verschillende perspectieven
is verteld. Krijgen ze door de verandering in perspectief een ander beeld van
verschillende personages?
- Laat de leerlingen een persoon in een verhaal volgen. Wat zien of lezen ze
werkelijk over deze persoon? Laat ze dat in een kolom onderbrengen. Zijn
er ook dingen die ze in het verhaal niet tegenkomen, maar wel veronderstellen? Laat ze dat in een andere kolom onderbrengen. Help ze als docent
vooral bij dit laatste wel op weg.
- Voor een denkbeeldige roman verzinnen de leerlingen namen voor de romanfiguren. De opdracht kan meer of minder voorgestructureerd worden,
bijvoorbeeld door af te spreken dat het een liefdesroman is (of sciencefiction, een historische roman, enzovoort) en wat voor soort personages er
allemaal in voorkomen.

C.7 Afloop
Waarom lopen de meeste verhalen goed af? Waarom laat een maker van fictie soms een verhaal slecht aflopen of met een open einde? Het is van belang dat de leerlingen kennismaken met verschillende oplossingen voor het
eind van een verhaal, zowel in boek- als filmvorm.
Het eind van een verhaal is niet altijd bepalend voor de beleving van alles
wat eraan voorafgaat. Het kan gewoon een manier zijn om het verhaal te
besluiten. Maar een andere keer bevat de laatste bladzijde of de laatste halve
minuut de clou waar in het hele verhaal naar toegewerkt werd (zoals in
griezelverhalen en thrillers bijvoorbeeld vaak het geval is). In dat geval is
het begrijpen van het einde cruciaal voor de beleving van het hele verhaal.
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De manier waarop het verhaal afloopt is sterk bepalend voor het gevoel dat
de lezer of kijker na afloop overhoudt. De docent kan aan de hand van
verschillende fictiewerken diverse aflopen en de effecten ervan belichten:
- het happy-end van vaak gruwelijke sprookjes stelt de jeugdige (en vaak
ook niet jeugdige) toehoorder in staat om toch met een gerust hart te gaan
slapen;
- het open einde is bedoeld om de lezer of kijker te laten nadenken over de
(betekenis van de) gebeurtenissen die zich in het verhaal hebben voltrokken;
- een somber, droevig of angstig einde versterkt in hoge mate het gevoel
van angst, verdriet enzovoort dat de maker wil overbrengen (zie bijvoorbeeld het einde van het toneelstuk gebaseerd op het dagboek van Anne
Frank).
In het onderdeel verhaallijnen is de leerling al gewezen op het einde van
afleveringen van tv-series. In tv-series wordt heel zorgvuldig gewerkt met
de afloop van scènes en afleveringen, met als doel de aandacht van de kijker
vast te houden. De kijker moet blijven kijken en, het liefst reikhalzend,
naar de volgende aflevering uitzien. Daarom eindigt elke aflevering van een
vervolgserie dan ook vlak voor de ontknoping van het probleem, opdat de
kijker zich in spanning afvraagt hoe het in de volgende aflevering verder
zal gaan. 'Cliffhangers' noemen we zulke vasthouders tegenwoordig.

Lessuggesties
- Laat de leerlingen plaatje voor plaatje een strip lezen en stoppen op het
moment dat ze zeker denken te weten hoe het verhaal afloopt. Ze vertellen
hoe het einde er uit ziet en lezen dan verder om hun idee te controleren.
- Laat de leerlingen een week lang van films en series die ze op tv zien
noteren of ze goed of slecht aflopen of een open einde hebben. Ze schrijven
de titel op en vatten het verhaal en het einde heel kort samen.
- Laat de leerlingen n.a.v. bijvoorbeeld Goede Tijden Slechte Tijden de
cliffhangers van verschillende scènes en van de afleveringen inventariseren.
- Lees een kort verhaal voor met een open einde en laat leerlingen kort
opschrijven hoe het verder zou kunnen gaan.
- Lees een kort verhaal voor met een slechte afloop en bespreek met de
leerlingen waarom de schrijver deze afloop verzonnen zou hebben.
- Lees een kort verhaal voor en stop op een moment dat de afloop nog niet
duidelijk is. De leerlingen verzinnen allemaal een goede, een slechte en een
open afloop.
- Geef de leerlingen de opdracht naar een aflevering van een tv-serie en naar
een speelfilm op tv te kijken. Wat vinden ze van het einde van de aflevering en van de film? Hadden ze liever een ander einde gezien? Laat ze dit
met argumenten omkleden.
- Laat de leerlingen drie fictiewerken noemen, waarvan ze het einde voorspelbaar, maar het verhaal toch spannend, mooi of aangrijpend vonden.
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D. Bewust omgaan met fictie
De laatste leerstofafdeling is bedoeld om leerlingen te leren bewust en
zelfstandig met fictie om te gaan. Ze leren hoe je een keus kunt maken uit
het enorme fictie-aanbod. Ze leren hoe je een mening kunt vormen over
fictie, die mening kunt uiten en bespreken met anderen en ook hoe je met
meningen en opvattingen over fictie van anderen kunt omgaan.

D. 1 Een keus leren maken
Hoe kiezen ervaren lezers hun volgende boek? Op welke manier bepalen
wij al dan niet met de tv-gids in de hand waar we naar gaan kijken? Wat
valt er op dat gebied te onderwijzen?
Wij lezen boeken die ons door anderen (vrienden, recensenten) worden
aanbevolen. We kiezen een boek van een schrijver waarvan we eerder met
plezier iets lazen, of van een schrijver die alom geroemd wordt en 'waarvan
eigenlijk iedereen iets gelezen moet hebben'. Een boek over een onderwerp
dat ons interesseert kan in aanmerking komen. Tenslotte kun je door
boekhandel of bibliotheek dwalen, informatie vragen, flapteksten lezen,
bladeren. In de tv-gids zoeken we op vergelijkbare manier naar favoriete
regisseurs en acteurs, laten we ons leiden door begeleidende artikelen, door
wat anderen ervan vinden en verleiden door het spannende einde van de
vorige aflevering.
Door leerlingen op school kennis te laten maken met allerlei soorten verhalen en gedichten wordt hen geleerd dat er keuzemogelijkheden zijn en dat
er voor elk wat wils is. De bovengeschetste manieren waarop ervaren lezers hun keus bepalen kunnen met de leerlingen besproken en zo nodig
geoefend worden.

Lessuggesties
- Laat leerlingen aan een flink aantal vrienden, vriendinnen, schoolgenoten,
zusjes en broertjes, neefjes en nichtjes vragen om een heel mooi boek, verhaal of gedicht/liedje te noemen. Uit de lijst die zo ontstaat kiezen ze een
titel om zelf te lezen. Ze noteren van wie de tip kwam en waarom ze dit
werk gekozen hebben.
- Vertel de leerlingen over klassiekers onder de jeugdboeken, boeken die
lang geleden geschreven werden, die iedereen kent en nog steeds mooi
gevonden worden (Pietje Bell, Kruimeltje, De Katjangs, Dick Trom, Joop
ter Heul). Ook titels uit de literatuur voor volwassenen kunnen genoemd
worden. Laat de leerlingen een van die boeken kiezen om te lezen.
- Neem de leerlingen mee naar de bibliotheek en vraag om een rondleiding
door bibliotheekpersoneel. Geef leerlingen zo nodig vooraf informatie over
de inrichting, de catalogus, het leensysteem en dergelijke.
- Organiseer een les rond (lapteksten en omslagen (bijvoorbeeld gekopieerd
in de jeugdafdeling van de bibliotheek), waarbij de leerlingen aangeven of
en waarom die summiere informatie hen aanspreekt of niet. Vgl. het
project Kaftje kijken van het NBLC.
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- Laat de leerlingen bladeren in een flinke hoeveelheid boeken (geleend uit
een bibliotheek en/of door leerlingen van thuis meegebracht). Ze kiezen
een of twee boeken om te gaan lezen, en schrijven van deze boeken op
waarom ze die gekozen hebben. Ook schrijven ze van twee boeken op
waarom ze die niet gekozen hebben.
- Laat leerlingen recensies en/of artikelen over schrijvers lezen. Ze kunnen
deze zelf zoeken in documentatie-mappen in de bibliotheek. In een korte
reactie schrijven ze op wie hen wel en niet aanspraken en waarom.

D.2 Meningen over fictie
Inhoud en bedoeling
Zowel maatschappelijke discussies over de waarde van bepaalde boeken en
films (onderscheid tussen lectuur en literatuur, censuur, literaire prijzen)
als discussies in kleinere kring (op het schoolplein, op een verjaardag)
moeten voor iedereen begrijpelijk, toegankelijk zijn. Daarom moeten leerlingen leren om meningen van anderen op dit gebied te volgen maar eigenlijk ook om zelf een mening over fictie te geven.
Hoe kom je aan een mening over fictie? En vooral: hoe uit je die mening?
Een mening is op te vatten als een combinatie van een oordeel en een
gevoel. Iedereen die leest voelt wel iets. Je kunt die gevoelens tijdens het
lezen peilen. Je vergelijkt met andere boeken/films die je kent. Je leest een
recensie en vergelijkt die met je eigen ideeën over het boek, de film. Je
praat met anderen over het boek en vergelijkt hun mening met de jouwe.
Al deze manieren om een mening te vormen kunnen in de klas uitgevoerd
worden. Vervolgens oefenen de leerlingen op verschillende manieren het
verwoorden van hun mening, het bespreken van gevoelens en oordelen met
anderen. Overigens kunnen leerlingen niet altijd verplicht worden om hun
diepste gevoelens over een boek of film in de klas te uiten, enige kiesheid
is geboden. Ook zal duidelijk moeten zijn dat het er, binnen zekere
grenzen, niet zozeer om gaat of een mening goed of fout is, maar of de
lezer/kijker het verhaal begrepen of aangevoeld heeft.
Van belang is dat ook de docent zijn mening geeft over verhalen, zonder
deze overigens aan de leerlingen op te dringen - zijn mening is met per
definitie goed. Hij kan leerlingen uitdagen om er een andere mening
tegenover te zetten, zonodig door zelf mogelijke andere gezichtspunten aan
te dragen. De manier waarop de docent zijn mening onderbouwt moet een
voorbeeld zijn voor de leerlingen.
Jaarlijks worden Gouden en Zilveren Griffels uitgereikt aan 'de beste' Nederlandse, respectievelijk Nederlandse óf vertaalde kinder- en jeugdboeken.
Ook uit kinderen bestaande jury's wijzen elk jaar in verschillende regio's de
beste jeugdboeken aan. Het lezen van jury-rapporten (met name de gebruikte criteria) en winnende boeken, en het zelf beoordelen van deze boeken kan
leerzaam zijn.

Lessuggesties
- Reik de leerlingen een serie 'beoordelingswoorden' aan: mooi, moeilijk,
zielig, opwindend, makkelijk, somber, ingewikkeld, saai, spannend, vrolijk, interessant, slaapverwekkend, enzovoort. Een opdracht die steeds terug
kan keren is om leerlingen al dan niet met behulp van deze woorden aan te
laten geven wat ze van een verhaal vinden en dit toe te lichten, bij voorbeeld door een passage te noemen die ze heel mooi, moeilijk, zielig, enzovoort vinden.
- Stimuleer leerlingen daarnaast om in hun eigen woorden te vertellen wat
ze van een verhaal vinden, en liefst iets meer dan 'nou wel leuk' of 'stom'.
- Een mening hoef je niet altijd over een compleet boek of een complete
film te geven. Laat leerlingen eens vertellen wat ze vinden van de personages, of van de sfeer, of van het begin, de afloop, de spanning(sopbouw),
de illustraties, het omslag, de titel, het taalgebruik.
- Maak met de klas een lijst van criteria waarmee een boek beoordeeld kan
worden, eventueel met behulp van een Griffel-jury-rapport. Laat dan alle
leerlingen hetzelfde boek lezen en beoordelen. De leerlingen kunnen hun
oordelen bediscussiëren.
- Laat de leerlingen in groepjes een Top -lo van beste boeken aller tijden
samenstellen. Of laat ze het slechtste boek of de slechtste tv-serie verkiezen.
- Laat leerlingen een reclame-affiche maken voor hun favoriete verhaal of
een tv-reclamespotje beschrijven waarin een boek wordt aangeprezen.
Komt de schrijver aan het woord, of enthousiaste lezers, wordt er een fragment voorgelezen of verfilmd, welke muziek of geluiden horen er bij?
- Laat regelmatig leerlingen vijf-minuten-praatjes houden over een tv-serie
of -film van de avond ervoor, met een vaste structuur: noem titel, schri j ver, hoofdrolspelers; vat het verhaalverloop samen en noem de hoogtepunten; vertel wat je er van vond en of je anderen deze filinity-serie aanraadt.
- Vertel de leerlingen over het verbieden en censureren van boeken en het
vervolgen van schrijvers in heden en verleden. Laat de leerlingen er (krante-)artikelen over lezen. Lees met de klas fragmenten uit een 'verguisd'
boek en vraag de leerlingen naar hun mening. Bekijk en bespreek samen
een film die twintig jaar geleden niet door de beugel kon.
- Vraag de leerlingen wat ze vinden van de in Amerika geopperde mogelijkheid om gewelddadige films op televisie ontoegankelijk te maken (voor
jonge kijkers) middels een meegestuurd signaal en een thuis door ouders in
te voeren code in het televisietoestel. En: in hoeverre houden de leerlingen
zich aan de 'leeftijdadviezen' bij films in de Nederlandse bioscopen?
-
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4. Planning en organisatie
Er zijn veel mogelijkheden om de in hoofdstuk 3 beschreven leerstof in de
les aan de orde te stellen. In de eerste plaats dekken bestaande lesmaterialen
voor een deel deze stof. De meeste schoolboeken voor Nederlands in de
basisvorming besteden aandacht aan fictie, bij de magazines Tikker en
Bumper verschijnt vanaf augustus 1993 lesmateriaal dat op de kerndoelen
gebaseerd is, en veel scholen zullen in de loop der tijd materiaal gemaakt
of verzameld hebben. Bovendien maakt het Instituut voor Leerplanontwikkeling fictielessen die direct in het verlengde van dit leerplan liggen. Deze
lessen zullen onder de titel Fictie voor de basisvorming als leerboek verschijnen.
In dit hoofdstuk schetsen we drie verschillende manieren om het fictieonderwijs uit hoofdstuk 3 in de praktijk gestalte te geven. Het eerste voorbeeld gaat uit van de fictie-lijn uit de methode die u gebruikt: 'Methode
plus'. Het tweede voorbeeld sluit aan bij de traditie van thematisch-cursorisch onderwijs en geeft aan hoe de leerstof in een klassikale cursus en
met individuele opdrachten rond thema's verwerkt kan worden: 'Cursus en
thema's'. Het derde voorbeeld schetst hoe fictie-onderwijs gecombineerd
kan worden met de vakonderdelen schrijven, lezen, spreken en luisteren, en
met andere vakken: 'Fictie geïntegreerd'.
Voorafgaand aan deze drie modellen gaan we in op de beschikbare tijd voor
fictie-onderwijs in de basisvorming en ter afsluiting van het hoofdstuk
bespreken we de toetsing van fictie-onderwijs.

4.1 Hoeveel tijd is er beschikbaar?
Fictie is geen onbelangrijk vakonderdeel binnen de basisvorming. Het
leerplan Nederlands voor de basisvorming van het Instituut voor Leerplanontwikkeling (Verbeek e.a., 1993) adviseert om in ieder jaar van de basisvorming 15% van de beschikbare lestijd aan fictie te besteden, evenveel als
aan schrijfonderwijs en aan onderwijs in spreken en luisteren (zie afbeelding 4a. Als in jaar 1 vier uur Nederlands wordt gegeven, en in jaar 2 en
jaar 3 drie uur, steeds veertig weken lang, dan zijn er in het eerste jaar voor
fictie 24 lesuren beschikbaar, in het tweede jaar 18 en in het derde jaar ook
18. Een voorbeeld van de urenverdeling in een vierjarige basisvorming is
te vinden in onderstaand schema.
Onderdeel

%

Spreken/luisteren
Schrijven
Informatief lezen
Fictie

15
15
23
15

Taalvariatie en media
Vrije ruilrite
Totaal

7
25
100

Jaar 1
uren
24
24
37
24

Jaar 2
uren
18
18
27
18

Jaar 3
uren
18
18
27
18

Totaal
uren
60
60
91
60

11
40

9
30

9
30

29
100

160

120

120

400

In de vrije ruimte die de basisvorming de scholen laat, is voor drie jaar nog
100 uur beschikbaar, waarvan uiteraard ook een deel aan fictie gewijd kan
worden.

4.2 'Methode plus'
Organisatie
Het opstellen van een fictie-leerplan dat het taalboek als basis heeft, begint
met het bekijken van de fictielijn uit dat boek. Uit de eerste drie delen van
het boek (voor zover beschikbaar) moet de leerstof voor fictie op een rijtje
gezet worden. De inhoudsopgave of een leerstofoverzicht is een handig
startpunt. Bij onduidelijkheden kunt u het betreffende hoofdstuk even
opslaan om te kijken welke leerstof er precies geboden wordt. Door
vervolgens deze lijst te vergelijken met de kerndoelen en/of met de leerstof
die in hoofdstuk 3 van deze publikatie beschreven is, ontstaat een beeld
van de lacunes en extra's in het taalboek dat u gebruikt. De gaten moeten
gevuld worden met materiaal uit andere bronnen en met betrekking tot de
extra's moet besloten worden of ze wel of niet deel van h e t
onderwijsaanbod gaan uitmaken. Omdat in een taalboek de aandacht voor
fictie vaak noodgedwongen beperkt is, is het raadzaam om belangrijke
onderdelen die er wel in voorkomen uit te breiden met behulp van ander
lesmateriaal. Aanvullend lesmateriaal, ter invulling van gaten en ter
uitbreiding van wel aangeboden leerstof, kan bijvoorbeeld gemaakt worden
door bij een fictietekst zelf enkele opdrachten te maken. Lessuggesties
voor alle leerstofonderdelen vindt u in hoofdstuk 3 en hierna bij de andere
benaderingen van fictie-onderwijs.

Planning
De relevante stof uit het boek kan in de gegeven volgorde worden aangeboden. Dit betekent over het algemeen dat er om de zoveel tijd een of twee
lessen aan fictie gewijd zullen worden, waarna weer met lezen, schrijven,

spreken, luisteren, grammatica en spelling doorgegaan wordt. Deze versnippering kan worden tegengegaan door onderwerpen samen te voegen die
in elkaars verlengde liggen. De leerstofonderdelen uit hoofdstuk 3 kunnen
als 'kapstok' gebruikt worden. Verspreid door de methode zijn bijvoorbeeld
aan de orde 'plaats en 'tijd' waarin het verhaal speelt. Samengevoegd kunnen deze onderdelen een wat langere lessenserie vormen, die wordt aangeboden in lessen die niet te ver uit elkaar liggen. Een eindopdracht waarin
het geleerde verwerkt wordt aan de hand van een (thuis) gelezen verhaal,
boek of serie gedichten kan zo'n lessenserie dan completeren.
Door de leerstofelementen die de docent belangrijk vind op deze manier te
herordenen ontstaat een onderwijsaanbod met samenhang, waarvan
misschien meer blijft hangen bij de leerlingen dan van vele losse stukjes.
Omdat er diverse taalmethoden in omloop zijn volstaan we niet deze algemene beschrijving van de mogelijkheden die er zijn om vanuit het boek
degelijk fictie-onderwijs te geven.

4.3 Cursus en thema's
Organisatie
Voor wie het onvoldoende vindt om de fictie-lijn uit het taalboek te volgen
en vindt dat leerlingen ook regelmatig de gelegenheid moeten hebben op
school om zich persoonlijk te verdiepen in teksten en beelden, er meer mee
te doen, kan een combinatie van een klassikale cursus en individueel
'thematisch' lezen en kijken aantrekkelijk zijn. De leerlingen krijgen in het
voorbeeld van deze onderwijsvorm dat we hieronder uitwerken, keuzemogelijkheden en veel zelfstandigheid, ze passen de theorie uit een cursus toe in
de praktijk van het zelf lezen.
De rode draad van dergelijk fictie-onderwijs is een klassikale'cursus' waarin
de leerstof (uit hoofdstuk 3) stap voor stap wordt aangedragen. Met behulp
van fictie-fragmenten en opdrachten wordt de 'theorie' in de les verwerkt.
Mits toereikend kan zo'n cursus bestaan uit de stof die het taalboek of een
specifieke fictiemethode biedt. Deze fictiemethode kan bijvoorbeeld zijn
het hiervoor genoemde leerboek Fictie voor de basisvorming.
Daarnaast is er een thematisch gedeelte. Na een cursusblok van bijvoorbeeld 6 lessen volgt een periode waarin de leerlingen individueel werken.
Ze kiezen ten eerste een thema dat centraal zal staan in de verhalen die ze
zelfstandig gaan lezen en bekijken, bijvoorbeeld: oorlog, vriendschap, Middeleeuwen, school, dieren, Zuid-Amerika, enzovoort.
Omdat de docent enige informatie over het thema zal moeten geven hangt
van hem af hoe breed het thema-aanbod is. Bij elk thema horen tenminste
een lees- en kijklijst met titels om uit te kiezen en een serie opdrachten
waar de leerling er een of meer van moet maken. Deze opdrachten hebben
betrekking op de stof uit de voorafgaande cursus, op het thema en op het
geven van een oordeel over de gelezen en bekeken werken. De leerlingen
lezen en bekijken in de eerste drie lessen en ook thuis een deel van de bronnen en werken in elk geval vanaf de derde les aan opdrachten. Naar keuze
van de docent werken leerlingen alleen of in groepjes.
Het kan aardig zijn om per thema een map te maken waarin de leerling allerlei informatie vindt: titels, recensies, achtergrondinfonuatie, en bijvoorbeeld ook kopieën van het werk van leerlingen die eerder dit thema kozen.
Voor elk thema moeten enkele identieke mappen beschikbaar zijn, omdat
leerlingen natuurlijk wel eens voor hetzelfde onderwerp zullen kiezen. Alle
mappen moeten van tijd tot tijd gesaneerd worden: verouderd materiaal er
uit, actuele informatie en nieuwe titels er in. Een van de opdrachten zou
kunnen zijn om enkele nieuwe teksten aan de map toe te voegen en verouderd materiaal te verwijderen.
Suggesties voor thema-lessen zijn te vinden bij de lessuggesties in hoofdstuk 3, in bijlage 2 en in Lezen voor de lijst; lbo-mavo (NBLC, 1990), die
leeslijsten bevat en verwerkingsopdrachten rond de thema's 'buitenbeentjes', 'historische boeken', 'science fiction', 'vriendschap', 'Tweede
Wereldoorlog' en 'verliefd'. In de meeste openbare bibliotheken zijn thema-

48

mappen aanwezig en sommige scholen zullen dergelijke mappen in een
eigen documentatiecentrum hebben.

Planning
In 24 lesuren (jaar 2 en jaar 3) kan bijvoorbeeld twee keer de reeks 6 lessen
cursus - 6 lessen thematisch werken gegeven worden. Een cursus van 12
lessen, gevolgd door een thema-periode van 12 lessen is mogelijk en zo
zijn er nog meer urenverdelingen denkbaar. Wanneer ook uren uit de vrije
ruimte voor fictie bestemd worden, kunnen de thema-periodes (of juist de
cursussen) verlengd worden. Ook kan de volgorde cursus-thema omgedraaid
worden zodat leerlingen eerst zelf bepaalde zaken ontdekken en proberen op
te lossen, voordat er in de klas op ingegaan wordt.
Een planningsvoorbeeld van thematisch-cursorisch fictie-onderwijs in jaar
3, gebaseerd op 28 lessen ziet er als volgt uit:
Cursusperiode 1 (8 lessen):
-dagboeken
- (hoorspel)
- poëzie
- taalgebruik
wat is fictie?
Van verschillende dagboekfragmenten wordt het taalgebruik en het effect
daarvan vergeleken. Ter sprake komt ook de echtheid van dagboeken en
verschillen en overeenkomsten met autobiografieën. Bij (zowel een hoorspel als) voorgedragen poëzie is goed luisteren van belang. Het onderwerp
taalgebruik komt terug en ook is er aandacht voor pauzes en stiltes, geluidseffecten en ritme. Er kan worden stilgestaan bij het gegeven dat zowel
gedichten als dagboeken persoonlijke documenten zijn, die in het grensgebied van fictie en niet-fictie te situeren zijn.
Thema periode 1 (6 lessen):
In de thema-mappen zitten titels en/of kopieën van:
- korte verhalen
- romans
- dagboeken
- gedichten
- televisieseries (actueel of met verwijzing naar video-opnamen ervan)
- recensies
- artikelen over de behandelde genres
- informatieve teksten over het onderwerp
Thema's kunnen zijn: fantasie, oorlog, beroepen, relaties, de stad.

Suggesties voor opdrachten (voor zover niet gekoppeld aan bronnen):
- Houd een week lang een dagboek bij en beschrijf daarin onder andere je
gedachten over het thema.
- Beschrijf van twee dagboeken waarom je denkt dat ze echt zijn of niet.
Zoek vervolgens informatie over de schrijver en probeer uit te vinden of je
gelijk had.
- Zoek drie heel verschillende gedichten rond het thema, die je graag in de
map wilt doen en schrijf een kort stukje over (de verschillen in) taalgebruik in die gedichten.
- Bekijk een aflevering van een televisie-serie en beschrijf of en zo ja hoe
er gebruik gemaakt wordt van stiltes en geluidseffecten (ook muziek).
Cursusperiode 2 (8 lessen):
- toneel en cabaret 2 lessen
- film 1 les
- verhaallijnen 2 lessen
- tijdsprongen 2 lessen
Aan de hand van video-fragmenten uit een cabaretprogramma kunnen in
drie lessen verhaallijnen, functie en effect van decor, kleding en rekwisieten, verschillen in stijl en sfeer met andere cabaretiers, recensies versus
de eigen beleving en dergelijke aan de orde gesteld worden.
In de volgende drie lessen kunnen naar aanleiding van een bezochte toneelvoorstelling dezelfde onderwerpen behandeld worden. In de laatste twee lessen worden decor en kleding, verhaallijnen en tijdsprongen in film en toneel met elkaar vergeleken, bijvoorbeeld aan de hand van een als huiswerk
bekeken film op televisie.
Theeza periode 2 (6 lessen):
In de thema-mappen zitten titels en/of kopieën van:
- korte verhalen
- romans
- toneelstukken (die op dat moment te zien zijn en/of tekstboekjes)
- televisie-series (actueel of met verwijzing naar video-opnamen ervan)
- films
- recensies
- artikelen over de genoemde genres en onderwerpen
Thema's kunnen zijn: politiek, humor, liefde & seks, toekomst, Grieken
/Romeinen enzovoort. Het toneel-, cabaret- en film-aanbod kan mede bepalen welke thema's de voorkeur hebben. Met een goede videotheek (op
school) worden de mogelijkheden voor een vast aanbod groter.
Suggesties voor opdrachten (voor zover niet gekoppeld aan een of meer
bronnen):
- Beschrijf hoe het thema behandeld wordt in twee van de fictionele bronnen uit de map.
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- Schrijf een korte recensie over een van de toneel- of cabaret-voorstellingen die je (op video) hebt gezien.
- Maak een decorschets voor de toneelbewerking van een van de romans of
verhalen uit de map. Licht toe waarom het decor er zo uitziet.
- Beschrijf in het kort welke verhaallijnen (en/of tijdsprongen) er voorkomen in een van de films uit de map.

4.5 Fictie geïntegreerd
Organisatie
De kerndoelen Nederlands bieden erg veel mogelijkheden voor het integreren van vakonderdelen (Hawinkels, 1991). Een monoloog (spreekbeurt) in
de klas kan heel goed een boekpresentatie zijn of een verslag van een week
televisiedrama kijken. Er kunnen teksten geschreven worden waarin anderen overtuigd worden van de kwaliteit van een nieuwe film, in een discussie kan een gedicht centraal staan, en met recensies en achtergrond-informatje over schrijvers, acteurs, regisseurs, boeken, films, toneel en televisie-drama kan lezen van zakelijke teksten ook over fictie gaan.
In dit kader wijzen we er op dat een klassediscussie over een film of een
spreekbeurt over een boek niet vanzelf zowel fictie- als spreek-/luisteronderwijs is.
Voor de verschillende betrokken domeinen moeten duidelijke doelen en
eisen vaststaan, er moet zowel op het gebied van fictie als van spreken
/luisteren (in dit geval) iets geleerd worden, wil er van echte integratie
sprake zijn. Dat betekent dat er regelmatig aandacht nodig is voor theorie
rond een enkel vakonderdeel. Voor fictie kunnen dat net als bij de aanpak
'Methode plus' en 'Cursus en thema's' onderdelen uit het taalboek zijn, zo
nodig aangevuld met stof uit hoofdstuk 3. Integratie met andere vakonderdelen krijgt vooral gestalte in de verwerking van de fictionele teksten of
beelden.
In het geval van een gecombineerd onderwijsaanbod zoals hierboven be-

doeld, moet het ook de leerlingen volstrekt duidelijk zijn dat ze 'twee (of
meer) dingen tegelijk aan het leren zijn' en dat ze aan eisen op meer dan
een terrein moeten voldoen.

Planning
Omdat er uiteindelijk aan alle vakonderdelen voldoende tijd besteed moet
worden is het niet zo, dat er met deze onderwijsvorm meer tijd beschikbaar
is voor fictie. Hoogstens zal fictie vaker het onderwerp zijn van lessen
rond andere vakonderdelen, en dat is mooi meegenomen, maar niet voldoende als het gaat om serieus fictie-onderwijs.
Steeds zal theorie over fictie(aspecten) en uitleg over aspecten van het
andere vakonderdeel naast elkaar gegeven moeten worden. In de opdrachten
die de leerlingen maken ter verwerking van het geleerde moeten beide vakonderdelen terug te vinden zijn en ook in de evaluatie en beoordeling ervan
moet voor alle aspecten aandacht zijn. Wanneer een leerling een spreek.
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beurt houdt over verhaallijnen in televisieseries zal moeten blijken dat er
iets geleerd is over verhaallijnen en ook iets over de opbouw van een
spreekbeurt, publiekgericht spreken en dergelijke.
Uitleg en theorie hoeft niet altijd vooraf te gaan aan opdrachten. Het is
goed mogelijk om de leerlingen eerst zelf iets te laten schrijven en vervolgens op zowel aspecten van het schrijven als fictionele aspecten in te gaan.
Een ander voorbeeld: na uitleg over (een onderdeel van) zakelijk lezen, lezen de leerlingen een filmrecensie met opdrachten op het gebied van zakelijk lezen. Vervolgens worden verwachtingen van de leerlingen over de
kwaliteit van die film besproken en daarna wordt de film bekeken en volgt
een opdracht over een fictie-aspect van de film.
Met het taalboek en/of leerstofonderdelen uit hoofdstuk 3 als basis zal gezocht moeten worden naar dit soort combinatiemogelijkheden. Er zullen
les-senreeksjes ontstaan die meer omvatten dan een enkel fictiehoofdstuk
uit het taalboek, maar minder diepgaand zijn dan de thematische verwerking van cursuselementen. De kracht van deze vorm van fictie-onderwijs is
dat het de natuurlijke manier van omgaan met fictie benadert.

Voorbeelden
Fictie en schrijven: fictiedagboek bijhouden (dat wil zeggen: een maand
lang persoonlijke notities maken over gelezen en bekeken fictie aan de
hand van richtvragen); strip in proza herschrijven; zelf gedichten schrijven;
zelf een verhaal schrijven met bijvoorbeeld aandacht voor tijdsprongen,
meerdere verhaallijnen, perspectiefwisseling; bij een bestaand fragment een
begin of eind maken; verslag schrijven van een interview (zie Fictie en
dialoog); een rol voor jezelf schrijven in een televisie-serie.

Fictie en lezen: recensies van jeugdboeken zoeken/lezen; achtergrondinformatie zoeken over tijd/plaats waarin het boek speelt; informatie over
de schrijver zoeken/lezen; voorbeschouwingen en recensies over film,
toneel en televisie-drama lezen
Fictie en monoloog: korte en langere 'spreekbeurten over fictie'. Bijvoorbeeld verslag doen van een week televisie-drama kijken (hoogtepunten,
dieptepunten, genres, realiteitsgehalte, verhaallijnen - er zijn allerlei aandachtspunten); een boekbespreking houden; in duo's een gedicht
voordragen; moppen vertellen.
Fictie en luisteren: luisteren naar verhalen, naar poëzie, naar documentaires
over schrijvers, naar een hoorspel (en ook praten over de betekenis van
hoorspelen in de tijd dat er nog geen televisie was, ter vergelijking
luisteren naar een tv-serie zonder beeld); luisteren naar medeleerlingen die
fictie voordragen of bespreken.
Fictie en dialoog: 'fictie-interviews' afnemen (elkaar interviewen over leesgewoonten en -ervaringen, favoriete verhalen enzovoort); een (jeugdboeken)schrijver interviewen; informatie inwinnen bij een bibliotheek.

52

Fictie en polyloog: klassegesprek over verhaal, groepsgesprek voor verkiezing van het beste boek; met een groepje een hoorspel maken en opnemen of opvoeren; een discussie over stellingen als 'in een spannend jeugdboek moet de hoofdpersoon een jongen zijn' , 'een uur TV kijken
ken per dag is
genoeg'.

4.6 Toetsing
Er zijn verschillende redenen om fictie-onderwijs te toetsen. Ten eerste is
het een gegeven dat een vak(onderdeel) waar cijfers voor worden gegeven
een hoger aanzien geniet bij de leerlingen. En waarom zou fictie-onderwijs
minder serieus moeten worden genomen dan bijvoorbeeld schrijfonderwijs?
Voor leerlingen en docent is het bovendien van belang om te' weten of lessen effect hebben. Weten en kunnen de leerlingen meer dan voor die lessen?
Mits daar onderwijs in is gegeven kan het herkennen van tijdsprongen, perspectief en bepaalde vormen van taalgebruik bijvoorbeeld getoetst worden,
zoals bij het lezen van informatieve teksten getoetst wordt of leerlingen
het juiste verband zien tussen twee alinea's, of leerlingen de (eigenlijke)
bedoeling van de schrijver onderkennen en dergelijke. Ook de tijd waarin
een verhaal speelt kan onderwerp van een toets zijn, evenals voor het verhaal relevante eigenschappen van de hoofdpersoon, mits deze gegevens op
te maken zijn uit het fragment of verhaal dat in de toets wordt aangeboden,
en mits het in voorafgaande lessen aan de orde is hoe je dit kunt doen.
Daarnaast is het mogelijk om de meer open opdrachten die leerlingen maken in het kader van fictie-onderwijs, te beoordelen op aspecten als inhoud,
verzorging, omvang, opbouw en volledigheid en zelfs taalgebruik. Voorwaarde is dat de leerlingen vooraf weten op welke aspecten ze beoordeeld
zullen worden en weer, dat er in het voorafgaande onderwijs voldoende aandacht voor deze aspecten is geweest.
Het zal duidelijk zijn dat wij aanraden om de toetsing van het vakonderdeel
fictie op ongeveer dezelfde wijze uit te voeren als de toetsing van andere
vakonderdelen.

53

Literatuur
waarnaar in de hoofdstukken 1 - 4 verwezen wordt
Boer, M. de, De basis voor een leerplan Fictie. In: Moer 1992/7, p.253-258.
Bonset, H. e.a.: Nederlands in de basisvorming. Een praktische didactiek.
Muiderberg, 1992.
Commissie Herziening Eindtermen, Advies kerndoelen voor de basisvorming
in basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, 1990.
Freeman-Smulders, A., Het kinderboek als struikelblok. 2e druk, Den Haag,
NB LC, 1986.
Hawinkels, K.: Leerplan jeugdliteratuur in de basisvorming. Een voorstel. In:
Leesgoed, 1991/5.
Verbeek, J., Bouwstenen voor de Basisvorming. Een leerplan Nederlands.Wolters-Noordhoff, Groningen 1993.
Vos, Jacques, Feit en fictie. Over de didactiek van het jeugdboek in de klas.
Purmerend, Muusses, 1981.
Vos, Jacques, 'Waar werken we naartoe? Literatuuronderwijs in mavo-vier' in:
Leestekens, oktober 1985, p.28-31.
Vos, Jacques, Jeugdliteratuur. Didactiek en methodiek. Leiden, Martinus
Nijhoff, 1988.

54

5. Documentatie en adressen
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de instellingen en middelen die
u ten dienste staan bij de realisering van het fictie-onderwijs. Ten dele betreft dat titels en instellingen die u wellicht bekend zijn. Deze bevinden
zich vooral op het gebied van onderwijsverzorging, leesbevordering en
boek-promotie. Wij hebben echter ook gegevens opgenomen die tot dusver
in het (taal)onderwijs minder bekend waren. Daarbij gaat het meer om
instellingen die zich richten op audiovisuele vorming en audiovisuele
media.
De gegevens zijn verdeeld in: publikaties, tijdschriften en adressen van
instellingen. Overal is kort aangegeven wat voor soort informatie u ervan
kunt verwachten en hoe deze bereikbaar is.

5.1. Publikaties
Bonset, H., De Boer, M. en Ekens, T., Nederlands in de basisvorming,
een praktische didactiek, Muiderberg, 1992
Verbeek, J. e.a., Bouwstenen voor de basisvorming, een leerplan
Nederlands, Groningen, 1993.
Kraaijveld, R.A.J., Jeugdliteratuur in de praktijk, Zutphen, 1989.
Verhalende jeugdliteratuur voor 14 tot 16-jarigen.
Tellegen-Van Delft, S. en Coppejans, L., Verbeeldend lezen, NBLC, Den
Haag, 1992. Systematisch onderzoek naar de diverse vormen van
verbeeldend lezen, onder scholieren, docenten en bibliothecarissen.

De leesvampier, leesmethode voor het ibo/lbo, CPS, Hoevelaken, 1990
(OVB-brochure: 239, 240, 241). Leesmethode, bestaande uit een
docentenhandleiding en twee lesboeken. Thematische aanpak.
Lezen voor de lijst, lbo-inavo, NBLC, Den Haag, 1990. Uitgebreide
brochure met voorbeelden van een basisboekenlijst, een aantal thema's met
uitvoerige opgave van titels die binnen dat thema passen en suggesties
voor het werken met strips.
Van klassebibliotheek tot schoolmediatheek, NBLC, Den Haag, 1991.
Uitgebreid overzicht van wat er komt kijken bij het opzetten van een eigen
schoolmediatheek.
Pennen, W. van der, Literatuur ... daar snap ik niks van, Stichting Lezen,
Amsterdam, 1992. Leesbevorderende projecten voor lbo/mavo.
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Once upon a time, LOKV, Utrecht. Thematische introductie in de
geschiedenis en taal van de film.
Filmcahiers, LOKV, Utrecht. Thematische kijkwijzers bij speelfilms.
Verschenen zijn Film leren lezen, algemene inleiding in de taal van de film
en diverse cahiers over specifieke films.

5.2 Tijdschriften
Vloer, tijdschrift van de VON, Vereniging voor Onderwijs in het Neder
lands. Dit tijdschrift bevat geregeld artikelen over werken met fictie in de
klas.
Levende Talen, tijdschrift van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen. Dit tijdschrift bevat geregeld artikelen over werken met fictie in de
klas.
Leesgoed, uitgave van het NBLC in Den Haag. Tijdschrift voor onderwijsgevenden en bibliothecarissen over lezen, leesbevordering en boekpromotie.
Tsjip, tijdschrift voor literaire vorming. Uitgave van de Stichting Promotie Literatuuronderwijs. Redactieadres - zie voorin deze uitgave.

5.3 Adressen
SLO, Instituut voor leerplanontwikkeling, project Nederlands VO
Postbus 2041, 7500 CA Enschede. Tel . (053) 84 08 40.
APS, Algemeen Pedagogisch Studiecentruin
Postbus 85475, 3598 AL Utrecht. Tel. (030) 85 66 00.
CPS, Christelijk Pedagogisch Studiecentrum
Postbus 30, 3870 CA Hoevelaken. Tel. (03495) 41 211.
KPC, Katholiek Pedagogisch Centrum,
Postbus 482, 5201 AL 's Hertogenbosch. Tel. (073) 21 54 35.
SPL, Stichting Promotie Literatuuronderwij s,
De Schietspoel 1, 5051 DL Goirle. Tel. (013) 34 60 93.
LOKV, Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming
Ganzenmarkt 6, Postbus 805, 3500 AV Utrecht. Tel. (030) 33 40 18.
Het LOKV kan u informeren over adressen van CKV's bij u in de buurt.Het LOKV
ondersteunt plaatselijke steunpunten of centra voor kunst-zinnige vorming
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(CKV's) op het gebied van literaire en audiovisuele vor-ming. Deze CKV's
adviseren en ondersteunen scholen, vaksecties en do-centen die audiovisuele
elementen in hun fictie-onderwijs willen opnemen.

NBLC, Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum
Taco Scheltemastraat 5, Postbus 93054, 2509 AB 's Gravenhage. Tel.
(070) 31 41 500.
Het NBLC is de landelijke overkoepelende vereniging van de openbare
(jeugd)bibliotheken in Nederland. De Dienst Boek en Jeugd van liet NBLC
levert materialen en ontplooit activiteiten op velerlei gebied, o.a. samenstelling van keuzelijsten, tenstoonstellingspanelen en posters, ontwikkeling
van leesprogramma's, ontwikkeling van materialen t.b.v. de Kinderboekenweek. De bibliotheek omvat een grote collectie oude en nieuwe jeugdboeken en secundaire literatuur.
Het NBLC kan u informeren over adressen en activiteiten van de Provin-ciale
Bibliotheekcentrale (PBC) bij u in de buurt.

NIAM, Nederlands Instituut voor Audiovisuele Media
Neuhuyskade 94, Postbus 97734, 2409 GC 's Gravenhage.
Tel. (070) 33 14 3500.
Het NIAM ondersteunt het onderwijs met pedagogisch-didactische hulpmiddelen op audiovisueel gebied in alle onderwijsvormen.

NOT, Nederlandse Onderwijs Televisie
Noordse Bosje 16-18, Postbus 1070, 1200 BB Hilversum.
Tel. (035) 72 36 11.
De NOT verzorgt diverse op het onderwijs gerichte tv-produkties op het gebied
van fictie en (jeugd)literatuur.

NFI, Nederlands Film Instituut, Audiovisuele Dienst
Postbus 515, 1200 AM Hilversum. Tel. (035)21 76 45.
Het NFI leent films, video's en andere materialen aan het onderwijs.

CPNB, Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek
Keizersgracht 391, Postbus 10576, 1001 EN Amsterdam.
Tel. (020)62 64 971.
De CPNB organiseert ieder jaar o.a. de Kinderboekenweek en de bekroning van
de beste kinder- en jeugdboeken met de Gouden en Zilveren Griffels en
Penselen.

SSS, Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7, 1018 HB Amsterdam. Tel. (020) 62 34 923.
Bij de SSS zijn schrijvers en dichters aangesloten, die op scholen en in
bibliotheken vertellen over hun werk of werkgroepen begeleiden. De SSS
produceert ook videofilms rond auteurs.

Stichting Lezen
Keizersgracht 391, 1016 Ei Amsterdam. Tel. (030) 62 30 566.
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De Stichting Lezen is een samenwerkingsverband van overheid,
boekenbranche, bibliotheekwezen en dagbladpers voor de instandhouding en
bevordering van de leescultuur. Daartoe verspreidt de Stichting Lezen o.a.
voorlichtingsmateriaal.

The mainstreain of poetry
goes back to the old tribes
& has been carried forward by
the great subterranean culture
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Bijlagen
Bijlage l: De kerndoelen Nederlands
Algemene doelstelling
Met het oog op hun maatschappelijk functioneren, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op verdere studie en beroep is het onderwijs in de
Nederlandse taal erop gericht te bevorderen dat leerlingen in staat en bereid
zijn taal zowel produktief als receptief in mondelinge en schriftelijke vorm
te gebruiken.
Om dat te kunnen moeten de leerlingen enerzijds de waarde van taal voor
hun cognitieve en affectieve ontwikkeling in haar verschillende functies
kunnen ervaren en moeten ze de mogelijkheden ervan - in manieren van
praten, luisteren, schrijven en lezen - voor hun ontwikkeling leren gebruiken. Anderzijds moeten leerlingen in communicatieve situaties juiste
vormen van taalgebruik en denkwijzen kunnen toepassen en in taaluitingen
van anderen deze denkwijzen en vormen van taalgebruik kunnen
interpreteren. Van belang daarbij is, dat leerlingen in dergelijke situaties
hun kennis, gevoelens en gedachten kunnen verkennen en ordenen, en
strategieën kunnen hanteren die op het bereiken van het communicatieve
doel zijn afgestemd.
In beide gevallen is het van belang dat leerlingen leren reflecteren op taal
en taalgebruik.

Domein A. Taalgebruik
Subdomein Spreken/luisteren
1. De leerlingen kunnen in situaties met een meer formeel karakter aan een
dialoog deelnemen met het oog op
-het geven of verkrijgen van de nodige informatie;
-het weergeven van een eigen mening;
-het overhalen van een gesprekspartner tot handelen.
2. De leerlingen kunnen in klas- of schoolverband aan een polyloog deelnemen met het oog op
-het geven of verkrijgen van de nodige informatie;
-het weergeven van een eigen mening;
-het bereiken van een voor hen aanvaardbaar resultaat.
Subdomein Spreken
3. De leerlingen kunnen in de vorm van een korte monoloog voor een
bekend publiek een persoonlijke beleving vertellen of een situatie
beschrijven.
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Subdomein Luisteren (kijken)
4. De leerlingen kunnen intensief luisteren en doelgericht luisteren.
5. De leerlingen kunnen een voor hen bestemde mondelinge instructie
uitvoe-ren.
6. De leerlingen kunnen van een voor hen bestemde uitleg of een voor hen
bestemd radio- of televisieprogramma een globale samenvatting geven of de
belangrijkste elementen ervan vertellen.
Subdomein Schrijven
7. De leerlingen kunnen zich zowel zakelijk als persoonlijk schriftelijk
uitdrukken ten behoeve van hun directe omgeving, officiële instanties, of
toekomstige werkgevers met het oog op het geven of verkrijgen van de
nodige informatie en het overhalen van de geadresseerde tot handelen. Daarbij
hanteren ze die conventies met betrekking tot interpunctie, spelling, structuur, kenmerken van tekstsoorten, taalgebruik en uiterlijke verzorging die
daarvoor doelmatig zijn.
8. De leerlingen kunnen op basis van reacties en suggesties van anderen een
(eigen) tekst herschrijven.
Subdomein Lezen
9.De leerlingen kunnen globaal lezen, doelgericht lezen en studerend lezen.
10.De leerlingen kunnen in fictionele en niet fictionele teksten die aansluiten
bij hun ervaringswereld en ontwikkelingsniveau en voor hen geschikt taalgebruik bevatten;
onderscheid maken tussen de daarin voorkomende
- feiten en meningen
- mededelingen en voorbeelden;
de volgende relaties herkennen:
- middel en doel
- oorzaak en gevolg;
antwoord geven op vragen over:
- het denken en handelen van de personages in de tekst
- de beschreven situatie
- de relatie tussen tekst en werkelijkheid
- de waarde van de tekst voor hen zelf en anderen;
aangeven welk doel de schrijver nastreeft;
en van die teksten een globale samenvatting geven, waarin ten minste het
hoofdonderwerp en de hoofdgedachte verwoord zijn.
11. De leerlingen kunnen een voor hen bestemde schriftelijke instructie uitvoeren.

•1

Domein B. Kennis over taal en taalverschijnselen
12. De leerlingen kennen de regels voor de spelling van de werkwoordsvormen en om deze regels te kunnen toepassen herkennen zijn in een zin de
persoonsvormen, de onderwerpen en de gezegdes waarin voltooide deelwoorden voorkomen.
13. De leerlingen kunnen onderscheid maken tussen meer en minder formele
taalgebruikssituaties en weten welk taalgebruik in deze situaties gehanteerd
wordt.
14. De leerlingen kennen het onderscheid tussen dialecten, groepstalen en
standaardtalen. Zij hebben inzicht in de achtergronden van , verschillen in
gesproken taal, het ontstaan van talen en het in stand blijven en veranderen
ervan.
15. De leerling kennen schrijfprocessen en schrijf-procedures. Zij kunnen vooraf of na afloop van het schrijfkarwei - aangeven, welke keuzes zij maken
of gemaakt hebben.
16.De leerlingen hebben inzicht in de maatschappelijke rol die de media spelen in de communicatie.
17.Ten dienste van de toepassing bij het taalgebruik kennen de leerlingen
- ten minste de volgende middelen waarmee de luisteraar of lezer gemanipuleerd kan worden: figuurlijk taalgebruik, clichés, persuasieve en suggestieve elementen;
- de karakteristieke eigenschappen van ten minste de volgende tekstsoorten:
het gedicht, het stripverhaal, het toneelstuk of de televisie-serie, het verhaal,
het dagboek, de instructie-tekst, de reclametekst, het krante-artikel;
- de functie van beeld en opmaak in een tekst en hebben zij inzicht in hoe
een tekst gestructureerd kan worden met behulp van alinea's en door middel
van een indeling in inleiding, kernstuk en slot.

Domein C: Informatievaardigheden
18. De leerlingen kunnen bij het verwerven van informatie gebruik maken
van de volgende voor hen geschikte informatiebronnen en -systemen:
- vraaggesprekken
ken
- audiovisuele media
- schriftelijke informatiebronnen
- geautomatiseerde gegevensbestanden.
19.De leerlingen kunnen voor het verwerken van informatie zelf een eenvoudig gegevensbestand opzetten.
20. De leerlingen kunnen in alle stadia van het schrijfproces tekstverwerkingsprogrammatuur gebruiken.
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Bijlage 2: Keuzelijst opdrachten
uit: Piet Gielen & Xander Noë: 'Literatuuronderwijs - een zure appel?' In:
Moer, 1990/1, p. 10 e.v.
N.B.: Deze opdrachten hebben betrekking op het omgaan met geschreven fictie. Maar met enige aanpassing zijn de meeste heel goed bruikbaar bij film
en televisie.
1 Ontwerp een lettertype, waarin het betreffende boek gedrukt zou kunnen
worden. Toelichten.
2 Hou een interview met de hoofdpersoon/hoofdpersonen van het boek. Of
interview de schrijver. Je moet wel informatie uit het boek aan de orde laten
komen in je interview.
3 Schrijf een verhaal met hetzelfde thema als het gelezen boek.
4 Kopieer enkele recensies over het gelezen boek (kun je halen bij de bieb),
plak ze in je schrift, bespreek de argumenten die gebruikt worden en lever
conunentaar.
5 Ontwerp enkele illustraties bij het gelezen werk. Voorzie ze eventueel van
commentaar.
6 Schrijf een gedicht n.a.v. het gelezen boek.
7 Teken een plattegrond van een belangrijke ruimte in het verhaal.
8 Ontwerp voor het verhaal een omslag, zodanig dat een aspirant-koper
duidelijke informatie krijgt over de sfeer van het verhaal.
9 Bespreek uitvoerig hoe de spanning in het boek wordt opgebouwd.
10 Maak een reclamefolder voor het boek. Plak die in je schrift.
11 Laat een deel van het verhaal in een ander land met een volstrekt andere
cultuur spelen. Pas namen en andere uiterlijkheden aan.
12 Bedenk zelf vijf mogelijke nieuwe titels voor het boek. Duidelijk toelichten.
13 Stel je voor dat jij de schrijver bent, aan welke passage heb je met het
meeste plezier gewerkt en waarom?
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14 Zoek één of naeer gedichten die bij het verhaal passen. Kopieer ze en plak
ze in je schrift of schrijf ze over. Motiveer je keuze.
15 Maak van een passage van het verhaal een strip.
16 Maak naar aanleiding van het gelezen boek een lied. Pas de soort aan.
17 Welke vragen zou je de schrijver willen stellen? Laat duidelijk uitkomen
datje het boek hebt gelezen.
18 Maak van het verhaal een krantebericht.
19 Beargumenteer waarom het de moeite waard is je boek te bewaren zodat
het over tweehonderd jaar nog gelezen kan worden.
20 Laat twee hoofdpersonen met elkaar corresponderen. Schrijf minimaal drie
brieven.
21 Herschrijf een fragment van het verhaal in een andere stijl b.v. romantisch, ironisch, platvloers, impressionistisch.
22 Schrijf een ander slot aan je boek.
23 Schrijf een artikel voor een weekblad als Story of Privé dat heet: Ik was
een dag te gast bij ... (de naam van de hoofdpersoon van het boek invullen).
24 Schrijf een recensie n.a.v. het verhaal. Verwerk hierin ook informatie
over de auteur.
25 Ga het gelezen boek na op zijn werkelijkheidsgehalte: wat is levensecht,
wat niet? Geef ook argumenten.
26 Maak van de meest werkzame passages een filmscript. Geef nauwkeurige
aanwijzingen voor de cameraman. Welke acteurs/actrices zou je kiezen.
27 Als de schrijver in de vorige eeuw geleefd zou hebben, hoe zou hij het
boek dan geschreven hebben?
28 Beschrijf het uiterlijk van enkele belangrijke personen (lichaam, kleding)
maar dan uitsluitend op basis van de in het verhaal verstrekte gegevens.
Citeer dus.
29 Schrijf een gedeelte van het verhaal vanuit een ander vertelperspectief.
30 Schrijf een ingezonden brief waarin je je uitvoerig boos maakt over het
boek of over de handel en wandel van een romanfiguur.
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31 Geef een zo nauwkeurig mogelijke persoonsbeschrijving. Teken ze
eventueel na en beschrijf ook het karakter.
32 Uit welke gegevens in het verhaal blijkt in welke tijd het speelt. Duidelijk toelichten.
33 Zoek tien uitdrukkingen en/of spreekwoorden die van toepassing zijn op
het boek. Duidelijk toelichten.
34 Zoek bij het boek zakelijke informatie over het onderwerp. Bespreek de
verschillen tussen deze fictionele en de zakelijke tekst(en).
35 Maak n.a.v. het gelezen boek een draaiboek voor een hoorspel. Deel de
scènes in, schrijf de rollen uit, geef muziek en geluiden aan.
36 Schrijf een gedeelte van het dagboek van een of meer hoofdpersonen.
37 Noem minstens vijf problemen die je als regisseur zou hebben als je het
boek zou verfilmen.
38 Zoek muziekwerken waarvan je vindt dat ze bij het gelezen boek passen.
Met muziekwerken worden alle genres muziek bedoeld. Motiveer je keuze
uitvoerig. Je kunt ook een cassettebandje maken.
39 Zoek tien foto's die bij het boek passen. Plak ze in en motiveer je keuze.
40 Schrijf de horoscoop voor enkele personen uit het boek.
41 Laat een van de hoofdfiguren dromen. Beschrijf die droom.
42 Vergelijk het gelezen boek met de verfilming van het boek.
43 Vergelijk twee boeken die hetzelfde thema hebben.
44 De figuren in boeken reageren vaak anders op bepaalde situaties dan jij
gedaan zou hebben. Bespreek uitvoerig hoe jij, op bepaalde situaties die in
het boek beschreven worden, gereageerd zou hebben.
45 Zoek kunstreprodukties bij het boek. Licht je keuze toe.
46 Bedenk zelf een opdracht. Noteer die opdracht in je scluift, misschien is
deze lijst dan volgend jaar nog langer.
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Leeservaring
Je leeservaring of je eigen mening moetje over elk gelezen boek voor je lijst
op papier zetten. Lengte minimaal een halve pagina. Het is de bedoeling dat
je je eigen mening zo goed mogelijk probeert te beargumenteren met behulp
van concrete voorbeelden uit het gelezen werk.
De literatuurmeter kan een hulpmiddel zijn bij het formuleren van je leeservaring. Mogelijk kunnen ook onderstaande vragen je helpen.
. Hoe ben j e aan dit boek gekomen?
. Waarom ben je dit boek gaan lezen?
. Wat verwachtte je toenje met lezen begon?
. Hoe kwam je aan die verwachting?
. Is uitgekomen watje van het boek verwachtte? Licht toe.
. Hoe voelde je je toen je het boek las? Waarom?
. Hoe voelde je je toenje het boek uit had? Waarom?
. Voor wie (voor welk publiek) is het boek volgens jou geschreven? Waarom
denk je dat?
. Herken je gebeurtenissen waarover het in het boek gaat? Geef concrete
voorbeelden.
. Vind je het verhaal echt? Waarom wel of niet?
. Kun je het boek met andere Nederlandse boeken vergelijken? Met welke en
waarom?
. Kun je het boek met vertaalde boeken vergelijken? Met welke en waarom?
. Kun je het boek met films vergelijken? Met welke en waarom?
Welk stukje van het boekje heeft of jou de meeste indruk gemaakt? Hoe
komt dat?
. Wat vind je de mooiste passage uit het boek? Noem de bladzijde en geef aan
waarom je dat stukje zo mooi vindt.
. Wat vind je liet minst goede aan het boek? Leg duidelijk uit.
. Raadje anderen aan het boek te lezen? Motiveer je antwoord.
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Colofon
Deze speciale aflevering van Tsjip, tijdschrift voor literaire vorming, werd
met dank aan de auteurs van het leerplan Fictie in de basisvorming verzorgd
door de redactie en in opdracht van de Stichting Promotie Literatuuronderwijs, met steun van het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO, gedrukt
bij Quickprint, Nijmegen, in een oplage van 700 ex.
De eerste exemplaren zijn op 10 december 1993 tijdens een feestelijke bijeeneenkomst in het Alberdingk Thijmcollege te Hilversum aangeboden aan de auteurs en andere aanwezigen. Daarbij werden drie korte demonstratielessen
verzorgd door Wil van der Veur, docent en medewerker van het IVLOS (R.U.
Utrecht), jeugdboekenschrijfster Selma Noort en docent Max Verbeek. Een
forum onder leiding van Anja van Leeuwen, medewerker SLAA en eindredacteur Biografie Bulletin, met als deelnemers naast Selma Noort en Max
Verbeek uitgever Everard Huizing (Bumper, Tikker, Diepzee, etc.), Ruud
Kraaijeveld, auteur van schoolboeken, docent en literatuurcriticus, en Anne
de Vries, verbonden aan het NBLC en de VU, Amsterdam, boog zich over
de betekenis van het leerplan.
Deze Tsjip-Extra wordt de abonnees/donateurs van de SPL ter gelegenheid
van de jaarwisseling aangeboden naast aflevering 3/4, december 1993.
Extra exemplaren zijn te bestellen op onderstaand SPL-adres. Prijs per ex. f
15,- plus portokosten. Bij bestelling van 10 of meer exemplaren ineens betaalt u per ex. f 12.50 plus portokosten bij vooruitbetaling op door ons te
zenden rekening te voldoen.
Niet-abonnees, niet-donateurs van de Stichting Promotie Literatuuronderwijs,
worden lid van de SPL door een briefkaartje met naam, adres, telefoonnummer etc., te zenden aan de administratie.

Adres voor Nederland:
SPL, De Schietspoel 1, 5051 DL, Goirle. Telefonische aanmelding of bestelling na 18.00 uur bij het zelfde adres, 013-346093.
Adres voor Vlaanderen:
SPL, R.U. Gent, Sint Pietersplein 5, 9000 Gent. Telefonische aanmelding
op werktijden: 091 - 643549.
Een lidmaatschap kost met ingang van 1 januari 1994 f 40,- / BF 750 per
jaar. Instellingen betalen f 50,- resp. BF 900. Studenten f 30,- resp. BF 550.
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De omslagillustratie is getekend door Kuage (Nieuw Guinea. Ze is overgenomen
uit het tijdschrift Alcheringa, jrg. 1971.
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Tsjip
"Het is in de 'eetzaal' van een vereeniging voor kindervoeding,
een ongezellig vertrek met vuil-witte muren, waartegen als eenige
versiering een paar oude borstbeelden van vergeten vorstelijke
personen prijken. Op lange houten tafels staan de stapels leege
schotels; de meeste kinderen zijn heengegaan, maar ginds
wachten nog eenige kleine meisjes op haar zusjes, een groepje
van proletariërskinderen, de blonde kopjes, de lieve blauwe
oogjes protesteerende als 't ware tegen de lompen, waarin ze
gekleed zijn. Zij hangen over de bank, wrijven met hun lepels
door de restjes eten in de borden; de kinderen vervelen zich.
'Zal ik jullie een verhaaltje vetellen', zoo klinkt op eens de
opgewekte stem van het jonge meisje, dat bedient. Blij kijken de
kinderen op, gezellig schikken ze zich om de juffrouw. Kijk, nu
zien ze haar aan, zooals een liefhebber van komediespel het
gordijn aanziet, dat hem zooveel heerlijks belooft. En de juffrouw
vertelt het mooie sprookje van 'Het Kindje en de Droomen'. Ze
vertelt hoe de droomen 's nachts bij het slapend kindje kwamen,
hoe ze de sterren van de lucht meebrachten in hun wazige fijne
kleedjes, hoe ze die strooiden over het blauwe dekentje van het
kindje, hoe de sterren figuren vormden, kantige en hoekige maar
prachtige sterrenfiguren, terwijl ze maar al door tegen 't kindje
knipoogden, hoe ze zich als een ketting van kralen legden om
kindjes blonde krulletjes en hoe het kindje zichzelf zoo stralend
ziet in de spiegeling van den zolder. Van het mooiste wat er in de
natuur bestaat: een slapend kindje en het gouden sterrengefonkel
van den nacht, tooverde het sprookje een schilderij voor de
verbeelding der luisterende kinderen.
Ademloos luisterden ze. En hoe komt het, dat ze er nu heel anders uitzien dan zoo even, toen ze toch pas hun maagjes gevuld
hadden met krachtig voedsel en zich gewarmd hadden bij den
gloeienden kachel? Waarom is nu pas de lustelooze uitdrukking
van hun gezichtjes verdwenen en vanwaar is het, dat hun oogjes
lichten van een glans, als van de zonnestraal die onverwachts
door grauwe luchten breekt?"
Uit: M. Wibaut-Berdenis van Berlekom, Het Boek en het Volkskind. Rotterdam
1906.
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Redactioneel
Soms staan ons, om met onze huisauteur te spreken, tussen droom en daad
wat al veel wetten in de weg en praktische bezwaren. Omdat te elfder ure een
koffer gestolen werd, mist de lezer de eerder aangekondigde analyse en
bespreking van Het grote verlangen. Veel drugs kan men daarvoor niet kopen.
Maar we geven het niet op. Een documentaire voor de leeskring door Willy
Geursen over een ander bekroond boek, Heren van de thee, en een bijdrage van
Yvonne Mekaoui-Jansen over de Mahreb-literatuur in Frankrijk bieden
ruimschoots compensatie.
De poëzie blijft ons bezighouden. Een dichtregel van Hans Faverey siert het
vervolg op de inventarisatie van het Lexicon van Literaire Werken. Redacteuren maakten schoon schip in hun archieven en bleven ademloos zitten
tussen stoffige regalen om poëzie te herlezen (Frans) en soms de beelden
daarbij (Duits). Maar op gruwelijke momenten, constateert Jacques de Vroomen in zijn column, valt alle poëzie weg tegen de barre werkelijkheid.
Sommige vragen blijven prangen. Bijvoorbeeld: Is jeugdliteratuur volwaardige literatuur? Harry Bekkering vindt van wel en fundeert zijn mening. Wie
aan hem denkt, heeft associaties met de massamediale gekte over de verplichte
Literatuurlijst van ruim driejaar geleden. Docent Schlundt Bodien put uit zijn
dertigjarige ervaring om leerlingen concreet te helpen met het systematisch
werken aan die Lijst.
Voor de SPL was het een druk en positief jaar. Voorzitter Koos Hawinkels
mocht op 10 december uit handen van SLO-man Jan Verbeek het leerplan
Fictie in de basisvorming ontvangen, dat als extra uitgave bij deze Tsjip 3/4
is gevoegd. Een feestelijke gebeurtenis, zinnig door de kritische instelling
van het forum. Liep het leerplan averij op bij de presentatie, zoals het
Nederlands Dagblad van 18 december concludeerde? Wij geloven van niet. Zie
het uitgebreide verslag. SPL-Nederland gaat verder: de voorzitter lanceert in
dit nummer een voorstel om rond de tafel te gaan zitten in verband met het
vervolg op de basisvorming. We waren ook aanwezig bij de conferentie Het
Schoolvak Nederlands: Dees Maas en Hermance Wissink doen verslag. Ook
van twee andere conferenties maken we de balans op (Externe betrekkingen).
Met dit nummer verdwijnt de naam van Ronald Soetaert uit het colofon.
Ronald kon door zijn enorme taak in de Gentse lerarenopleiding niet aan de
doelstelling voldoen om regelmatig aan Tsjip mee te werken. Zijn aandeel
wordt, zo hoopt de redactie vurig, overgenomen door twee van zijn collega's,
André Mottart en Mark Van Bavel, die voorlopig als vaste medewerkers
zullen optreden. Tot de redactie zijn toegetreden Kees Combat en Dees Maas,
beide reeds enige tijd actief als vaste medewerker. De redactie streeft nog naar
uitbreiding met een medewerker of redacteur voor Duits en Spaans. Schroom
niet: als u van schrijven houdt én van het literatuuronderwij s in deze vakken,
neem dan zo spoedig neogelijk contact op met de eindredactie. (WdM)
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Bij het omslag
Zeker docenten Duits zal de illustratie op het omslag van dit nummer hoogst
vertrouwd voorkomen. Immers, Wilhelm Busch is een schitterende auteurtekenaar om leerlingen bij te brengen dat je met dolkomische beelden een
wijsgerig beeld van de wereld kunt geven. Zijn Max und Moritz uit 1865
heeft hem wereldberoemd gemaakt, maar terwijl in dat beeldgedicht nog aan
een soort jeugdliteratuur gedacht kan worden, waarin sprake is van een paar
ondeugende kwajongens die de kachel aanmaken met alles en iedereen, laat
Busch zich in zijn latere werk kennen als een echte adept van de filosoof
Schopenhauer en diens reële, sombere kijk op de werkelijkheid. Ehrlich heeft
hem in 1962 ook als zodanig getekend, in zijn Wilhelm Busch der Pessimist.
Zijn eerste schetsen verschenen in die fantastische tijdschriften als Fliegende
Blutter, en Münchner Bilderbogen, open scholen voor iedere illustrator en
beelddichter, de Duitse variant op Punch, met sterk ballade-achtige Bilderbogen. Het is onder andere Busch' verdienste geweest voor de jeugdliteratuur, dat
hij de stijl van de Fliegende Blutter met zijn combinaties van illustratie en
parodie, inhoudelijk naar het niveau van het kind vertaalde. Busch trok zich
na die aanloopperiode in 1864 terug in een dorp, vanwaaruit hij zijn meesterwerkjes de wereld instuurde.
Busch had scherpe kritiek op de Duitse kleinburgers (bijvoorbeeld in Herr und
Frau Knopp, 1876) en zijn beeldverhalen Der heilige Antonius von Padua
(1870) en Diefromme Helene (1872) mogen gelden als bewijs van zijn grote
bezwaren tegen de schijnheiligheid van kerk en clerus.
Maar aan Busch, reeds bekend als hij is, zouden we hier dus eigenlijk geen
aandacht hoeven te besteden, ware de aanleiding niet een andere. Net als Tracy
van Poppel (zie haar bijdrage in dit nummer) dreef het winderige en
regenachtige najaar schrijver dezes naar de archieven in het eigen instituut.
Om daar heel veel interessant materiaal voor de literatuurles aan te treffen, dat
er onaangeraakt al enige jaren ligt te wachten op gebruik.
Vooral in de eerste helft van de jaren '80, toen het leraarschap nog niet zo
indiskrediet was gebracht door ministeriële kortingen op de opleidingen als
tegenwoordig, had de afdeling literatuurdidactiek van de Nijmeegse universiteit te maken met ieder jaar vijfentwintig tot veertig studenten. Die leerden,
na een basiscursus, werken aan lesontwikkeling. Uit die tijd stammen veel
afleveringen van de Literatuurdidactische Verkenningen (LDV), alle nog
gemaakt op de ouderwetse manier: met typemachine en zonder rastering van
illustraties. Vandaar dat de meeste delen er netjes uitzien, maar naar huidige
begrippen een tikje armoedig. Opvallend is nu dat juist omstreeks 1985 veel
verkenningen over Duitse literatuur gaan. De aanwezigheid van dr. Martin
Thijssen op de Nijmeegse universiteit zal daaraan niet vreemd zijn geweest.
Maar Thijssen werd tot een hoger ambt geroepen - hij is nu rector in
Helmond - en zijn aandeel sneuvelde binnen de universiteit onder de algemene
bezuinigingen.
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De tekening op het omslag en de door deze Tsjip gestrooide keuze uit 'Der
Bauer und der Windmuller' maakt deel uit van een van de aardigste produkten
uit die tijd, namelijk Unterricht im Bildgedicht, "eine theoretische Einfuhrung
mit einigen Unterrichtsentwürfen" (LDV 17), gemaakt door John Eberson en
vier anderen. Dat boek vormt, samen met Literaturgeschichte in Bildern
(LDV 14) van Paul Mans en Erika Poettgens (nu betrokken bij de Nijmeegse
Duitslandstudies), en Lesebuch/Lese-tagebuch (LDV 13) van Loes Daemen,
Yolanda Keijzer en Nico Kroon naar het ontwerp voor Nederlands van Jacques
Vos, naar mijn opvatting een uitstekend reservoir van literatuurdidactische
informatie en suggesties voor de leraar Duits.
Op basis van Gisbert Kranz' Das Bildgedicht in Europa (Paderborn 1973)
geeft het vijftal auteurs een korte geschiedenis van het beeldgedicht. Met een
bezinning op de vraag "inwieweit kinnen die Künste (damit meinen wir
Dichtkunst, Bildhauerkunst und Malerei, aber auch Musik) Wirkungen
voneinander borgen" geven ze aan hun lesvoorstellen een theoretische basis.
Ze bekijken kritisch de definities, die Kranz van het beeldgedicht gaf, ze
wijzen op het verschijnsel van dubbele begaafdheid, en gaan juist daar in op
de figuur Wilhelm Busch. Hij begon als dichter, mengde vervolgens gedicht
en beeld en liet zich als schilder zien met "eine moderne Farb- und Formauffassung, für die er keine Vorbilder hat und mit der er seiner Zeit so weit voraus ist, dal die Leute keine Verstandnis zeigen". We weten al waarom hij
uiteindelijk befaamd werd.
Maar Eberson en de zijnen vertellen ook over de mooie tekeningetjes die
Kafka maakte bij Het proces, het poëtische vermogen van schilder Paul Klee
en citeren de bekende voorbeelden van Hugo Bali ('Karawane'), Morgenstern
('Die Trichter') en Reinhard Dohl ('Apfel'). Die zijn van een andere aard dan
gedichten waarin een dichter reageert op een schilderij of tekening, zoals ze
bijvoorbeeld door Tom van Deel zijn verzameld in Ik heb het rood van 't
Joodse bruidje lief (1988) en door Anton Korteweg in Een engel zingend
achter een pilaar (1992). Nog weer anders is het verschijnsel dat illustratoren
zich laten inspireren door de literatuur.
De auteurs bezinnen zich op de mogelijkheden die de verschillende combinaties en vormen van beeldgedichten hebben voor de literatuurles. Het gaat
dan bijvoorbeeld om 'Das Nibelungenlied', 'Es sint guotiu nieuwe mare' van
Heinrich von Veldeke en 'Das Narren Schyff van Sebastian Brant, maar ook
om 'Die römische Brunnen' van Meyer, 'Die römische Fontane' van Rilke en
'Das Lacheln der Mona Lisa' van Tucholsky of 'Unter ein Bild' van Celan,
'Dornengekrönt' van Nelly Sachs en 'Die Ballade von der schwarzen Wolke'
van Grass, alles bijeen om negentien gedichten. Die bewerkingen zijn niet
allemaal goed (Grass is bijvoorbeeld nogal zwak uitgewerkt, ondanks het
prachtige beeldmateriaal), maar doorgaans acceptabel tot zeer bruikbaar.
Voor de leerlingen zijn de teksten met opdrachten apart ondergebracht in het
compendium van ruim 50 bladzijden die uiteraard gekopieerd mogen worden.
De redactie van Tsjip heeft het voornemen in de komende jaargang veel meer
aandacht te gaan schenken aan de relatie beeld en tekst. Vandaar in dit
nummer deze illustraties als voorproefje. (WdM)
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Yvonne Mekaoui-Jansen

'Wijhoren hier even goed thuis als zij!'
Franstalige literatuur van de tweede generatie in
Frankrijk wonende Algerijnen
Sinds het begin van deze eeuw bestaat er een grote emigratiegolf van NoordAfrikanen die zich in Frankrijk vestigen. De immigranten, afkomstig uit de
drie Franse (ex-)ko-lonies Tunesië, Marokko en Algerije, noemt men ook wel
Maghrebijnen. Deze emigratie, en met name de Algerijnse, heeft vanaf de
50'er jaren gezorgd voor een grote literaire produktie van schrijvers die in het
Frans schreven. Zo ontstond de Maghreb-literatuur.
Binnen de Franstalige literatuur neemt deze stroming inmiddels een belangrijke plaats in. Enkele grote Maghreb-schrijvers zijn Tahar Ben Jelloun,
Albert Memmi, Mohamed Dib en Rachid Boudjedra.
De Maghreb-literatuur behandelt vaak thema's als het leven in het geboorteland, de (onafhankelijkheids)oorlog, de revolutie, de dekolonisatie en de emigratie. Het is over het algemeen een protestliteratuur waarin veel sociale en
politieke kritiek wordt geuit. De Maghreb-schrijvers schrijven vanuit hun
positie als Maghrebijn en immigrant.
Hieruit is in de 80'er jaren een geheel nieuwe Franstalige literatuur ontstaan:
namelijk die van de tweede generatie Maghrebijnen in Frankrijk, de kinderen
van de immigranten. Omdat ook hier met name de Algerijnen veel hebben
geproduceerd, mogelijk een gevolg van hun andere historische achtergrond dan
die van de andere twee Noordafrikaanse landen, beperken we ons tot de beschrijving van de literatuur van de tweede generatie Algerijnen.
Onder deze groep vallen kinderen van geïmmigreerde ouders die in Frankrijk
geboren zijn of die er op zeer jonge leeftijd met hun ouders gekomen zijn, zo
tot hun zevende jaar ongeveer. Ze zijn dus niet zelf (als volwassenen) geëmigreerd. Dit betekent dat ze een andere achtergrond hebben dan de eerste generatie en de dingen dus vanuit een ander standpunt bekijken, namelijk vanuit
Frankrijk en het immigrantenwereldje waar ze in leven. Ze schrijven vanuit
hun dubbele afkomst maar voelen zich uiteindelijk meer Frans dan Algerijns.
Men spreekt in de media ook vaak over de 'beurs', als men het over de tweede
generatie immigranten heeft. Die benaming heeft te maken met het feit dat
men in het argot van Franse jongeren door het omdraaien van twee lettergrepen woorden veranderde. 'Ar-abe' werd op deze manier 'beur'. Naar aanleiding daarvan worden hun boeken ook als 'literature beur' betiteld.

Het ontstaan van deze literatuur
Wanneer en hoe is deze literatuur precies ontstaan?
Het begin ervan in de 80'er jaren valt samen met twee belangrijke politieke
res-pectievelijk literaire gebeurtenissen. De politieke was de 'Marche' tegen
het racisme die op 15 oktober 1983 begon in Marseille. Een grote manifestatie, die eindigde in Parijs, waar men op 3 december aankwam, en waaraan,
naast de vele immigranten, ook veel jongeren van de tweede generatie
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Maghrebijnen meededen. Deze manifestatie is uitgebreid in de media besproken en heeft de jonge 'Beurs' aangespoord zich op verschillende (artistieke)
terreinen te uiten.
In datzelfde jaar nog verscheen De wet van Archi Ahmed van Mehdi Charef,
een boek zo geruchtmakend dat het in zeer korte tijd een grote bekendheid
kreeg. De reden waarom zal u duidelijk worden uit de analyse die ik hieronder
geef.
Als gevolg van deze twee gebeurtenissen ontstond een nieuwe artistieke
produktie, die van groot sociaal en cultureel belang was. De 'Beurs' manifesteerden zich vanaf dat moment openlijk op politiek, sociaal en cultureel
gebied. Ze wilden laten zien dat ze er waren, en wie ze precies waren. Op het
artistieke vlak uitten de jongeren zich op het gebied van muziek (raï), kunst,
film ,toneel, poëzie en literatuur. De media interesseerde zich ook steeds meer
voor deze tweede generatie en hun problematiek.
Dit vraagstuk is erg actueel in alle landen die met een tweede generatie buitenlanders te maken hebben, dus ook in Nederland. We zien dat ook hier de
media steeds meer in deze groep zijn geinteresseerd. Het is daarom belangrijk
in deze bijdrage iets te zeggen over de literaire produktie van deze jongeren,
die zich nog steeds aan het uitbreiden is.
Vanaf 1977 tot 1990 zijn er twintig boeken verschenen van de tweede generatie Algerijnen. Het is een vrij homogene literatuur, zowel qua vorm, inhoud, doel als qua stijl.

De kracht van het autobiografisch schrijven
De boeken van deze auteurs zijn alle autobiografisch. Dat wil zeggen dat ervaringen uit hun eigen leven als basis voor de roman dienen en dus enigzins
geromantiseerd worden. Grotendeels autobiografische feiten zijn met fictie
vermengd. Maar zonder uitzondering zijn al deze verhalen gebaseerd op
levenservaringen van jonge 'Beurs' in Frankrijk. Het zijn vooral beschrijvingen van de kinder- en pubertijd. Het is logisch dat deze jonge auteurs vertellen over dat wat het dichtst bij hen zelf staat en over hun meest recente
ervaringen: hun jeugd. Bovendien beseffen ze dat deze periode een heel
belangrijke rol speelt in de identiteitsvorming van een individu.
Maar de reden waarom ze schrijven is simpelweg om gehoord te worden. Ze
willen niet langer tot zwijgen gedoemd zijn. De auteurs zijn woordvoerders
voor de hele tweede generatie Maghrebijnen in Frankrijk, en in het algemeen
zouden we kunnen stellen voor de hele tweede generatie buitenlanders in
Europa. Ze hebben een duidelijk politiek, sociaal en cultureel doel voor ogen:
dat van een multicultureel Frankrijk (Europa) . In het verlengde van de
Maghreb-literatuur gaat het ook hier om een protestliteratuur met een boodschap; "Wij hebben er schoon genoeg van om net als onze ouders als gastarbeiders te worden gezien! Wij willen gelijke kansen!"

Het dilemma van de identiteit
Dezelfde thema's komen in alle boeken terug. Centraal staan steeds de vroege
jeugdjaren en puberteit gekenmerkt door materiële armoede met als woonom7
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geving de betonnen buitenwijken (sloppenwijken) van één van de grote
steden. De confrontatie met en het leven tussen twee culturen zijn de belangrijkste onderwerpen. Het zoeken naar een identiteit loopt als een rode draad
door deze hele literatuur. Eenmaal in de puberteit aangeland leven veel van
deze jongeren aan de zelfkant van de maatschappij. Ze hebben met werkloosheid, racisme, drugs en vandalisme en soms met criminaliteit te maken. Ook
het thema liefde komt veel voor, zowel verliefdheid als de liefde die deze
'Beurs' voor hun ouders, familie en geboorteland voelen.
Eén ding is zeker: ondanks de vele problemen die ze op hun levenspad in
Frankrijk tegenkomen is dit geen sombere en zwaarmoedige literatuur. Ze
vechten één voor één voor een beter leven en voor hun integratie in de Franse
maatschappij ; dat is hun doel. Ze ontdekken uiteindelijk dat ze zich thuisvoelen in Frankrijk, maar zijn desalniettemin trots op hun origine en de cultuur
van hun ouders. De schrijvers, op een enkele uitzondering na, getuigen allen
van een gezonde levenslust.
Een ander karakteristiek element van deze literatuur is dat, hoewel in de boeken westerse gewoonten en gebruiken naar voren komen, het duidelijk
merkbaar is dat de auteurs ( en de hoofdpersonen) van niet-Westerse afkomst
zijn. Er zjn heel wat Algerijnse cultuur- en taalelementen zichtbaar in de
boeken. Toch is het zeker dat Algerije niet het land van herkomst is van de
schrijvers, maar dat van hun ouders. Hoewel de Algerijnse accenten steeds
aanwezig zijn in hun teksten, zijn de inhoud, stijl en bezigheden van deze
auteurs niet dezelfde als die van de eerste generatie Maghreb-schrijvers. De
thematiek van de literatuur van deze tweede generatie is erg actueel in heel
Europa. Zij brengt de problematiek van deze mensen onder de aandacht van de
lezer en is daarom van groot belang.

De charme van de eenvoud
De stijl waarin deze boeken zijn geschreven is over het algemeen, een enkele
uitzondering daargelaten, eenvoudig en begrijpelijk. De zinnen zijn kort en
duidelijk. De schrijvers gebruiken de spreektaal, hun taal, om zich te uiten.
Hun enige doel is dan ook begrepen en gelezen te worden door een zo groot
mogelijk publiek. Ze schrijven recht uit hun hart en houden zich niet bezig
met de esthetiek.
De stijl van deze literatuur is soms ernstig, poëtisch of pessimistisch, maar
erg origineel zijn de humor en ironie en de positieve instelling waarde schrijvers van getuigen. De vermenging met elementen uit de Arabische cultuur en
taal geeft deze literatuur een aantrekkelijk exotisch tintje.
Daar het hier gaat om een geheel nieuwe literatuur van debuterende schrijvers,
is het literaire niveau over het algemeen nog lang niet te vergelijken met dat
van de eerste generatie Maghreb-schrijvers. Het gaat de auteurs vooral om de
inhoud, en men zou dus een tweede of derde boek moeten afwachten om over
de literaire kwaliteit te kunnen oordelen. Deze literatuur heeft op dit moment
vooral een sociologische en documentaire waarde.
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Twee boeken ten voorbeeld
Van deze nieuwe literatuur wil ik hier twee voorbeelden bespreken. Ze gaan
allebei over de periode van de puberteit en liggen dus qua inhoud dichtbij de
belevingswereld van de middelbare scholieren. Bij hun onderlinge verschillen
zijn beide werken karakteristiek voor deze literatuur. Na een korte samenvatting van de inhoud bespreek ik kort de thematiek en de stijl.
Het eerder genoemde boek Le thé au harem d'Archi Ahmed van Mehdi Charef
uit 1983 is een voorbeeld van een echte autobiografie. De schrijver vertelt
hier over zijn eigen pubertijd en is zelf de hoofdpersoon Madjid in het verhaal.
Madjid is een achttienjarige puber die in één van de betonnen buitenwijken
van Parijs woont. Hij is samen met zijn moeder naar Frankrijk gekomen toen
hij zeven jaar oud was om bij zijn vader te gaan wonen die er al werkte. Als
zoon van een gastarbeider leeft hij tussen twee culturen. Het gezin dat inmiddels uit moeder Malika, een demen-terende vader en verschillende broertjes en
zusjes van Madjid bestaat, huist in een klein appartement. Door ruimtegebrek
leidt dat nog wel eens tot spanningen en ruzies. Madjid brengt dan ook liever
zijn vrije tijd buitenshuis door en is altijd op stap met zijn vriend Pat. Ze experimenteren met drugs, versieren meisjes en halen samen nogal wat uit. In
hun troosteloze leventje zonder hoop op een betere toekomst is dit hun enige
vertier.
Pat en Madjid zitten in een speciale klas voor (buitenlandse) kinderen met
leerpro-blemen. Door gebrek aan belangstelling boeken ze slechte resultaten.
Ze begrijpen niet veel van de lessen. Als de leraar het over de wet van Archimedes (cf. titel) heeft, denken zij dat hij praat over thee drinken bij de harem van Archi Ahmed! Op een gegeven moment maken ze het er te bont en
worden allebei van school gestuurd, en dat betekent voor hen een enkele reis
naar de marginaliteit.
Ze hebben geen zin om te werken, geen ambities, en ook geen hoge levensverwachtingen. Uiteindelijk worden ze opgepakt door de politie en belanden,
op heterdaad betrapt tijdens het stelen van een BMW, in de gevangenis. Ook
dat kan ze niet schelen: zo gaat dat nou eenmaal.
Het boek werd als gezegd een geweldig publicitair sukses en de film, gebaseerd op dit boek en gemaakt door de auteur zelf, heeft in Frankrijk de 'JeanVigo' prijs ontvangen.

De strijdbare toon
Kenmerkend is dat het leventje van Madjid zich hoofdzakelijk afspeelt op
straat in één van de sombere en armoedige buitenwijken van Parijs. In deze
wijken vol grote betonnen flatgebouwen, vaak zonder groenvoorzieningen of
speelplaatsen, groeien veel kinderen van gastarbeiders op. Deze 'onmenselijke'
woonomgeving drukt een stempel op hun persoonlijkheid. Mehdi Charef
schrijft:
Dans le béton qu'ils poussent, les enfants. Ils grandissent et lui ressemblent,
à ce beton sec et ftoid. Ils sopt secs et ftoids aussi, durs, apparemment
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indestructibles, mais il y a aussi desfissures dans le béton.(p.62)
Heel duidelijk is hier de invloed op de kinderen.
Een tweede kenmerk vormen de slechte schoolresultaten. Doordat de ouders
van deze kinderen vaak analfabeet zijn en niet weten wat zich binnen de
schoolmuren afspeelt, kunnen zij hun kinderen niet helpen of stimuleren.
Veel jongeren, zoals Madjid, gooien er dan met de pet naar.
Ook speelt racisme onder de leraren vaak een rol: die geven kinderen van
buitenlandse afkomst al geen kansen. Zo werd Madjid (en met hem velen die
misschien best goed konden leren) alleen om die reden in een speciale klas
geplaatst:
A l'école des Fleurs, la direction avait créé une section pour enfants
analphabètes ou àmoitié. On l'appelait classe de rattrapage. Mais bientót elle
devint la classe desfous: ceux qu'on montre du doigt en mimant des grimaces
de chimpanzé. On entassait là toute la mauvaise herbe du béton, tous les
futurs locataires du Fleury-Mérogis. (p.1tX)
Veel jongeren verlaten de school zonder een diploma, en zijn vaak laaggeschoold. Er wordt hun, geboren in Frankrijk als kinderen van gastarbeiders,
niet veel kans geboden om zich te ontwikkelen en te integreren. Door werkloosheid en een innerlijke verscheurdheid ten gevolge van een cultuur- en
identiteitscrisis komen ze vaak aan de rand van de maatschappij terecht, als ze
geen oplossing voor hun problemen vinden.
Die identiteitscrisis beschrijft Mehdi Charef als volgt:
Madjid est convaincu qu'il est ni arabe ni francais depuis bien longtemps. Il
est fils d'immigré, paumé entre deux cultures, deux histoires, deux langues,
deux couleurs de peau, ni blanc ni noir, à s'inventer ses propres racines, ses

attaches, se les fabriquer(p.17)
Het leven in de marginaliteit heeft voor Madjid een onvermijdelijk gevolg:
hij gaat uiteindelijk de gevangenis in. Wat had hij nog te verliezen? De
schrijver zelf heeft ook een gevangenisstraf uitgezeten voor het plegen van
een autodiefstal. Hij heeft gelukkig afstand kunnen nemen van het marginale
wereldje en is schrijver en cineast geworden.
De stijl van dit boek is onderhoudend en bevat veel dialogen en korte beschrijvingen. Het taalgebruik in de dialogen is nogal eens grof omdat er echte
spreektaal en jongerentaal (argot) wordt gebruikt. De stijl brengt ook een
sfeer van melancholie en pessimisme over, wat versterkt wordt door het taalgebruik. Zowel de inhoud als de manier van schrijven brengen eensluidend
een boodschap over: er moet wat gedaan worden om deze jongeren uit hun
benarde situatie te redden!

Een tweede boek: Le sourire de Brahim
Brahim, de hoofdpersoon van dit boek van Nacer Kettane uit 1985, is in
Frankrijk gekomen toen hij zes was, samen met zijn moeder en zijn broertje
Kader. Ze zijn gevlucht voor de oorlog in Algerije en hebben zich gevestigd
in de Parijse banlieue. Ze hopen daar een rustig leven op te kunnen bouwen.
Desondanks zal hun eerste confrontatie met hun nieuwe land erg pijnlijk worden. Op 17 oktober 1961 wordt er een manifestatie gehouden in Parijs voor
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de onafhankelijkheid en vrede in Algerije. Enorm veel Algerijnen deden aan
deze historische demonstratie mee. Deze manifestatie werd door de ME gewelddadig beëindigd. Na afloop waren er vele tientallen doden en gewonden te
betreuren. En hier komen we weer in de roman: één van de slachtoffers is het
kleine broertje van Brahim. Op die dag verliest Brahim zijn glimlach (vandaar
de titel).
Ook Brahim groeit op in een wijk van beton waar jeugdbendes de mensen terroriseren en hun bedreigde identiteit verdedigen. In de wijk hangt duidelijk een
mediterraans sfeertje doordat er vele Maghrebijnse families wonen. Brahim
vindt het leuk om naar school te gaan en doet er goed zijn best. Hij haalt goede cijfers en zal één van de eersten en één van de weinige gastarbeiderskinderen zijn die naar het atheneum gaan. In de puberteit realiseert hij zich steeds
meer hoe moeilijk het bestaan van de gastarbeiders is.
Als op een dag zijn vriendinnetje Sophie gehandicapt blijft na een racistische
aanslag van skinheads, wordt zijn haat tegenover racisten nog groter, en verdwijnt zijn glimlach voor de tweede keer.
Brahim slaagt voor zijn eindexamen en gaat medicijnen studeren. Hij interesseert zich steeds meer voor zijn geboorteland en wordt zich steeds meer bewust van zijn dubbele identiteit. Hij besluit een zoektocht te ondernemen naar
zijn afkomst en reist naar Algerije in de hoop een antwoord te vinden op al
zijn vragen. Nu kan hij eindelijk met zijn eigen ogen het land van zijn
dromen eens zien. Brahim gaat vrijwilligerswerk doen in Algerije. Maar het
valt hem erg tegen: hij ontdekt dat het land een politieke chaos is en dat er
aan alles een tekort is. Daarginds leert hij ook Malika kennen, die net als hij
vrijwilligerswerk doet voor dezelfde reden. Het bezoek aan zijn tante in
Kabylië maakt weer veel goed, hij geniet daar echt van en vindt het moeilijk
afscheid te nemen. Een deel van zijn ziel blijft achter in het geboorteland van
zijn ouders. Toch staat nu voor hem vast dat Frankrijk zijn 'thuis' is.
Als net na zijn terugkomst zijn vriend Larbi wordt vermoord door een racist,
besluit Brahim, verbitterd, nog actiever deel te nemen aan de strijd van de
'Beurs'. Hun slogan is: "Wij horen hier even goed thuis als zij ! " De Algerijnse culturele organisatie die hij opzet is een groot succes.
Op een zekere dag, als Brahim meeloopt met een manifestatie tegen racisme
in Parijs, ziet hij plotseling Malika opduiken in de menseiunas sa. En daarmee keert de glimlach terug op zijn gezicht.

De rijkdom van de dubbelcultuur
Opvallend in vergelijking met de inhoud van het vorige boek is dat deze
roman veel positiever is. Grofweg kunnen we de 'Beurs' dan ook in twee
groepen indelen; de pubers zoals Madjid die aan de zelfkant van de
maatschappij leven omdat ze geen 'medicijn' vonden tegen hun innerlijke
verscheurdheid, of zij die op Brahim lijken en knokken om er toch wat van te
maken, en zo toch een persoonlijke oplossing of invulling voor het probleem
vinden.
Brahim, die zijn schoolperiode goed doorloopt, denkt veel na over zijn positie
als kind van een immigrant. De zoektocht naar een identiteit staat voor hem
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centraal:
Est-ce qu'il faut vraiment avoir un pays pour se dire qu'on existe? (p.172)
De jonge immigrantenkinderen moeten zich steeds bewijzen en vechten voor
een plaats in de Franse samenleving, waar ze niet echt worden geaccepteerd.
Ze voelen al heel snel dat ze nergens echt thuis zijn:
Jeunes immigrés qu'ils nous appellent, ces cons!
-Mais moi, j'ai jamais émigré, disait Saïd.(p.166)
Ze vallen tussen de wal en het schip. Omdat daar moeilijk mee te leven is,
loopt het vaak uit op een identiteitscrisis.
Bij vele jongeren resulteert de nostalgie die ze voelen voor hun land van herkomst en de zoektocht naar een identiteit in een persoonlijke enquête naar hun
'roots'. Vroeg of laat interesseren ze zich voor hun geboorteland, of dat van
hun ouders, en gaan ze er vragen over stellen. Eerst aan hun ouders, en
uiteindelijk gaan ze vaak zelf naar het land. Net als Brahim:
Cela lui permettait de découvrir l'Algérie, l'Algérie de ses aïeux, l'Algérie de
sa très petite enfance, l'Algérie de ses fantasmes. (p.86)
Hij maakt een symbolische reis waarin hij probeert zijn eigen ik te vinden en
een manier om zich te kunnen verzoenen zowel met zichzelf als met de mensen om hem heen. Meestal leidt een dergelijk onderzoek naar de oorsprong tot
de beslissing een toekomst te zoeken in Frankrijk en tegelijkertijd trots te
zijn op de eigen afkomst en de Arabische cultuur. Zo richt Brahim een organisatie op voor het in stand houden van de Algerijnse cultuur.
Het thema racisme is hier belangrijk; het hele verhaal speelt zich af tegen een
achtergrond van racistische moorden; de manifestatie van 1961 waar vele
Algerijnen werden vermoord, de dood van Brahims broertje en die van zijn
vriend Larbi. Deze brute moorden vormen de drijfveren van Brahims actie met
de 'Beurs'. Discriminatie en racisme maken het de jonge 'Beurs' niet makkelijk om te integreren in Frankrijk.
Uiteindelijk vinden vele jongeren dezelfde oplossing als Brahim. Ze willen
integreren en komen tegelijkertijd uit voor hun Algerijnse afkomst. Ze hebben ervaren dat het leven met twee culturen juist heel positief kan zijn als het
geleid heeft tot een reorganisatie van hun eigen persoonlijkheid. Ze vinden
een nieuwe identiteit die bi-cultureel en verrijkend is.
De schrijver van deze roman, Nacer Kettane, is net al zijn hoofdfiguur goed
terecht gekomen. Hij is arts geworden.
Dit boek heeft ook een documentarische waarde door de vele historische feiten
die erin verwerkt zitten, zowel van politieke als van culturele aard. De stijl is
zeer realistisch en helder. Het werk bevat veel monologen. De gedachten en
fantasieën van Brahim zijn op een gevoelige en poëtische manier weergegeven. Het taalgebruik is teder en vol mediterraanse accenten. Al deze ingre
diënten staan borg voor de goede kwaliteit van de roman.

Het belang van deze literatuur voor ons onderwijs
Waarom is deze literatuur zo geschikt voor bespreking in ons Nederlandse
literatuuronderwijs, bij Frans of -als u over een vertaling beschikt - bij Nederlands?
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Doordat de immigratie in Frankrijk al veel eerder begonnen is, leeft daar ook
al een oudere tweede generatie buitenlanders - het wat specifiekere geval van
de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders laat ik hier buiten beschouwing.
In Nederland is de immigratie jonger, en zeker de gezinshereniging is hier
veel later op gang gekomen. De tweede generatie buitenlanders, en dan vooral
Marokkanen of Turken, zijn hier dus nog jonger en gaan nu naar de lagere of
middelbare school. De media beginnen steeds meer aandacht aan deze groep te
besteden. We zouden dus kunnen stellen dat deze literatuur van de tweede
generatie in Frankrijk wonende Algerijnen als voorbeeld kan dienen voor
Nederland, zowel wat betreft de inhoud; de sociaal\politieke aspecten, als wat
betreft de literaire uitingsvorm.
Het is goed mogelijk dat, als de huidige tweede generatie Marokkanen en
Turken in Nederland iets ouder is, ze een dergelijke literatuur gaat creëren. En
in feite is dat al begonnen. Zohra Zarouali ,18 jaar, heeft in 1988 A m e l
gepubliceerd, waarin ze haar ervaringen als Marokkaans meisje in Nederland
beschrijft.
Qua inhoud geldt zeker hetzelfde; veel jongeren wier ouders naar Nederland
zijn gekomen of zij die hier zelf geboren zijn, en dan vooral degenen die van
Arabische afkomst zijn, zullen zichzelf herkennen in deze boeken. Jongeren
van Nederlandse afkomst zien hun buitenlandse (Arabische) klasgenoten eens
vanuit een ander perspectief en zullen hun cultuur en problemen veel beter
begrijpen. Kortom deze literatuur door en voor jongeren zal iedereen aanspreken, en zal langs de omweg van de literatuur ook bijdragen aan de strijd tegen
discriminatie en racisme. Mij lijkt dat ze precies past in het kader van intercultureel onderwijs binnen de multiculturele samenleving die ook Nederland
bezig is te worden.
Omdat het niveau van de Franse taal over het algemeen vrij makkelijk is en
er geen sprake is van hoogdravend literair taalgebruik, leent deze literatuur
zich ook in dit opzicht goed voor Nederlandse leerlingen. En omdat de inhoud
van de boeken aansluit op hun eigen leefwereld zullen ze juist gemotiveerd
kunnen worden Franstalige literatuur te gaan lezen.
Yvonne Mekaoui-Jansen is lid van de werkgroep Intercultureel Literatuuronderwijs
van de SPL. Adres: Bosbesstraat 29, Nijmegen, 080 - 784569.
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Wilhelm Busch
Der Bauer und der Windmüller

Ei, denkt der brave Bauersmann,
Da bind' ich meinen Esel an.

Die Luft ist kuhi, es weht der Wind.
Der Bauer zieht zur Muhl' geschwind.

Der base Muller hat's gesehn
Und hiBt sogleich die Mühle gein.

> 23 >
Den Esel zieht es fort, o Graus!
Der Muller guckt zum Loch heraus.
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"Hoe doof is een kwartel? /Wat? II
Zei je wat ?"
Poëzie in het Lexicon 2
In Tsjip 3/3 stelde ik aan de orde welk nut het Lexicon van Literaire Werken
voor het poëzieonderwijs in de bovenbouw van Havo/VWO zou kunnen
hebben. Aan de hand van De Dauwtrapper, een bundel van Jan van Nijlen,
geanalyseerd door Jan Schoolmeesters, liet ik zien wat bij nadere beschouwing van dergelijke artikelen, toegesneden op de literatuurles, als informatiemateriaal behouden kan blijven. Korter besproken werden daarna de
stukken over Gezelle, Van de Woestijne, Van Ostaijen, Gossaert, Dèr Mouw,
Slauerhoff, Bloem, Marsman, Nijhoff en Achterberg.
Aan het begin van de Tweede Oorlog staan de dichterlijke debuten van twee
grote dichteressen, Vasalis en Gerhardt. Korte tijd, in de jaren Vijftig, leek
het erop dat hun dichterschap verstikt zou worden door een totaal nieuwe
dichtkunst en werd hun poëzie gerekend tot de 'lyriek die wij afschaffen',
aldus de jonge dichters van Vijftig. Vroege en o zo keurige graffiti op een
binnenmuur, te vinden in het Schrijvers Prentenboek Deel 10 over De
Beweging van Vijftig, verschenen in 1965. Bekijk die foto voorin het
prentenboek over twee pagina's uitgesmeerd nog maar eens goed. Schoonheid
als eigenbelang van Fokke Sierksma en Rederijk van Michael Deak en
deeltjes uit de Helikonreeks - waar toch ook Horror Vacui van Hermans in
verschenen was - staan er op, vastgeplakt tegen de donkere wand waarop in
witte letters de zinspreuk over de af te schaffen lyriek te lezen valt.
Kouwenaar, Rodenko, Lucebert, Schierbeek en Elburg - wat zijn ze nog jong
en mooi en veelbelovend! - wijzen ernaar, verlegen maar zeker van hun zaak,
en tamelijk keurig in het pak.
In Tsjip 3/3 besprak ik de vaak waardevolle analyses en toelichtingen op
belangrijke dichtbundels uit de periode 1880 tot 1940, van Gezelle tot
Achterberg. Hier volgen de korte beschrijvingen van en oordelen over de
analyses van het latere werk. Belangrijk is daarbij de vraag wat we er in de
literaire vorming mee aan kunnen.

M. Vasalis, Parken en woestijnen (Remco Ekkers)
Als er één gedichtenbundel wel eens op de boekenlijst verschijnt is het de
bundel waannee M. Vasalis (ps. van Margaretha Leenmans, in het Latijn:
Vasalis) in 1940 debuteerde. In januari 1989 waren daarvan liefst dertig
drukken verschenen, goed voor meer dan 100.000 exemplaren. Zonder enige
twijfel de meest verkochte dichtbundel, ooit in de lage landen verschenen.
Van de gedichten zijn er heel wat klassiek geworden. Ekkers geeft van alle
eenentwintig een korte inhoud. "De parken van de orde worden gesteld
tegenover de woestijnen van de chaos. In veel gedichten vinden we de tegen15

De Moor, Hoe doof is een kwartel?

stelling gevarieerd terug: aangepast gedrag - wildheid; gekweld leven - oorspronkelijk geluk; tijd - eeuwigheid; gebondenheid - vrijheid; complexiteit eenvoud; realiteit - droom; beschaving - natuurlijkheid". Deze poëzie be-treurt
ons verdreven zijn uit de paradijselijke staat van onschuld en zuiver-heid en de
voortgang van de tijd, en toch openbaart het eeuwige zich in het eindige en
moeten we het daarmee doen. In volstrekte bescheidenheid en relativering van
haar rol als dichter heeft zij haar privéleven afgeschermd voor haar lezers. De
waardering voor haar poëzie is even uniek als de opla-gecijfers zijn: ze bleek
vanaf de eerste druk meer dan een halve eeuw geleden constant en op een zich
tegen haar roem afzettende afwijzing door sommige Vijftigers (Rodenko en
Kousbroek) algemeen verbreid.
Ekkers' stuk geeft de informatie die nuttig is voor de jonge lezer, geen
diepgravende analyses.

Ida Gerhardt, Het Sterreschip (Anneke Reitsma)
Een veelgelezen bundel, door de analytica Reitsma gekarakteriseerd als "een
poëtisch testanment, waarin de thematiek van balans en rekenschap (in nauwe
samenhang met het motief van de ouderdom) centraal staat. Het beslissende
leidmotief wordt hierbij gevormd door Aldebaran, het schip dat de naam
draagt van een ster." Niet iets voor de school misschien, wel voor de
leeskring. Rekenschap afleggen, niet alleen van de eigen levensloop, al zijn
er verhulde zelfportretten als 'De eenling', met het fraaie zelfbeeld: 'Een warse
plant, met zon en maan alleen', maar veeleer nog over de vraag of aan de
dichterlijke opdracht die de dichteres zich heeft gesteld, gewetensvol is
voldaan. Het Sterreschip wordt gekenschetst als een episch-lyrisch gedicht,
een lang gedicht met een verhaal waarin lyrische passages de kleur bepalen.
De bijbelse kleur van Gerhardts taal wordt in de analyse zorgvuldig gevolgd
en het verhaal met zijn protagonist en antagonist (de moeder) in zijn opbouw
van het klassieke drama weergegeven. Reitsma wijst op de drie fasen in dit
dichterschap: eerst tussen 1940 en 1955 "fijnzinnige, melodieuze, maar in
zekere zin ook afstandelijke natuurlyriek", vanaf Het Levend Monogram
(1955) de "afdaling naar het innerlijk landschap van de ik-figuur", en als derde
de fase van de "ouderdomspoëzie" waarvan De Slechtvalk het begin en Het
Sterreschip het hoogtepunt is.

3. De Vijftigers
Lucebert, Apocrief/De analphabetische naam (Odile Heynders)
Niet Luceberts beste bundel, Van de afgrond en de luchtmens, maar zijn
allereerste verzameling poëzie, Apocrief/De analphabetische naam krijgt in
het Lexicon de aandacht:'het werk van een krankzinnige' dacht zijn uitgever
aanvankelijk, en Odile Heynders waarschuwt terecht voor het zoeken naar een
"coherente, op logische argumentatie gebouwde betekenis", omdat "in de
overweldigende stortvloed van taal meestal geen directe logica te ontdekken
valt."
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Dat Lucebert zich om te beginnen strijdbaar opstelt als dichter laten de eerste
verzen zien:
ik bericht, dat de dichters van fluweel
schuw en humanisties dood gaan.
voortaan zal de hete ijzeren keel
der ontroerde beulen muzikaal opengaan
Heynders maakt duidelijk dat Lucebert zich, in tegenstelling tot wat de critici
aanvankelijk woedend vaststelden, niet losmaakte van de Europese traditie,
maar van de Hollandse kleinschaligheid. Zijn mythologische en bijbelse
toespelingen en de talrijke verwijzingen naar dichters van formaat als
Hölderlin en beeldende kunstenaars, zijn geen afwijzingen maar maken deel
uit van een dialoog. Apocrief laat een ontwikkeling zien van wanhoop over
het vermogen van de dichter tot spreken naar een inzicht over de manier
"waarop het poëtische spreken vorm krijgt".
Via het beroemde 'ik tracht op poëtische wijze' etcetera laat Heynders, in het
spoor van Oversteegen, zien dat voor Lucebert taal met al zijn beperkingen
het enige middel tot communicatie blijft. Een waardevolle analyse van de
ingewikkelde compositie en een toelichting die aantoont hoe snel deze dichter
van door de gevestige orde verguisd door diezelfde orde als een vorst is
ingehaald. Hij was tenslotte de eerste Vijftiger die met de P.C. Hooftprijs
gelauwerd werd.

Hugo Claus, De Oostakkerse gedichten (Paul Claes)
Verscheen in 1955, kreeg nogal wat herdrukken, en vele malen wijzigde de
dichter de tekst. De bundel bestaat uit drie cycli: 'De ingewijde' (beschrijft de
voorgeschiedenis van de 'held'), 'Een vrouw' (beschrijft het heden: de uitzinnige seksuele relatie tussen de man en een vrouw) en 'Het klemwoord: huis'
(geeft een blik op de toekomst: de vrees voor de noodlottige invloed van de
tijd op de relatie tussen man en vrouw). Een heel herkenbare thematiek dus.
Lente, zomer en herfst begeleiden de drie fasen. En de herkenbaarheid wordt
groter als men tussen en in de regels leest hoe zwaar de familiebanden in het
traditionele katholieke Vlaanderen op de jonge dichter drukten: de drang naar
vrijheid spat eraf.
Dit thema uit zich "in een strijd tussen de door niets aan banden te leggen
natuur en de altijd weer met dwang dreigende cultuur". Daarop, zegt Claes,
zijn alle tegenstellingen in de bundel terug te voeren: "kosmologische
tegenstellingen, zoals die tussen de elementen en tussen nacht en dag; antropologische zoals die tussen object en subject, dier en mens; biologische, zoals die tussen vrouw en man, moeder en vader, kind en volwassene; psychologische, zoals die tussen waanzin en bewustzijn, gevoel en rede, instinct en
intellect; sociologische, zoals die tussen individu en maatschappij, kunstenaar en burger, revolutionair en conformist, uitgestotene en heerser, heiden en gelovige, mysticus en kerkgezine." Moeilijke dichtbundel, toch een
grootse ontvangst van de kritiek en sinds de publikatie in 1955 elf drukken.
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Leo Vroman, Twee gedichten (Ben Peperkamp)
Een bundel die in verschillende uitvoeringen, zelfstandig en verzameluitgaven, in een oplage van minstens 20.000 exemplaren is afgedrukt, is een
zeldzaamheid. Vromans zesde poëziebundel, Twee gedichten, verscheen in
1961, en bevat 'Over de dichtkunst, een lezing met demonstraties' (844
regels) en 'Ballade' (796 regels). De betekenis van het eerste gedicht ligt in de
explicitering van zijn poetica: Vroman vindt dat onvoltooide tekst-elementen,
open tekstplaatsen of stijlbreuken heel wel bijdragen tot de authenticiteit van
het gedicht. Hij maakt bezwaar tegen "dat verdomd godderige van het
volmaakt gedicht".
Die opvatting past in de sterk relativerende wijze waarop Vroman tegen zijn
dichterlijke arbeid aankijkt. Naar zijn mening moet de poëzie ruiken naar het
dagelijks leven en zo zijn "een ogenblik in de gebeurtenissen van de dag".
Peperkamp brengt orde in de hoeveelheid onderwerpen die Vroman ogenschijnlijk bric à brac aansnijdt. Hij ziet in 'Over de dichtkunst' twee samenhangende thema's. Dat is ten eerste "een complex van overwegingen die
betrekking hebben op de wijze waarop het gedicht zich verhoudt, of idealiter
dient te verhouden tot de buiten-literaire werkelijkheid" (het mimetische
thema), en vervolgens een geheel van opvattingen "die betrekking hebben op
de relatie tussen dichter, gedicht en lezer" (het pragmatische thema). De
alledaagse voorbeelden ter demonstratie komen inderdaad uit Vromans eigen
bestaan in New York.
Ook over de veel meer gestructureerde 'Ballade' weet Peperkamp goede dingen
te zeggen. Hij plaatst Vroman in een traditie waarvan de wortels bij de
klassieken te vinden zijn, en situeert hem inhoudelijk bij Vasalis, Hoor-nik
en Greshoff met hun overwegend descriptieve deels anekdotische gedich-ten,
maar door de lichamelijkheid en de vrije versvorm ook bij Lucebert en
Kouwenaar.

Hugues C. Pernath, Mijn tegenstem (Joris Gerits)
Van de hier besproken dichters markeert Pernath het verschil in aandacht
tussen Noord en Zuid waarschijnlijk wel het meest: in Vlaanderen een dichter die lichtend voorbeeld was voor vele jongere auteurs, in Nederland slechts
in kleine kring bekend. Gerits bespreekt met liefde zijn belangrijkste bundel
Mijn tegenstem, een jaar voor Pernaths dood bekroond met de Jan
Campertprij s 1974. Pernath trad, net als Vinkenoog, heel veel op met poëzie voor de gelegenheid, bijvoorbeeld in 1966 in het befaamde 'Poëzie in
Carré', en zijn Vijftig Index-gedichten getuigen van dat actie voeren met de
pen. 'De acht hoofdzonden' laten een andere Pernath zien: de dichter van lief despoëzie en van een existentialistische levensbeschouwing.. 'Exodus' herinnert aan de verschrikkingen van de concentratiekampen, wakker gemaakt door
bezoeken aan Auschwitz, Treblinka, Dachau waarover hij ook eerder schreef.
Die herinneringen zijn vermengd met jeugdherinneringen vol een-zaamheid en
verlies aan vriendschap. In 'De rimpels van augustus' maakt de dan 40-jarige
dichter -het is 15 augustus 1971- de balans op van enerzijds de kwetsende en
vernederende aspekten van zijn bestaan en anderzijds zijn geloof in woord,
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Uitdagend voor de onderzoekers ook: er werden al drie dissertaties over
geschreven. Het stuk van Claes is onmisbaar.

Hans Andreus, De sonnetten van de kleine waanzin (Jan van der
Vegt)
Nogal een gewaardeerde bundel, schijnt het, toen hij pas was verschenen:
Andreus maakte mee dat de gedichten tussen 1957 toen ze uitkwamen en
1977 toen de dichter stierf vijf keer werden gedrukt. En daarna volgden nog
eens vier drukken. De titel kwam niet uit de lucht vallen: Andreus had die
waanzin ervaren in de aandrift om een geliefde te doden en de ziekte die van
die aandrift de oorzaak was. Volgens Van der Vegt gaat de bundel thematisch
"over de relatie [van de waanzin] met het mislukken van een liefdesverhouding en over het zoeken naar een uitweg uit de ingrijpendste crisis in
het bestaan van de dichter." Het zijn eigenzinnige sonnetten binnen een
traditie die van Petrarca tot Rilke reikt. Identiteitscrisis, het zoeken naar de
erotische volmaaktheid, dat zijn thema's die de adolescent aanspreken. Ze zijn
ook in eerdere bundels als Muziek voor kijkdieren (1951) en De taal der
dieren (1953) te vinden, maar deze sonnetten vormen het algemeen erkende
hoogtepunt in Andreus' oeuvre.

Paul Snoek, Hercules (Hugo Brems)
Hugo Brems plaatst Hercules , de bundel die Paul Snoek in 1960 publiceerde, in het centrum van diens dichterlijke ontwikkeling. Snoek schreef aanvankelijk om werelden van schoonheid en zachtheid te scheppen, "ter compensatie van een vijandige werkelijkheid". Archipel, zijn debuut uit 1954,
getuigt daarvan. In De heilige gedichten (1959) rekende hij met deze zachtheid af, om in Hercules zijn dichterschap te sturen in de richting van de volmaaktheid en de zelfvergoddelijking, een richting die in Richelieu (1961) en
Nostradamus (1964) werd voortgezet. De titel verwijst naar dat zelfvertrouwen. Brems beschouwt Hercules als de bundel waarmee Snoek zich 'definitief' verwijderde van het Vlaamse experimentalisme. Hij ging een grenspositie innemen tussen avant-garde en traditie.
Brems ziet het experimentele van de poëzie nog in het sterk lichamelijke karakter van de beeldspraak. "Zee, water, wind, de zon, kortom het hele arsenaal van natuur en kosmos verschijnen als levende wezens met menselijke
kenmerken en bedoelingen" en dat levert ongebruikelijke overstappen van
zintuigelijk naar abstract, bijvoorbeeld: 'De zee is een regen van goedheid',
of: 'Zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers', of: 'Zij tast mij
kwijnend aan de eenzaamheid.'
Zijn volmaakte wereld is er een zonder mensen. "Versmelting met het water
als oerbeginsel van alle leven, wedergeboorte en vernieuwing, streven naar
volheid en euforisch besef van creatieve kracht zijn de hoofdthema's van
Hercules. De vier afdelingen leggen beurtelings op ieder van die thema's de
klemtoon." Aldus Brems in een helder en bruikbaar betoog.
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liefde en vriendschap. Pernath leed onder toenemende doof-heid en zijn poëzie
legt daar in toenemende mate getuigenis van af. Niet zonder reden eindigt de
bundel met 'De tien gedichten van de eenzaamheid'.
Gerits plaatst Pernath tenslotte in de categorie van Vijfenvijftigers, die de lijn
doortrokken van de experimentele dichters; Mijn tegenstem acht hij minder
hermetisch en meer samenhangend dan het vroegere werk.

4. Dichters van het andere spoor
Jos de Haes, Azuren holte (Jan Schoolmeesters)
Wie wel eens aan de boorden van de Semois heeft vertoefd en misschien ook
nog in Griekenland heeft gezworven, zal lezend in de netwerken van woorden
waarmee de in 1974 gestorven De Haes zijn bundel uit 1964 vulde, associaties voelen opkomen. De tweede afdeling van Azuren holte verwijst naar
Delphi, de vierde naar La Noue en Le Vieux Moulin in de Ardennen. Die
azuren holte is de concrete Griekse hemel bekeken vanuit het trechtervormige
dal van Delphi, maar ook symbool voor het 'ogenloze schouwen' van God.
Men kan, zegt Schoolmeesters, gemakkelijk met deze poëzie in hoger sferen
terecht komen, maar dat is nu juist niet wat De Haes lijkt te willen. In zijn
gedichten gaat het om verstoffelijking en vernietiging. "Zijn poëzie staat bol
van werkwoorden als 'scheuren', 'kraken', 'splijten', 'breken', zowel overgankelijks als onovergankelijk gebruikt. Fysieke en geestelijke verschijnselen, de organische en de anorganische natuur, de relaties tussen God en
mens, tussen man en vrouwen worden in deze termen beschreven." En in dat
proces gaat de dichter onder in "mateloze depresssie en verregaande onmacht:
niet weten, niet kunnen, passieve gelatenheid, fysieke, ook seksuele onmacht, schuld."
De herinnering aan het sexueel samenzijn in La Noue is bepaald geen bevrijdende aangelegenheid:
Likt haar de vlam van het instinct,
snijdt haar gegil door riet en slik,
nijpt in haar wonden het gezwel der enten,
drijft in haar bast mijn krakend schroot,
dan ben ik haar (...)
Het is een overdaad aan beelden en metaforen met veel klankeffecten die
verstechnisch wordt beheerst door het gebruik van afgebeten, op zichzelf
staande verzen met mannelijk rijm. Bij verschijnen werd de bundel eerder tot
de traditie dan tot het experiment gerekend, maar gaandeweg is de kritiek tot
de bevinding gekomen, dat De Haes hier een heel eigen soort poëzie heeft
geschapen. Volgens Hugo Brems zou een jonge generatie dichters zich in zijn
werk meer herkennen dan in dat van Claus, Pernath of Snoek.
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Judith Herzberg, Beemdgras (Guido Goedemé)
Een dankbaar ontvangen bundel: sinds de publikatie in 1968 volgden zeven
herdrukken. Goedemé interpreteert de titel als de verwijzing naar Herzbergs
streven: "het isoleren van het doodgewone tussen andere gewone dingen,
zodat j e merkt dat het ongewoon is". 't Is nogal redundant, dit stuk, want deze
ge-dachte wordt al gauw vijf keer gevarieerd. "Veel van haar teksten vertonen
de typische kenmerken van toevallige, rechtstreeks aan één feitelijke situatie
gebonden spreektaal of gedrukte taal, een brief, een waarschuwingsbord, een
etiket en dergelijke", aldus Frida Balk-Smit Duyzentkunst. Haar thema is de
vluchtigheid van het bestaan, haar dichterlijk streven daar persoonlijk lering
uit te trekken. Ze doet dat niet zwaar op de hand, maar raakt de werkelijkheid
even aan, zoals in "Beroepskeuze'. Daar ironiseert ze het verlangen een
invalide te willen zijn. Waarom, dat wordt duidelijk:
En beide zonen zouden altijd
bij haar blijven, hun leven
aan haar wijden en nooit
zou haar iets overkomen,
nooit, nooit zou ze slijten.
Het is parlando-poëzie zonder beeldspraak, feitelijk en observerend, in de lijn
van de poëzie van de jaren '60 (Gard Sivik en De nieuwe tijd), maar in zijn
zoeken naar het ongewone in het gewone en de gevoelslyriek veeleer verwant
aan de poëzie van Elisabeth Eybers, Jan Emmens, Rutger Kopland (en ook
Chr. van Geel en Ed Leeflang, vul ik aan) .

Rutger Kopland, Alles op de fiets (Stefaan Evenepoel)
Koplands derde bundel, bekroond met de Jan Campertpnj s 1970, wordt door
Evenepoel geïntroduceerd met duidelijke waardering voor de ironie -waar
K.L.Poll zoveel bezwaar tegen had-: "Dat Kopland wars is van sentimentaliteit en van het cultiveren van mythen, zowel persoonlijke als maatschappelijke, blijkt uit de rol van de ironie en de ontmaskering in zijn poëzie.
Dankzij de ironie (bijvoorbeeld in een overbekend gedicht als 'Jonge sla') kan
Kopland een grote (literair oud-modieuze) gevoeligheid oproepen, zonder er
poëtisch door verpletterd te worden." De titel wordt o.a. zo verklaard: "De
fietser ontsnapt aan de neiging om het (beeld van het) waargenomene te
bevriezen." Herman de Coninck wijst, net als hij deed bij Herzberg, op de
eenvoud van deze parlando-gedichten, maar er blijft "zelfs na de zoveelste lezing iets mysterieus'.
In Koplands werk is deze bundel het keerpunt van de verwoording van de
alledaagse werkelijkheid - in Het orgeltje van yesterday - naar het besef van de
werking van de taal.

Jotie T'Hooft, Junkieverdriet (Dirk de Geest)
Ja, dat vonden we wel heel mooi: die dichter die zich opsloot in een zwartgeverfde kamer en zich optutte als een meid. Nu waren wij minder onaan21
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gepast dan die Vlaamse dichter van Junkieverdriet en Schreeuwlandschap,
maar voor zijn durf hadden we bewondering. Zijn taal, nee, die was te ongewoon voor Nederlandse oren en deed soms ouderwets aan. Een vergissing
natuurlijk: 't was Vlaams:
Ik draag u als anker aan mijn voeten
Terwijl gij in mijn hoofd nog groeit:
Ik wou als gij in aarde, in u wroeten
Maar vader ik was steeds zo gauw vermoeid
Het gaat om een bundel, die drie afdelingen telt: 'Oogsttijd', 'Reïnkarnaties'
en 'Junkieverdriet'. Onmacht tot leven die haar oorzaak lijkt te vinden in een
ambivalente verhouding tot de beide ouders, vervreemding en verbondenheid
tegelijkertijd, niet zo ongewoon voor een puber, maar in de neoromantische
vergroting van deze poëzie fataal:
Dat heb ik geleerd. Nog ben ik jong
Maar ik ben oud. Al wat ik bezong
Verschrompelt vlug, wat ik bemin
Bestaat, hoewel ik het verzin
En door mijn woorden waadt het einde
Nader, duidelijker dan het begin.
Indirecte lyriek vinden we in de tweede afdeling, en steeds maakt T'Hooft van
zijn helden (kapitein Nemo, de gekruisigde Jezus, het monster van Frankenstein etc.) anti-helden, "wezens die gedoemd zijn tot een overleving in isolement." In de titelafdeling tenslotte wordt de balans van het negatieve
levensgevoel opgemaakt: ook drugs en dromen helpen niet. En evenmin het
dichten daarover.
Terecht ontdoet Dirk De Geest deze bepaald niet slechte dichter van het hagiografische en sterk op de persoon gerichte aura waannee men hem na zijn
zelfgekozen dood heeft omgeven en concentreert hij zich op de gedichten.

Hans Faverey, Chrysanten, roeiers (Odile Heynders)
Vorig jaar verscheen de prachtige editie van de verzamelde gedichten van deze
in 1990 gestorven grote dichter. Zijn poëzie dwingt tot nadenken over het
wezen van de dichtkunst. Chrysanten, roeiers, 67 gedichten in tien cycli, zijn
derde bundel op een totaal van acht, geldt als liet kernpunt' (Heynders) van dit
dichterschap. Het is hermetische poëzie, 'onleesbaar' (Bernlef) in de zin van
'niet-herkenbaar' (Heynders).Teksten verwijzen niet direct naar een andere werkel i j khei d, maar zijn puur taal experimenten, met vaak bizarre beelden:
"doorzichtige rotsen bijvoorbeeld, een pijl die een suikerhart doorboort, een
mol die uit een rechteroog kruipt". Faverey laat de woorden het werk doen.
Heynders geeft deze verstandige raad: "De lezer moet geen einduitspraak
willen ontdekken in gedichten, cycli of de bundel als geheel, maar dient zich
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in te stellen op een spel dat betekenisgeving in verschillende richtingen
tegelijkertijd mogelijk maakt." Niet metaforisch, maar concreet lezen dus.
Aan de hand van het gedicht 'Lippen; vleugels; ideeën' laat de analytica zien
hoe het werkt: geen samenhangende verklaring te vinden, wel een betekenisspoor dat de lezer nu hierheen dan daarheen leidt. Het gaat om existentiële
vragen, om de tijd en de stilte, om het niets, om beginpunt en eindpunt. Met
humor gelukkig: "Hoe doof is eigenlijk een kwartel .// Wat zèg je? I I Hoe
doof is een kwartel./Wat?// Zei je wat?"
Faverey is met zijn opvatting dat de taal per definitie abstract is en woorden
geen echte betekenis hebben een modernistisch dichter, misschien wel de
grootste die we gehad hebben. Wie ervan houdt kan er enkele leerlingen een
ervaring voor het leven mee geven.
Het Lexicon is onderweg, dus niemand kan de redacteuren verwijten dat
bijvoorbeeld Kouwenaars Oneetbare perzik of De stem op de 3e etage
ontbreekt, en Poolsneeuw/Swartkrans van Ten Berge, Domicilie van Gerlach
of In de kalkbranderij van het absolute van Ter Balkt. Die komen
ongetwijfeld aan de beurt. Maar er zijn nogal wat wachtenden voor hen.

Am Schwanz hangt sich der Bauer an, Denn sieh! die Haare halten nicht.
Was ihm jedoch nichts helfen kann.
Bumbs! liegt er da, der arme Wicht.
> 28 >
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Onder het stof vandaan: poesie !
Over het lezen van Franse poëziebundels) in de
literatuurles
Van 'nestdrang' had ik als aanstaande moeder niet echt last of het moet in
mijn laatste week op school voor de zomervakantie geweest zijn, toen ik op
een snikhete dag met een collega èn een dikke buik eindelijk die kast op de
gang opgeruimd heb. We moesten letterlijk alles onder het stof vandaan
toveren, maar we deden dan ook zeer interessante vondsten. Naast stapels
stoffige stencils die in een zeer saaie lay-out de Franse literatuurgeschiedenis
weergeven en waarvan ik het toch niet kon nalaten steeds twee blaadjes af te
nemen, kwamen we een groot aantal gedichtenbundels tegen. Het bleek een
oude uitgave van Wikor te zijn namelijk Amour Humour uit 1976.
Na de stof van het bovenste boek verwijderd te hebben stelden we al gauw
vast dat het om een twintigtal ongebruikte bundels ging die jaren in die kast
gelegen moeten heb-ben. Onmogelijk te achterhalen wie ze destijds besteld
heeft en wat hij of zij er mee van plan is geweest. (De bezetting van onze
sectie is namelijk op één collega na volledig vernieuwd en verjongd.)
Ik besloot na onze vondst een exemplaar mee naar huis te nemen en de
bruikbaarheid daarvan voor mijn literatuurlessen eens nader te bestuderen.
Maar dat is er zelfs nu het einde van mijn verlof in zicht komt, nog niet van
gekomen. Vandaar slechts de volgende korte inhoudsbeschrijving.
De titel Amour Humour en de ondertitel "Qui, Pon vit autrement, mais eest
ainsi qu'on aiine" geven volgens de inleider een aardig beeld van het
"spectacle poétique" dat "la Nouvelle Compagnie" in de schouwburg gaat
brengen. Het betrof toen een voorstelling waarin de gedichten door middel van
spel, zang en mime werden gepresenteerd. De titel geeft aan dat het gaat om
"textes romantiques" en "textes d'humour" en de ondertitel biedt de
gelegenheid om ook iets te laten zien van wat het leven nog meer in petto
heeft.
De bundel bestaat uit vier delen. In het eerste deel "Mignonne, allons voir ..."
komt de liefde aan bod, zoals daar in vroegere tijden over gedacht werd: de
hoofse liefde, de verering van de vrouw maar ook wat men mooi vindt aan de
vrouw. Het bevat gedichten van onder andere Ronsard, Marot ("Du beau
tétin"), Villon, Corneille, La Fontaine, Molière en Voltaire, die een "petit
bois touffu" zoekt.
De romantiek (De Musset, Hugo, De Nerval) met zijn lyriek en melancolie
neemt een grote plaats in het tweede deel "Le salon ou l'on cause". Bovendien
vindt men fantasieën, visioenen en dromen van de symbolisten (Rimbaud,
Verlaine) en is er plaats voor spot van De Maupassant.
Het aparte sfeertje van Montmartre vindt men in deel 3 "Hop la! V'là
Montmartre" met bijdragen van Bruant, maar men kan ook (glim)lachen om
de gedichten van Allais, Donnay, Queneau, Cros en Tardieu. Voor het laatste
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deel "Un jardin extraordinaire" heeft men "un peu d'imagination" nodig. Dan
kan men Trenet, Prévert, Valéry, Brassens en Péguy bijvoorbeeld wel volgen,
maar Michaux vraagt wat meer van de verbeeldingskracht.
Het totale aantal gedichten, bekende en onbekende, is groot en het is
onmogelijk deze allemaal te behandelen. De bundel lijkt me meer geschikt als
handig hulpmiddel bij het werken rondom een van de thema's "amour" of
"humour" of een combinatie van deze twee. Wie weet komt dat er nog eens
van. Jammer is dan dat er geen bandopname beschikbaar is zoals dat de
laatste jaren wel het geval is bij uitgaven van het LOKV.

Wat wij zelf doen met poëzie
Wat onze kasten op school verder aan poëziebundels te bieden hebben, is een
Anthologie de la poésie en de bundel Paroles van Jacques Prévert.
De bundel van Prévert is al enkele keren in mijn literatuurprogramma op 5 en
6 VWO aan bod gekomen. We lezen dan klassikaal een selectie uit de bundel
en ik laat ter illustratie enkele opnames van "Les frères Jacques" horen. Ik
lees de gedichten zelf voor of laat dat (na voorbereiding of na behandeling) een
van de leerlingen doen. Bij sommige gedichten krijgt de tekstbestudering
meer nadruk, bij andere juist de tekstervaring. De methode Bleich (Wat is
voor jou het belangrijkste woord, de belangrijkste zin of passage?) is goed
van toepassing. Ook de methode Koch lijkt me erg bruikbaar. De leerlingen
kunnen zelf naar aanleiding van een poëzie-idee uit de gedichten van Prévert
een gedicht schrijven. Ik laat ook wat vaker leerlingen individueel de bundel
doorbladeren en lezen wat ze willen lezen.
Wanneer ze besluiten de bundel op hun lijst te zetten, moeten ze ongeveer
vijftien gedichten kiezen. Ik raad ze wel aan de hele bundel of in ieder geval
een heel groot gedeelte van de bundel te lezen voor ze een eigen keuze maken.
Natuurlijk verschijnt de bundel vaker op de lijst als we een deel klassikaal
behandeld hebben. Of moet ik zeggen: gelukkig.
Een andere bundel (uit een andere kast) die ik al eerder ontdekt heb, is
Chansons francaises in 2 delen. Aan de staat van de boekjes en de kwaliteit
van de bijbehorende bandopnames was goed op te maken dat deze boekjes
meer dan eens gebruikt zijn. Ik heb ze gebruikt bij de behandeling van de
Franse literatuurgeschiedenis en dan echt 'à vol d'oiseau'. Ik snelde door de
theorie om meer aandacht te kunnen besteden aan de gedichten en chansons
die ik gekozen had ter illustratie. Zo vergeleken we "Mignonne, allons voir si
la rose" met "Quand au temple", beide van Ronsard. Het laatste gedicht dat
in deel 1 van Chansons francaises staat en gezongen wordt door Ferrat maakte
de onderliggende betekenis van "Mignonne..." een stuk duidelijker. In deel 2
staan een aantal gedichten van Aragon die gezongen worden door Ferré ("Estce ainsi que les hommes vivent") en Ferrat ("Que serail je sans toi ").
Tijdens hun vogelvlucht door de Franse literatuur hebben de leerlingen ook
enkele fabels van Jean de la Fontaine gelezen. Op mijn vraag of ze nu zelf
een fabel konden schrijven, rekening houdend met ritme, versvoren en moraal
bijvoorbeeld volgde eerst heel wat gesputter maar ook verrassend goede
resultaten.
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sensibili-sering, een verhaal over dichter, tijd of stroming of het samen lezen
van een kort gedicht of strofe volgt een klassegesprek over meningen en ervaringen tijdens het lezen. Hij laat de leerlingen soms een texte a trous van een
gedicht invullen waarna ze geconfronteerd worden met wat de dichter zelf
geschreven heeft. De volgende fase is die van 'stevig doorlezen'. Tot slot
worden ervaringen en conclusies besproken. Bij Prévert laat hij de leerlingen
zelf een gedicht schrijven 'à la Prévert', die hij dan ook meestal bundelt.
De leerlingen zijn verdeeld in hun oordeel. Gedichten lezen staat op zich vrij
ver van hun af, maar de meesten zeggen achteraf altijd dat ze nooit gedacht
hadden dat er 'zoveel zit achter zo weinig woorden' (en dat is dan ook meteen
moeilijk voor ze).
Af en toe leest een leerling individueel een bundel. Ze lezen voornamelijk
Prévert en dat na de behandeling van de gedichten in de klas zodat ze de
werkwijze kunnen kopiëren. Ze blijven het lastig vinden om zelfstandig
poëzie te lezen.
Bij het literatuurtentamen over de in de klas behandelde werken worden er
altijd een of twee cognitieve vragen gesteld (voor de leerlingen die absoluut
geen affiniteit met poëzie en/of literatuur hebben). Verder krijgen ze een paar
tekstervarubgsvragen bij een nieuw gedicht van de behandelde auteurs.
Door af en toe in de klas een aantal boeken kort te bespreken probeert Vos
het lezen in het algemeen te stimuleren. Daar zit ook altijd een poëziebundel
bij.
Collega Han Severins van het Dominicuscollege te Nijmegen werkt in 5 en 6
VWO met La Grande Parade deel 1 en Parade. Na een korte kennismaking
met simpele, speelse poëzievormen krijgen de leerlingen in verschillende
blokken te maken met gedichten van verschillende auteurs. Zo lezen zij
bijvoorbeeld verzetspoëzie van Druon en Kessel, van Eluard en van Prévert.
Vooral de technische benadering van poëzie krijgt veel aandacht.
In 6 VWO wordt de literatuurgeschiedenis behandeld en daar valt ook de
geschiedenis van de poëzie onder. De benadering is eerder tekstbestuderend dan
tekstervarend.
Men leest klassikaal geen bundels. Individueel lezen leerlingen wel eens een
bundel voor de lijst, van Baudelaire, Rimbaud of Verlaine bijvoorbeeld. Maar
dat gebeurt dan wel in het verlengde van de les. De leerlingen maken een
keuze van tien à vijftien gedichten waarvan zij de plaats in de (verschillende
delen van de) bundel moeten kunnen verklaren.
Prévert wordt in 5 VWO wel gelezen maar verschijnt niet op de lijst.
Severins maakt voor zijn lessen onder andere gebruik van een uitgave uit de
collectie Profil van Hatier namelijk Pour étudier un poème en van Poètes des
XIXme et XXme siècles, une nouvelle approche een uitgave van Livre de
Poche.

Kanttekening
Het is niet verrassend dat er weinig Franse poëziebundels in de klas gelezen
worden. Het kost op de eerste plaats te veel tijd, niet alleen om alles te lezen
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In 4 HAVO heb ik wel eens gebruik gemaakt van de collectie Folio Junior en
poésie. Bundels als Paris en poésie, Bretagne en poésie, l'Amour et l'amitié
en poésie zijn zeer goed te gebruiken bij het werken rondom een thema.
Vooral het bundeltje Adolescence en poésie met gedichten van jongeren van
dertien tot en met zeventien jaar kwam zeer goed van pas. De gedichten zijn
eenvoudig van taalgebruik en de thema's spreken Nederlandse jongeren ook
zeker aan.
Hier volgt een voorbeeld van Christian:
I1 n'y a qu'une différence
Entre l'école et les vacances
C'est que je fais ce qui me plait.
I1 n'y a qu'une différence
Entre la classe et la maison
C'est le ciel bleu par la fenêtre.
I1 n'y a qu'une différence
Entre la cour et mon j ardin
C'est que je joue avec mon chien.
Il n'y a qu'une différence
Entre un élève et un ami
C'est que l'ami je le choisis.
Ook de structuur van de gedichten is eenvoudig en leent zich goed voor de
werkvorm van Koch. Het poëzie-idee is gemakkelijk te vinden en leerlingen
kunnen hiermee op een simpele manier komen tot een klassikaal, twee aan
twee of individueel geschreven gedicht.
In 5 VWO heb ik zelfs zo'n poëzie-idee gebruikt om het thema van een kort
verhaal in een gedicht te laten weergeven. Voor docent en leerlingen werkt het
stimulerend de resultaten te bundelen of op te laten nemen in een eigen
leesdossier.

Wat doen twee collega's met poëzie?
Uit belangstelling maar ook uit nieuwsgierigheid heb ik een aantal collega's
van andere scholen gevraagd naar hun lessen in poëzie en het gebruik van
poëziebundels.
Collega Frank Vos van het Comeniuscollege te Uden leest nooit klassikaal
een bundel omdat deze naast leuke, mooie en emotionele gedichten vaak ook
gedichten bevat die een leerling niets zeggen. Hij leest wel een selectie uit
Prévert en maakt gebruik van een eigen bundel "Poésie" door de eeuwen heen.
Verder maakt hij een keuze uit Verlaine, Rimbaud, Eluard, Apollinaire en
Aragon. De gedichten van deze laatste schrijver gezongen door Ferrat vindt hij
'prachtig'. (Waar zijn we dat eerder tegengekomen!)
De aanpak laat hij afhangen van het soort gedicht. Na de eerste stap van
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maar ook om een deel te behandelen en de leerlingen zelf aan de slag te laten
gaan. Daarnaast willen we ook allemaal aandacht besteden aan andere
onderdelen van de Franse literatuur.
Of ontbreekt het ons aan materiaal, moed of creativiteit?
Degene die hier een ontkennend antwoord op geeft met concrete voorbeelden
en uitwerkingen, geef ik graag het woord. Anderen met mij zullen hem of
haar zeer dankbaar zijn.

Der Muller aber mit Vergnügen
Sieht in der Luft den Esel fliegen.

Indessen haut dem Bauerlein
Ein Flügel an das rechte Bein.

>39>
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Poëzie als duisternis
Belfast. Kinderjournaal. Een jongen van negen tussen drie
doodskisten: vader, moeder en een jonger zusje. Op de kist van
het kind een gedicht van haar broer:
night
night

Meer niet. Er is geen troost, geen hoop en nauwelijks taal. Maar
één woord: duisternis.
Het zal me bijblijven.
Jacques de Vroomen
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De harmonie bij Hella Haasse
Een collage voor leeskring en klas
In mijn leeskringen probeer ik de vorm van de bespreking van een boek aan
te laten sluiten bij de inhoud. Zo koos ik bij Thomése het filmische aspect;
bij Margriet de Moor het beeldende; bij Nelleke Noordervliet de beweging en
nu, bij Hella Haasse - het zal gaan over haar met de Publieksprijs 1993
bekroonde boek Heren van de thee - het documentaire aspect.
Zoals Haasse haar boek samenstelt uit delen van kronieken, dagboeken, foto's
en brieven, zo geef ik mijn bespreking deze keer vorm met citaten, commentaren, foto's en dergelijke van en over Hella Haasse en haar bekroonde roman.
Ik deel de fragmenten in zes paragraafjes in, met het woord 'harmonie' als
leidraad. In mijn leeskring laat ik de groep hieruit een keus maken en vraag de
leden te reageren op de gekozen fragmenten.
Dit zijn de zes onderdelen:
1. Een harmonische familie?
2. Harmonie tussen feit en fictie?
3. Harmonie tussen het schrijven en de geschiedenis.
4. Harmonie tussen de schrijfster en haar stijl.
5. Harmonie en disharmonie: een tuin in het oerwoud.
6. Slot-harmonie.

1. Een harmonische familie?
Ik kijk met de groep naar gedeelten uit de documentaire over Hella Haasse:
Het land van herkomst, RVU, 25 mei 1993. Ik zet de video stil bij het
familieportret en vraag de groepsleden of zij personages herkennen. Ik vraag
hun bovendien of zij hun opmerkingen kunnen onderbouwen met citaten uit
het boek. Het vraagteken achter bovenstaand kopje geeft het gesprek
natuurlijk wel een bepaalde richting.

2. Harmonie tussen feit en fictie?
2.1 Citaten uit het boek
"Heren van de thee is een roman, maar geen 'fictie'. De interpretatie van
karakters en gebeurtenissen berust op brieven en andere documenten die mij
ter beschikking gesteld zijn door de stichting 'Het Indisch thee- en familiearchief': nakomelingen en bloedverwanten van de personages in mijn boek.
(...)

De stof is dus niet verzonnen, maar wi geslecteerd en gearrangeerd volgens de
eisen die een roman-aanpak stelt. Dit betekent dat ik tal van bijzonderheden
die in een strikt historische benadering volledigheidshalve aan de orde zouden
komen, moest laten liggen, en dat de nadruk valt op individuele lotgevallen
en ontwikkelingen." (297)

30

Geursen, De harmonie bij Hella Haasse

"Je zegt: die brieven zijn geschiedkundig niet van belang. Misschien niet.
Maar het is toch ook een feit dat het nageslacht dikwijls het meeste heeft aan
de 'side-lights', die een veel klaarder beeld geven van de toen heersende
toestanden, en vooral van de toen gangbare opvattingen, dan bijvoorbeeld een
serie cijfers. De zaken zijn dood, en kunnen niet herrijzen, maar de personen
kunnen voor ons weer leven als we vernemen wat ze dachten en voelden."
(Voorwerk: brief van Bertha de Rijck van der Gracht-Kerkhoven aan haar
broer Karel Kerkhoven, 1859)
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QUERIDO
"Un ouvrage de fiction mélange sa guise le vrai et le faux, le vécu, le
transcrit, l'imaginaire, la biographie." (Voorwerk, citaat Philippe Labro)
2.2 Uitspraken van anderen
"Wat is een roman? Een verhaal in de volkstaal in Romaanse landen. Elk
uitgebreid prozaverhaal waarin personages gemodelleerd zijn naar eigen
verbeelding."
Over Heren van de thee
"Geen roman, maar historische evocatie middels documenten en brieven".
Nelleke Noordervliet.
"De auctoriale verteller heeft plaatsgemaakt voor de tekstbezorger die de eigen
inbreng beperkt tot het rangschikken en toelichten van documenten". Jaap
Goedegebuure.
"Plichtmatige kroniek van theeplantersfamilie; historische collage, minder
haar eigen verhaal, maar meer een verhaal dat door het historische onderwerp
gedicteerd werd." L. Oomens. 31
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"In het werk van Hella Haasse ontstaat in toenemende mate door het gebruik
van documenten een controleerbaar, amar toch fictioneel geheel. " W.P.
Lexicon van de Nederlandse letterkunde.
Het boek begon me pas echt te boeien op het moment dat het steeds minder
roman werd: namelijk in het tweede deel waarin Haasse veelvuldig gebruik
maakt van historische brieven en foto's.
"Het lijkt er de laatste jaren voor mij steeds meer op dat Hella Haasse een
auteur is die lange tijd haar bijzondere kwaliteiten verkeerd richtte: op
romans." Kees Fens schreef dat in 1969.

2.3 Uitspraken van Hella Haasse zelf
"Non-fiction, zoals historische studies, biografieën en dagboeken kunnen het
opnemen tegen de stoutste verbeelding."
"De moderne historische roman die gegevens of personages behandelt die tot
de geschiedenis behoren, is in de eerste plaats een werk der verbeelding. "

"Niet ik annexeer de personen uit het verleden om ze te vervormen tot
romanfiguren, zij geven mij de gelegenheid mijn eigen werkelijkheid te
verruimen."
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"Naast het werk der verbeelding is de moderne historische roman voorts een
eigenzinnige interpretatie van de geschiedenis. De voorwaarden daartoe zijn:
- een grondige wetenschappelijke kennis,
- inlevingsvermogen voor a sense of the past.
De schrijver pretendeert geen waarachtig beeld van de werkelijkheid te geven.
Mij interesseert eerst: aspecten van de persoonlijkheid; netwerk van de
individuele lotgevallen, complexe patronen van het zogenaamd toevallige,
wisselwerking karakters, daarna historische feiten."
2.4 Feit of fictie?
"Heren van de thee is duidelijk een roman over een man en zijn plek".
Nelleke Noordervliet.
Kroniek van een theeplantersfamilie." L. Oomens
Achterflap:
"Heren van de thee is niet de geschiedenis van ontwikkelingen in de koloniale
politiek van 1870 tot 1907, maar van mensen wier karakter, lotgevallen en
onderlinge verhouding door die omstandigheden werd bepaald.
Zo heeft deze nieuwe roman van Hella S. Haasse in feite drie hoofdpersonen:
de autocratische Rudolf, zijn langzaam aan verbitterd rakende echtgenote
Jenny, en West-Java met zijn indrukwekkende, mysterieuze natuur."
"

Beginzinnen van de roman

1

"Hier!' zei hij hardop. Zijn stem klonk ijl in de ontzaglijke ruimte.
Hij stond aan de rand van een ravijn. Middagmist versluierde de nabijgelegen
toppen. Dit waren de voorgebergten van de Goenoeng Tiloe: diepe plooien in
de aardkorst,een draperie van dicht woest groen over een rustend
reuzenlichaam. Tussen de ruige flanken lag een komvormige vallei." (11)
Slotzinnen van de roman

"Mijn vader had graag op Ardjasari begraven willen worden. Nu ligt hij in
Amsterdam. Ik wil niet in Bandoeng liggen.'
'Alstublieft, Vader!' zei Bertha afwerend.
Hij keek naar de grond voor zijn voeten.
'Hier!' zei hij halfluid. 'Hier." (296)
Kijk naar die zinnen, kijk wat er staat!
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3. Harmonie tussen het schrijven en de geschiedenis

Gamboeng, de eerste dag
1januan' 1873
Gamboeng, de laatste dag
1 februari 1918
Geboren: Hélène Serafia Haasse
2 februari 1918
"Ik schrijf over het verleden op zodanige wijze dat mijn werk getuigt van
mijn voortdurend intens bezig zijn met het heden."
"De gewaarwording van het verleden is voor mij iets onmisbaars; om mijzelf
compleet te voelen heb ik a sense of the past nodig."
"In Nederlands-Indië groeide ik op met een enorme ruimte om mij heen. Nu
ik die ruimte niet meer heb zoek ik een ruimte in de tijd. Een grotere ruimte
geeft bevrediging. Het verleden is niet voorbij ; het blijft altijd het voorland
van het nu. Het heden bestaat niet, het is passing time; het speuren,
deduceren en combineren voldoet aan een innerlijke behoefte aan expansie en
méér leef-tijd."
"Kennis van het verleden leidt tot kennis van jezelf; eerst moet je weten wie
je bent, alvorens je kunt weten watje wilt."
"Ik word gedwongen tot het schrijven vanuit een behoefte aan bevrijding; het
is teruggeven na volstromen."

Vergelijk het gebruik van historische gegevens bij Thomse, Noordervliet en
Haasse.

4. Harmonie tussen de schrijfster en haar stijll
4.1 De dialoog tussen auteur en criticus
Hella Haasse:
"Ik ben verslaafd aan taal en aan het maken van taalconstructies."
Critici: "klassiek vormbesef; gedragen, wat ouderwetse stijl; verzorgde zinnen; vlekkeloze beheersing van het Nederlands; rijke, genuanceerde woordkeus; literaire taal der betere standen"
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Hella Haasse
"In Indonesië zijn mijn zintuigen gevormd: het waarnemen is eigenlijk al het
schrijven."
Nelleke Noordervliet:
"In de gretigheid waarmee ze kijkt en beschrijft, met een feilloos oog voor
details, is ze op haar best: als Haasse ergens de herinneringen aan het landschap van haar ziel en van haar jeugd heeft bewaard dan is het in Heren van de
thee."
Hella Haasse
"Voor het schrijven moet je een naar binnen gekeerd leven leiden... Strijd
moet de mens binnen in de mens zelf beslechten... Maatschappelijke problemen moet je oplossen in het persoonlijke vlak door persoonlijke deugden
zoals vertrouwen, bescheidenheid, sober en werkzaam leven en behoud van je
geestelijke vrijheid."
Het is bij Hella Haasse allemaal zo braaf en zo beschaafd en erudiet. In haar
harmoniemodel mis ik de humor, de prikkeling en de boze kreet. De natuurbeschrijvingen overvleugelen de beschrijving der personages en van het
maatschappelijk gebeuren.
Wat vindt u van deze uitspraak?
4.2 Hella Haasse en Kristien Hemmerechts: geen harmonie
Beide schrijfsters werden in 1993 genomineerd voor de AKO-literatuurprijs.
Een grotere tegenstelling lijkt mij niet mogelijk. Wat zij gemeen hebben in
hun persoonlijk leven is het verlies van een kind. Kristien Hemmerechts
verloor zelfs twee kinderen. Beide auteurs traden hiermee naar buiten. Haasse
in Zelfportret met legkaart, Hemmerechts in het verhaal 'Sprookje' in de
bundel Kerst en andere liefdesverhalen.
Lees het verhaal. En lees dit fragment waarin Hella Haasse spreekt over het
overlijden van haar dochtertje.
"We gingen op een warme dag in de vroege zomer van '47 naar
Westerveld om de urn uit te zoeken. Van de volle boomkronen, van de
begroeide aarde stroomde een gloed van leven. Men gaf me een klein
zwart busje in de hand, het deksel was met een loodje verzegeld.
Wanneer ik het bewoog, hoorde ik binnen een droog ritselen en
rammelen, als van zeer kleine steentjes. Achter een van de
parkwachters liepen wij naar de plek van bestemming, op de helling
van een heuveltje, onder een boom. Ik zei tegen mij zelf: dit is mijn
kind geweest, een klein warm lichaam, zacht haar, handjes, voetjes,
een kloppend hart, een helder stemmetje. Er is niets van haar
overgebleven dan een handvol as in een bos. Ik stond met die resten in
mijn hand, mij bewust van het viermaands embryo van het andere,
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nieuwe kind in mij, niet bij machte dit alles te rijmen, maar evenmin
in staat het zinloos te vinden. Pijn en de sensatie van verlichting, in
de dubbele betekenis van het woord stroomden verblindend samen."

Hella Haasse en haar overleden dochtertje

Ondanks alles, harmonie? En bij Kristien Hemmerechts?

5. Harmonie en disharmonie: Een tuin in het oerwoud
"De vroegste bewuste herinneringen: groene tintelende bewegende vlekken
hoog boven mijn hoofd, de kronen van de reuzenwaaierpalmen in de plantentuin van Buitenzorg. Ik zit of lig in een wagentje dat door moeder wordt
voortgeduwd."
Uit: Een handvol achtergrond, 1993
"Nooit vergeet ik dat gevoel van volkomen vrijheid, van opgenomen te zijn
in een werkelijkheid zonder innerlijke tegenstrijdigheden - het langzame lome
leven op die open plek in het oerwoud had de zorgeloosheid van planten."
Uit: Zelfportret als legkaart, 1954

Uit Heren van de thee:
"Ik droomde dat ik in de nacht over een pad liep, onder de open hemel. Ik was
me alleen bewust van de donkere grond, van een ruimte boven mij, zonder
maan of sterren; ik onderscheidde bergen, ondoorzichtig donker tegen het
transparante donker van de lucht, en, het zwartst van al, het bos waar ik heen
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ging, een golf van duisternis die me zou opslokken zodra ik er een voet
zette. "(164)
"Rudolfs huis stak zo kwetsbaar af tegen het donkere geboomte. Noch het
frisse groen van de jonge theetuin op de helling voor de gedoeng noch de
bloeiende rozen in het perk (...) konden de somberheid verdrijven die als een
kille adem op haar toe kwam uit de diepten van het oerwoud. Links van het
huis voerde een pad binnen in die duisternis. Het kwam haar zo bekend voor,
zij moest er steeds naar kijken, al wilde zij dat niet." (166)
"Rudolf begroef zijn dochtertje onder hoge bomen, even voorbij de plek waar
het tuinpad in het donker in het oerwoud verdween." (183)
"4m de donkere bosrand waar het kleine graf was, buiten haar gezichtskring
te bannen, maakte Jenny veel werk van haar tuin, plantte met stekken van
Ardjasari groepen heesters die mooie bloemen droegen, zaaide kleur waar dat
maar kon." (188)

In de plantentuin in Buitenzorg, 1919
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Uit: Een handvol achtergrond
"Het kleine kerkhof van Gambung is niet meer een open plek in het donkere
oerwoud. Men heeft de begroeiing uitgedund, zodat achter het geboomte de
nieuw-aangelegde theetuinen op de hellingen van de Gunung Tilu zichtbaar
zijn geworden."
Jaap Goedegebuure:
"Jenny's fascinatie en angst voor het tuinpad dat in het oerwoud verdwijnt
zijn exemplarisch. In Hella Haasse's romans is er altijd wel zo'n pad dat vanuit de geordende natuur de onbekende en bedreigende wildernis invoert. In het
hart van haar zo weloverwogen geordende oeuvre bevinden zich de doolhof en
de verborgen bron...Het duister en demonische heeft een beperkte plaats in
haar werk en wordt omzoomd door de geordende perken en in toom gehouden
door een klassiek vormbesef en een gedragen, soms ouderwets aandoende verteltrant...
Haar zachtmoedige en twijfelende helden staan met Hella Haasse in de tuin en
staren even verlangend als geobsedeerd in de richting van het oerwoud, die
duistere spiegel van hun ziel."
(Uit: HPIDe Tijd, 5 februari 1993)

Een tuin in het oerwoud: harmonie om disharmonie te bezweren?

6. Slot-harmonie
Voorwoord uit Een handvol achtergrond, 'Parang Sawat'. Autobiografische
schetsen:
"Altijd heb ik de neiging gehad een zo groot mogelijk aantal van de meest
uiteenlopende gegevens in één verband onder te brengen; niets schenkt me een
zo intens gevoel van innerlijke bevrediging als het herkennen en vervolgens
onder woorden brengen van een heel complex van waarnemingen, ervaringen,
indrukken, gedachten, verzinsels. Als vanzelf wordt zo een compositie dan
ook qua vorm een samenstel van ongelijksoortige elementen: brokjes fictie,
beschouwing, verslag, flash-back. Vaak vullen in een batik geometrische
figuren en gestileerde plant- en bloemmotieven de beschikbare ruimte tot aan
de randen van de stof, in dichte wemeling. 'Parang Sawat' heet zo'n typisch
Javaans batikpatroon."
Uit HN Magazine, 13 juli 1991
"...als ik praat over verbanden, bedoel ik daar niets hogers of esoterisch mee,
het is gewoon een constatering. (...) het is niet religie in de betekenis van
'godsdienst' die men er gewoonlijk aan geeft (...) religie komt van een latijns
woord dat letterlijk 'verbinden' betekent. Samenhang is een gegeven dat wij
kunnen waarnemen, maar waar mensen in de loop der tijden allerlei namen
aan hebben gegeven en beelden bij hebben bedacht. Of je het nu personifieert
of abstract ziet, het is gewoon iets wat je ervaart en dat reel en wezenlijk
is..."
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Vraag na dit alles: zouden we Hella Haasse kunnen zien als een schrijfster van
het New Age-denken?
En een reactie van tachtig procent van mijn leeskring-lezers: Wat zeur je
toch over zo braaf en zo beschaafd en erudiet? Alsof erudtie een zonde is en
beschaafd niet deugen zou?! Heren van de thee is een schitterend boek." Ze
hebben gelijk gekregen van die tienduizenden lezers en tientallen critici. Dus:
het heeft meer dan genoeg te bieden. Deze paar tipjes van de sluier laten dat
al zien.
Voor leeskring of klas. Ter lezing en discussie.

Jetzt endlich bleibt die MUhle stehn
Doch um den Esel ist's geschehn.
Den Ab(. gschied'nen heimwarts fahr'n
Hier siehst du nun auf einem Karr'n.
> 44>
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Is jeugdliteratuur volwaardige literatuur?
Wat heeft de literatuurwetenschap de literatuurdocent te bieden? Vooraf ter
relativering van wat ik over dit onderwerp wil zeggen het volgende. Als
literatuurwetenschapper ken ik de praktijk van het literatuuronderwijs slechts
in beperkte mate meer, via mijn kinderen en mijn eigen praktijk, maar dat
laatste is al weer enige tijd geleden. Wat ik nog wel tot op zekere hoogte
volg, zijn de artikelen op het terrein van de literatuurdidactiek, maar of die
altijd de situatie in de praktijk weerspiegelen, is de vraag. Mijn visie op het
literatuuronderwijs is onvermijdelijk een beperkte.
Enige tijd geleden heb ik een stuk geschreven voor wat in sommige kringen
het nieuwe handboek heet, Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. Die bijdrage had als onderwerp 'de emancipatie van de jeugdliteratuur na de Tweede
Wereldoorlog'. Van mij werd verwacht dat ik in zou gaan op de kwestie in
hoeverre jeugdliteratuur beschouwd zou kunnen worden als een volwaardige
vorm van literatuur. De redactie van dat handboek ging kennelijk van de veronderstelling uit dat waar het de moderne jeugdliteratuur van de laatste tien
jaar betreft, sprake is van een emancipatie in literaire zin. Waar ook wel wat
voor te zeggen valt.
Ik wijs in dit verband op het in 1985 met een Gouden Griffel bekroonde
Kleine Softe en Lange Wapper van Els Pelgrom, waarover de jury in haar
rapport onder meer opmerkt, dat er sprake is van "een bijzonder mooi gebouwd en ontroerend verhaal, dat door thema en verteltechniek alles in zich
heeft om een klassiek boek te worden." Daarnaast wordt gewezen op het evenwichtige taalgebruik,dat oorspronkelijk en mooi van beelden genoemd wordt.

Literaire argumentatie óók voor het kinder- en jeugdboek
Ik benadruk de woorden 'gebouwd', 'verteltechniek', 'oorspronkelijk taalgebruik' en 'mooi van beelden', omdat het argumenten of criteria zijn, die men
als typisch literair zou kunnen bestempelen. Dit boek, waarin de kritiek zelfs
allusies op Dante meende te ontdekken, staat, dunkt me, aan het begin van
een reeks van werken, die vanuit dezelfde literaire intentie geschreven lijken,
zoals Annetje Lie in het holst van de nacht van Imme Dros (1987) en Lieveling, boterbloem van Margriet Heymans (1989).
Bij de beoordeling van kinder- en jeugdboeken lijkt een literaire argumentatie
vanzelfsprekend te zijn geworden. Ook Anne de Vries is dit in zijn artikel
'Het verdwijnende kinderboek' niet ontgaan (ook al blijkt hij deze ontwikkeling anders te waarderen dan ondergetekende): "Misschien is de ontwikkeling van het kinderboek erdoor gestimuleerd. In ieder geval verschijnen er
meer literaire kinderboeken: beter van taal, hechter van compositie. Het komt
ook steeds vaker voor dat je een kinderboek op meer dan één niveau kunt
lezen: het is niet alleen een spannend verhaal; op een abstracter niveau kun je
er nog een andere betekenis aan toekennen, die er nu eens niet dik bovenop
ligt." (De Vries 1990).
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Het een en ander blijkt ook uit de instelling van de Woutertj e Pieterse Librisprijs in 1988, een initiatief van enkele jeugdliteraire critici, die van mening
waren dat jeugdliteratuur tot dan toe in te geringe mate als een volwaardige
vorm van literatuur werd beschouwd. Dit pleidooi had bijna onmiddellijk
succes. Eerdere winnaars van genoemde prijs in 1988 (niet De dame en de
neushoorn), Anne Vegter en Geerten ten Bosch, dongen met Verse Bekken!
zelfs mee naar de AKO-literatuurprijs 1991. Als dat geen emancipatie van de
kinder- en jeugdliteratuur mag heten!

Het literaire werk en zijn interpretaties
Dit soort opmerkingen maakte ik in Nederlandse literatuur. Een geschiedenis.
Een literairhistorisch boek dus. Nu heeft Kees Fens enige tijd geleden in een
(ongepubliceere) lezing over 'de ideale literatuurgeschiedenis' de volgende
zienswijze over de plaats van de jeugdliteratuur in historisch opzicht ontvouwd. Hij gaat ervan uit dat de geschiedenis van een literair werk de geschiedenis is van zijn interpretaties; die geschiedenis is óók zijn waarderingsgeschiedenis. Als een werk steeds weer opnieuw geinterpreteerd wordt, wordt
het gewaardeerd, lijkt de gedachte. Geschiedschrijving is vorm geven aan het
verleden en dus van datgene wat men uit het verleden overgehouden denkt te
hebben.
Hij illustreert deze zienswijze aan de hand van het werk van de dichter Leopold. De geschiedenis van het werk van deze dichter is vooral de geschiedenis
van een toenemend aantal interpretaties: steeds meer interpretaties leiden tot
een belangrijke plaats in de literatuurgeschiedenis. Adersom geldt het ook
natuurlijk. Over de poëzie van A. Roland Holst verschijnen niet of nauwe,
lijks nog interpretaties met als kennelijk onvermijdelijke consequentie dat hij
langzaam uit de literatuurgeschiedenis lijkt te verdwijnen. In Nederlandse
literatuur. Een geschiedenis komt hij inderdaad als dichter niet voor.
Zo'n redenering leidt ertoe dat er eigenlijk geen literatuurgeschiedenis van de

jeugdliteratuur te schrijven is, althans niet naar het model van de literatuurgeschiedenis, zoals wij die veelal kennen. Als verklarende illustratie wijst
Fens op een eigen stuk over Minoes van Annie M. G. Schmidt en dat van
Guus Sötemann over de kinderversjes van dezelfde auteur (beide opgenomen
in Altijd acht gebleven - zie Tsjip 1/2, p. 51-52, red.). Al hun waarnemingen (over structuur, rijm, prosodie) leiden niet tot een nieuwe tekst, zoals dat
met interpretaties van bijvoorbeeld Cheops (Leopold) en Awater (Nijhoff) wel
het geval is.
Minoes en haar poëtische pendanten kunnen die ook niet leveren, omdat die
teksten daar naar het oordeel van Fens te enkelvoudig voor zijn. Het werk van
Schmidt jeugdliteraire teksten in het algemeen in de visie van Fens, vermoed
ik- bezit kennelijk geen groeikern, het heeft niet dat kameleontische
vermogen dat literatuur kan hebben. Jeugdliteraire teksten krijgen zo dus niet
een geschiedenis van interpretaties, zij gedragen zich niet als literatuur, omdat
ze het vermogen missen tot metamorfose, tot gedaanteverwisseling en dat is
betekenisverandering, literatuur eigen of zoals Fens het in een beschouwing
over de vertaling van een boek van Proust (Over het lezen) in de Volkskrnat
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(18-10-1993) onlangs fraai aforistisch uitdrukte: "Het literaire werk is een
verwekker, geen voltooier."
Het standpunt van Fens komt in feite hierop neer: hij leest en bestudeert
literatuur uit het verleden eigenlijk uitsluitend literairkritisch en blijft zo de
literatuurcriticus, die hij altijd geweest is. Hij heeft alleen oog voor die
literatuur uit het verleden, die binnen het bereik van de literaire kritiek valt,
dat wil zeggen met de literatuuropvattingen van nu gelezen kan worden. Het
werk uit het verleden moet behoren tot het corpus van de actieve literatuur.
Nog weer anders gezegd: Fens neemt dus eerder een literairkritisch standpunt
in dan een literairhistorisch standpunt.

Ook jeugdliteratuur is polyinterpretabel
Ik verbind dit standpunt nu met de jongste ontwikkelingen in de jeugdliteratuur, waarbij ik u in het begin enkele namen noemde. Jeugdliteraire teksten
van Els Pelgrom, Margriet Heymans, Imme Dros en Anne Vegter -ik zou
daar die van Joke van Leeuwen, Toon Tellegen en Wim Hofman aan toe
kunnen voegen- bieden m.i. zeer wel de mogelijkheid tot nieuwe teksten, dat
wil zeggen nieuwe interpretaties. In Annetje Lie in het holst van de nacht
bijvoorbeeld 'speelt' Dros met andere literaire teksten, zoals ze dat natuurlijk
ook doet in het een jaar later verschenen De reizen van de slimme man, waar
onmiskenbaar de Odyssee in doorklinkt. Het puur literaire verschijnsel van de
intertekstualiteit aanwezig in de jeugdliteratuur!
Zo geeft de Muizenkoning in het eerstgenoemde boek zichzelf de voorletter
M.G., waarmee Dros ongetwijfeld eer bewijst aan Annie M.G. Schmidt, de
Astrid Lindgren van de Nederlandse j eugdliteratuur. Dros' bewondering gaat
klaarbijkelijk ook uit naar het werk van de dichter Leopold, want de in de dromen van Annetje Lie verschijnende vos spreekt bij herhaling van zijn 'oud
woonhuis' en wil voortdurend samen met andere dieren het lied 'om mijn oud
woonhuis peppels staan' ten gehore brengen. Ook haar naam zal niet zonder
opzet gekozen zijn. 'Annetje Lie' refereert aan Edgar Allen Poe's beroemde
gedicht 'Annabel Lee', dat vooral meeresonneert in de refreinregel van het
liedje 'wie zingt er het liedje eene, twee', te weten 'en haar naam was Annetje
Lie' (and her name was Annabel Lee).
Soortgelijke opmerkingen (in meer of mindere mate) zouden te maken zijn
naar aanleiding van het werk van de overige door mij genoemde auteurs. En
dan spreek ik alleen nog maar over het recente jeugdliteraire proza. Voor een
aantal poëtische teksten uit dezelfde periode -ik denk aan bundels van Leendert
Witvliet, Remco Ekkers, Wiel Kusters en ook van Ienne Biemans- geldt dit
wellicht a fortiori.
Een enkel woord ook daarover. Het werk van genoemde dichters laat vaak
meer dan één interpretatie toe, is dus niet enkelvoudig, zou men kunnen zeggen. En ook bij hen treffen we intertekstualiteitsverschijnselen aan. In "Bussen', uit Misschien heet ze niet Suzan, alludeert Leendert Witvliet, zonder dat
het geforceerd dichterlijk aandoet, op Van Ostaijens 'Alpenjagerslied'. Ten
overvloede wellicht. Ook zonder deze kennis acht ik het gedicht de moeite
waard. Ik citeer de regels waar het om gaat:
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Een bus gaat heen
de ander keert terug
in de ene zit Suzan
in de andere zit Jan.
Vlak voor het grote hotel
stoppen 's morgens vroeg de bussen,
Jan wuift naar Suzan en Suzan die wuift naar Jan.
Dus: dit soort jeugdliteraire teksten zouden voldoen aan de literairkritische
norm van Fens en derhalve opgenomen kunnen worden in de canon van nu en
besproken kunnen worden in relatie tot en in samenhang met literaire teksten
voor volwassenen.
Aanleiding daartoe is er des te meer wanneer men oog heeft voor het volgende. Mogelijk kan men naar aanleiding van de geschetste ontwikkelingen in de
jeugdliteratuur zelfs parallellen zien met recente ontwikkelingen in de
literatuur voor volwassenen. Wat zich daar enige tijd - door de kritiek zo
genoemd en getuige Nederlandse literatuur. Een geschiedenis door de literes
tuurhistorici overgenomen- als Revisorproza manifesteerde, doet zich bijna
tegelijkertijd, slechts een fractie later, voor binnen de jeugdliteratuur. Een 'bewijs' voor deze stelling zou men kunnen zien in de speciale aflevering, gewijd
aan jeugdliteratuur, van hetzelfde,. schrift (1986) en ook, nog recenter, in
het jeugdliteratuurnummer van Raster (1991 y, evenzeer een ti dj schrif t met
opvattingen over literatuur, die men niet direct met jeugdliteratuur zou
verbinden.

Consequenties voor het literatuuronderwijs?
Vraag is nu natuurlijk wat voor consequenties men aan deze ontwikkelingen
voor het literatuuronderwijs zou willen verbinden. Ik zou zeggen deze: Als
men zaken als 'cultuuroverdracht', 'tekstbestudering', 'de literaire canon'
belangrijker acht dan 'leesplezier' of 'tekstervaring' (om maar eens een paar
termen te noemen uit een bepaalde literatuurdidactische hoek), zou men
positief gestemd moeten zijn over de geschetste ontwikkelingen. Waarom?
Omdat het de docenten Nederlands de gelegenheid zal geven een vloeiende(r)
overgang te bewerkstelligen naar het literatuuronderwijs in de bovenbouw van
het voortgezet onderwijs.
Al ben ik me er maar al te zeer van bewust dat menig literatuurdidacticus in
een dergelijke stellingname het zoveelste bewijs zal zien van de te grote
afstand tussen literatuurwetenschap c.q. universitaire neerlandistiek en de
practijk van het onderwijs. Het zij zo. Mijn adagium is met een variatie op
Bordewijk: De meester mag hoogstens didactisch-methodisch dalen, niet
inhoudelijk, immers de scholier moet klimmen.
Bibliografie
Anne de Vries, 'Het verdwijnende kinderboek. Opvattingen over jeugdliteratuur na
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1980'. In: Leesgoed, 17 (1990), 64-68.
van Buul, Aukje Holtrop, Murk Salverda en Erna Staal (red.), Altijd acht
gebleven. 's- Gravenhage/Amsterdam 1991.

t Tine

Und als der Bauer kam nach Haus,
Fuhr seine Frau zur Tiir heraus.
Mit einem Besen, gro13 und lang,
Macht sie dem Bauern angst und bang.

> 50>
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W.A. Schlundt Bodien

Van literair, maatschappelijk en
persoonlijk belang
Vragen bij het lezen van literatuur voor de Lijst
In deze bijdrage presenteert docent W.A. Schlundt Bodien, werkzaam aan de
Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh te Assen, een vragenlijst
die door de sectie Nederlands van haar (zijn?) school wordt gehanteerd bij het
tentamen voor de Lijst. De auteur, reeds dertig jaar in het vak, heeft zich
verdiept in het werk van Louise Rosenblatt en geeft in deze lijst uitdrukking
aan haar verlangen naar synthese van tekstbestudering en tekstervaring. Daarin
spoort haar lijst met de suggesties die de CVEN en de Commissie Eindexamens Vreemdetalenonderwijs heeft gedaan voor het nieuwe eindexamen.
Hierbij ontvang je informatie die je nodig hebt voor het tentamen 'Boekenlijst' HAVO/VWO
a.Voorwaarden: Zorg dat er van de volgende tien auteurs tenminste vijf op je
lijst ver-tegenwoordigd zijn: Couperus, Elsschot, Vestdijk, Hermans, Mulisch, Claus, Wolkers, Koolhaas, Haasse, Theun de Vries. We stellen het op
prijs als er een gedichtenbundel en een toneelstuk op je lijst aanwezig zijn.
Het leerdoel zou ik als volgt willen omschrijven:
je moet je een zodanige leeshouding aanleren dat je naast het spannende niveau van een tekst (Ms je verhaal, toneel of gedicht al spannend vindt) na gaat
denken over de waarde van een tekst voor de samenleving en je eigen leven.
Niet voor niets wordt van literatuur wel gezegd dat het de lezer een spiegel
voorhoudt. Met de hierna volgende lijst opdrachten willen we je die leeshouding aanleren.
Deze studie kost veel tijd, begin daarom zeer vroeg met lezen en voorbereiden.
Een tip tenslotte: maak goed gebruik van uittrekselboeken, er staat een schat
aan gegevens in.

Vragenlijst voor het schriftelijk boektentamen HAVO, VWO
NB. zonder * betekent: uit te werken voor HAVO en VWO; met * betekent:
uit te werken voor VWO. Voor de gehanteerde begrippen: zie de bijlage.

Deel I Verhalen en toneelstukken
Het literaire belang
1. Geef de fabel van het werk.
2. Welk(e) vertelstandpunt(en) word(t)(en) gehanteerd? Met welk doel?
3. Schets een of twee voor de fabel belangrijke decorbeschrijvingen. Waarom
zijn ze voor het goed begrijpen van het verhaal belangrijk?
4. Doe hetzelfde met plaats- en tijdbeschrijvingen. Welke doelen dienen ze?
Denk hierbij aan functie/doel van de flashforwards,-backs en in medias res.
Waarom zijn die tijdselementen voor het juist begrijpen belangrijk?
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5. Formuleer het hoofdmotief, ondersteun je keuze door de gegevens onder 1
tot 4 te gebruiken.
6*. Veel schrijvers maken bewust gebruik van stijlvormen en bepaalde
woordkeuzen. Geef daarvan 2 voorbeelden.
7. Het thema, ook wel "leitmotiv" of "hoofdmotief" genoemd, geeft zicht op
normen en waarden die in het werk aanwezig zijn. Welke normen en waarden
ben je tegen gekomen in dit werk? Ondersteun je keuze door middel van
gegevens die je ontleent aan thema-, decor-, tijdskeuze en plaatshandelingen,
fabel en perspectief.
8*. Motieven, symbolen, beelden zijn heel vaak ontleend aan Griekse, Romeinse en Westers-Christelijke mythologie. Geef voorbeelden uit dit werk.
Ondersteunen deze voorbeelden het "leitmotiv"? Zo ja, hoe?
9. Met de omschrijving van de idee legje verband tussen verhaalwerkelijkheid
en onze (eigen) werkelijkheid. Wat is volgens jou de idee in het verhaal en
welk verband is er dus tussen de verhaalwerkelijkheid en de onze?
Het maatschappelijk belang
1*. Beschrijf op grond van bijgevoegde recensies of andersoortige artikelen de
reacties van de recensent. Zijn er verschillen tussen die reacties en je eigen
leeservaring?
2. Plaats het verhaal in het literaire en culturele verband. Gebruik daarvoor de
de gegevens uit Literatuurgeschiedenis in 40 lessen, of *Onze Literatuurgeschiedenis, 2 delen (P. Calis).
3. Schrijvers worden soms 'beloond' door de samenleving van hun tijd met
een literaire (geld)prijs. We kennen bijvoorbeeld de P.C.Hooft-prijs, de AKOliteratuurprijs, en er zijn nog vele andere. Ga voor dit werk na of de schijver
een prijs heeft gekregen, hoe deze heet en waarom die prijs haar/hem is uitgereikt.
4*. Werken van voor 1900 wilden soms een maatschappelijk doel dienen.
Bijvoorbeeld de opvoeding of de waarden van een goed ridderschap of die van
een gelovige. Welk maatschappelijk doel wordt er in dit boek nagestreefd?
Waardoor weetje dat?
Het persoonlijk belang
1. Neem het volgende schema over en plaats daarin je antwoorden.
titel boek
hoofdpersonage
hoofdpersonage
andere personages
idem
idem
idem
idem
idem

sympathiek ons m athiek
1
2
1
2
3
4
5
6
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2. Geef nu argumenten voor je keuzes (in beknopte bewoordingen).
Voorbeeld: Ik vind personage 1 onsympathiek omdat...
3. Vaak is het zo dat lezers de keuze sympathiek-onsympathiek maken op
grond van hun eigen waarden- en normensysteem. Voorbeeld: Het hoofpersonage in het werk is homosexueel. De lezer vindt homosexualiteit een afwijking (eigen waarden en normen). Hij staat bij voorbaat afwijzend tegenover
dit personage. Mocht blijken dat het personage toch sympathiek overkomt,
dan wil de lezer het standpunt over homosexualiteit wel wat bijstellen. De
redenering is dan: Hij/zij is homosexueel dat keur ik niet goed, maar hij/zij is
wel aardig.
- Ga nu voor jouw opdrachten na welke waarden en normen jij hebt gehanteerd bij het (on)sympatiek duiden van de personages.
NB. Het gaat hierbij dus om je eigen normen en waarden, dat wat jij in je
leven goed- of afkeurt en waarom.
4. Soms biedt het verhaal je een pasklaar geheel. We zeggen dan dat het boek
een 'gesloten einde' heeft. Soms moet je genoegen nemen met een 'open
einde', het verhaal is niet afgerond.
- Is er in het werk dat jij moet behandelen sprake van een gesloten of een
open einde? Noteer dat.
- Kruip in de huid van het hoofdpersonage en kies bij een gesloten einde
opdracht 1, bij een open einde opdracht 2.
Opdracht 1

Zou jij ook handelen zoals het hoofdpersonage deed. Zo ja,
waarom; zo nee, zou je andere oplossingen gekozen hebben.
Welke en waarom?

Opdracht 2

Schrijf een slothoofstukje. Houd je hierbij wel aan de motieven van het verhaal.

5. Je bent nu even een personage in het verhaal. Je moet het hoofdpersonage
raad geven omtrent een van de problemen waarin hij/zij verkeert. Welke raad
geef je en waarom. (In verhaalvorm opschrijven).
6. Schrijf een recensie over het werk waarin duidelijk je gevoelens tot uitdrukking komen. Prijs het werk daarbij aan of keur het af. Geef argumenten voor
je meningen.
7. Schrijf een gedicht datje gevoelens weergeeft.

Deel II Vragenlijst voor poëzie
Het literaire belang
1*. Geef een parafrase van het gedicht.
2*. Behandel enkele opvallende stijl-, vorm- en rijmkenmerken.
3. Welke woorden of zinsstukken zijn belangrijk voor het begrijpen van het
gedicht.
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4. Welke gevallen van beeldspraak zijn voor het begrijpen belangrijk? Waarom is dat zo? Geef een mogelijke interpretatie die ondersteund wordt door
gegevens uit de tekst.
5. Geef aan hoe en waar decor- en tijdsgebruik de inhoud van de tekst versterken.
Het maatschappelijke belang
1. Hoe is het werk van deze auteur in de tijd van verschijnen van het werk
ontvangen? Maak voor je antwoord gebruik van bijgevoegde recensies en
besprekingen en van De Literatuurgeschiedenis in 40 lessen of van *Onze
literatuurgeschiedenis, 2 delen (P. Calis).
2*. Heeft de auteur een maatschappelijk doel voor ogen gehad, toen hij dit
werk maakte? Zo ja, plaats dat doel dan in de tijd zowel cultureel als
maatschappelijk. Zie voor nadere uitleg bij vraag 2 van "het Maatschappelijke
belang" voor verhalen en toneel.
3*. Hoe reageert het lezerspubliek van onze tijd op het werk? Gebruik
hiervoor bijgevoegde recensies en artikelen. Is er belangstelling, waardering,
kritiek?
Het persoonlijke belang
1. Vul dit schema in:
Titel gedicht ................
Bij het lezen van dit werk...
word ik
.

-

-

-

-

heb ik
wil ik
is het

kwaad

verdrietig treurig triest
wanhopig
opstandig
ontzet onthutst
stil van binnen
weemoedig
blij
enthousiast
een lach en een traan
actie voeren
aan de slag
of ik in een andere wereld kom

-nog iets anders namelijk ..........................................................
2. Verklaar met behulp van delen uit de tekst waarom je die gevoelens hebt.
3. Vul aan: Ik heb dit gedicht (deze bundel) gekozen omdat ..........................
4. Schrijf een kort verhaal (half A4, 250 woorden) of een eigen gedicht waarin
je gevoelens over dit werk tot uitdrukking komen.
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Keuzeopdracht
NB. Je zult onderstaande opdracht altijd moeten uitvoeren; de keuze zit hierin
datje deze thuis kunt voorbereiden.
Behandel kort (half A4, 250 woorden) je favoriete boek, gedicht, toneelstuk
uit je lijst. Geef argumenten op grond van voorbeelden uit het werk. Volg
daarbij zoveel mogelijk de onderdelen literair, maatschappelijk en persoonlijk
belang. Begin met een verniel-ding van titel en auteur.

Evaluatie
Beantwoord tenslotte de volgende vragen.
1.Wat vond je goed aan deze wijze van afvragen?
2. Wat kan beter, hoe?
3*. Wat is slecht?
4. Wat moet er beslist uit?
5. Wat heb je gemist?

Bijlage over de gebruikte begrippen
Onder literair verband verstaan we: door welke literaire stromingen is de
schrijver beinvloed?; wat kun je hiervan terugvinden in het werk?
Onder cultureel verband verstaan we: welke gebeurtenissen en ontwikkelingen
in de maatschappij waren zo bepalend dat de schrijver deze belangen, gebeurtenissen of onwikkelingen in de tekst verwerkte? Op welke wijze is dat gebeurd? Zijn deze zaken voor de tijd waarin wij leven nog steeds van belang?
Zo ja, waarom nog steeds? Zo neen, waarom niet meer?
Een voorbeeld ter verduidelijking: Je kunt in elke supermarkt 'Max Havelaar'koffie kopen. Blijkbaar zit er in het boek Max Havelaar van Multatuli,
dat aan het einde van de vorige eeuw verscheen, iets zo waardevols voor de
maatschappij van onze tijd dat er zulke koffie gekocht kan worden. Daar moet
wat achter zitten, maar wat?
Een ander voorbeeld: Hersenschimmen van Bernlef gaat over de ziekte van
Alzheimer. Toen het boek verschenen was, werd het beroemd. De samenleving op het moment van verschijnen zat blijkbaar te wachten op zo'n verhaal. Daar moet wat achter zitten, maar wat?

Begrippenomschrijving
Fabel
Decor

Korte samenvatting van het verhaal in chronologische
volgorde.
Zie 'Kortom' hulpboekje onder decor (Stencils zijn
bijgevoegd, hier niet overgenomen)
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In medias res

Motief
Thema
Symbool
Beeldspraak

Idee

Het verhaal begint met een fragment uit het midden van het
verhaal. Door middel van flashbacks (soms een hoofdstuk
lang) krijgje informatie over de verhaalgebeurtenissen voor
het medias res-punt. Een flash forward dient de lezer voorinformatie toe die de verhaalfiguren vaak wordt onthouden.
Het effect is spanningverhoging.
Kleinste eenheid (onderwerp) in een verhaal dat bijdraagt tot
totaal begrip van het geheel.
Alle motieven bij elkaar, waardoor de idee van het verhaal
achterhaald kan worden (de kortste omschrijving van het
onderwerp).
Woord of woorden, te gebruiken in de plaats van een begrip.
Bv. roos > liefde.
Het vermogen van de taal door middel van een beeld een
gedachte of begrip uit te drukken. Bv. de loop van een rivier
= de wijze waarop het water van een rivier een mogelijkheid
heeft gemaakt om van het beginpunt naar het eindpunt te
stromen.
Met de omschrijving van de idee legje verband tussen de
verhaalwerkelijkheid en onze realiteit. Bv. "dit verhaal laat
zien hoe mensen onder druk van omstandigheden en
zelfbescherming onrecht vóór recht laten gaan".

Ein Sagezahn trifft ganz genau
Ins Nasenloch der Bauersfrau.

Der Bauer nimmt die Sage
Und wehrt sich ab die Schlage.
>56>
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Koos Hawinkels

Een SPL-vlonder over een brede kloof
De VALO-M heeft een klein jaar na de conferentie het verslag gepubliceerd
van Nederlands in de tweedefase van het voortgezet onderwijs. De conferentie
was een veldraadpleging naar aanleiding van de nota Over Leerplanontwikkeling voor Nederlands in de tweedefase van het voortgezet onderwijs,
opgesteld door de subcom-missie VO-II, eveneens van de VALO-M, onder
voorzitterschap van Dorée de Kruijk, later penningmeester van de SPL. Die
subcommissie was tot de conclusie gekomen dat de noodzaak tot leerplanontwikkeling Nederlands VO-II het grootst was voor de onderdelen spreken /
luisteren en literatuur.
Ik zal mij nu hier beperken tot de literatuur.

Knelpunten
Allereerst heeft de commissie de bestaande situatie geanalyseerd en naar
oorzaken gezocht waardoor die situatie zo onbevredigend is. Zo stelt zij dat
het leerlinggerichte of tekstervarende literatuuronderwijs geen ingang heeft
gevonden door een aantal oorzaken. Het ontmoedigende is dat die oorzaken
zijn onder te brengen (de commissie doet dat ook) bij alle aspecten van het
curriculum: 'de doelstellingen, leerstof-selectie, leerstofordening, didactiek in
het algemeen en vaardigheidsdidactiek in het bijzonder, de rol van de docent en
de leerling in de onderwijs-leersituatie, en de evaluatie.' De com-missie stelt
dat het literatuuronderwijs zich zou moeten veranderen van leerstofgericht tot
vaardigheidsgericht onderwijs.
Vervolgens diept de commissie een aantal knelpunten wat verder uit: 'Welke
boeken /welke literatuur/wiens literatuur?' waarin o.a. de problemen van de
vertalingen en het multiculturele aan de orde komen. Welke leerstof? waarin
literatuuronderwijs nadrukkelijk als een vorm van vaardigheids- en waardenonderwijs geafficheerd wordt. De ordening van de leerstof: cursorisch,
thematisch of projectmatig? Welke didactische optie verdient de voorkeur?
waarbij nadrukkelijk als wens geuit wordt dat docenten beschikken over
vaardigheden als procesbesturing, 'modeling', d.w.z. 'voordoen', en hulp bij
het waarderingsproces. Daarbij lijken op haar beurt interactieve werkvormen
en gesprekstechnieken belangrijk.
Opmerkelijk hieraan vind ik dat deze commissie nu eens niet weer op de
noodzaak van gevarieerde werkvormen wijst (waarvan het resultaat toch voor
een belangrijk deel staat of valt met de manier waarop de leraren ermee
omgaan), maar op veel fundamenteler didactische vaardigheden van de docent.
Bovendien vaardigheden die niet exclusief voor het literatuuronderwijs gelden,
maar eigenlijk basaal zijn voor het verzorgen van goed onderwijs.
Het laatste knelpunt is natuurlijk de evaluatie. Hier citeer ik de commissie
graag:
'1. Vaardigheidsonderwijs vereist dat docent en leerling inzicht hebben in de
voortgang. Formatieve, diagnostische evaluatietechnieken zijn dan vereist en
leerdoelbeschrijvingen in operationele demonstreerbare vorm.
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2. Waardenonderwijs vereist een open uitwisseling en (inter)individuele
reflectie. Om de voortgang te kunnen bepalen is rapportage van uitwisseling
en reflectie noodzakelijk (bij voorbeeld in een leesdossier (dat moet natuurlijk
zijn: 'leesverslagen, op te nemen in het leesdossier' K.H.))'

Wenselijkheden
Daarna levert de commissie een lijst van de 'Gewenste leerplanprodukten in
volgorde van prioriteit.' Die lijst citeer ik in zijn geheel. Het belang ervan
rechtvaardigt dat wel, vind ik, temeer omdat ze niet alleen voor Nederlands
geldt, maar voor alle literatuuronderwijs. Het wat zanderige karakter van het
commissieproza moet u maar voor lief nemen.
' 1. Een leerplan literatuur voor de bovenbouw van havo en vwo, waarin
rekening ge-houden wordt met overstappende havo'ers naar 5 vwo en de
verschillen tussen beide schooltypen.
2. Het leerplan dient via twee invalshoeken geconcretiseerd te worden
('uitvergrotin-gen') in procesmatige demonstraties (toepassingen), waarin de
keuzemomenten in de leerplanontwikkeling zichtbaar worden en keuzen
worden uitgewerkt en verantwoord. Gewenste produkten:
a (een) cursorische reeks(en) (iets als modulen) waaruit de planmatige
leerstofkeuze en -ordening blijkt. Uit deze procesbeschrijving moet duidelijk
worden waar beslissingen over welke teksten genomen worden, waarom juist
die teksten gekozen worden, en in juist die volgorde worden aangeboden. De
reeks is zo beschreven en vorm gegeven dat die vrijwel direct bruikbaar
onderwijsleermateriaal is.
b (een) thematische reeks(en) (iets als modulen) waaruit de planmatige
leerstofkeuze en -ordening blijkt, en waarin functies als historiciteit,
maatschappijsociologie en esthetica zijn verwerkt. De reeks is vrijwel kant en
klaar onderwijsleermateriaal.
3. Literatuuronderwijs als vaardigheidsonderwijs staat of valt met het leiden
van een onderwijsleergesprek. Als leerplanprodukt zijn demonstraties van
sleutelincidenten in onderwijsleergesprekken geschikt voor het opwekken van
een 'Aha Erlebnis'.
Als hulpmiddelen voor docenten en schoolboekenschrijvers zijn gewenst:
1.Een theoretische beschrijving van het literaire leesproces en de implicatie
daarvan voor leerstofkeuze, -ordening en didactiek.
2. Een theoretische beschrijving van waarderingsprocessen en de implicatie
daarvan voor leerstofkeuze, -ordening en didactiek. Dat betekent ook:
hulpmiddelen om zelf voor functies als historiciteit maatschappijsociologie
en esthetica thematische series op te zetten.
3. Modellen (op video) van sleutelincidenten in de beoogde onderwijsleersituaties. Te denken valt aan onderwijsleergesprekken over leesdossiers, hulp
van docenten tijdens het lees- en waarderingsproces van leerlingen.'
Deze hele reeks van gewenste produkten kan zoals gezegd mijns inziens zo
overge-nomen worden door alle MVT's en de Klassieke Talen, al ben ik over
die Klassieken niet zo zeker, maar dat legt een klassieke Tsjip-lezer me vast
wel uit.
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Het laatste paragraafje over het literatuuronderwijs wijdt de commissie aan de
internationale samenwerking. Ook dat citeer ik maar weer, want de SPL is
immers sterk voor latitudinale samenwerking en Europeanisering.
'Overwogen kan worden de leerplanontwikkeling plaats te doen vinden in een
Europees perspectief. Uitgaande van een situatie waarin een sectie Nederlands
samenwerkt met (de) secties moderne vreemde talen kan een internationale
reeks ontwikkeld worden, gebaseerd op overeenkomsten tussen de betrokken
literaturen. Anderzijds is internationale samenwerking bedoeld wegens
overeenkomstige problemen in verschillende landen ten aanzien van het
literatuuronderwijs.'

Tekstervaring en leesbeleving
Dat was het advies op grond waarvan de conferentie bijeen werd geroepen om
te vernemen wat leraren uit het veld erover te zeggen hadden. Die werden o.a.
onthaald op een voordracht van Joop Dirksen over de manieren waarop in zijn
school leerling-gericht literatuuronderwijs met veel tekstervaring vorm heeft
gekregen.
Een enorme opluchting voor mij na al die wat klagerige reacties van elders,
dat tekstervaring wel leuk is, 'maar wat leren ze daar nou helemaal van?' Bij
Joop Dirksen leren ze in elk geval verschrikkelijk veel en divers, hoewel hij
niet pretendeerde alle moeilijkheden opgelost te hebben. Vreemd is alleen, dat
dan in de zaal ook niemand zit die zegt: '0, maar als je dat zo of zo doet, dan
gaat het dus wèl.' Ervaringen van docenten met tekstervaring zijn moeilijk
uitwisselbaar kennelijk, al kan ik me niet voorstellen dat dat komt door de
aard van de werkwijze. Eerder lijkt me schroom een verklaring, voortkomend
uit het zeer persoonlijke karakter ervan, ook wat betreft de docentenrol. Ik
kom daar op terug.
Het verslag van de conferentie biedt nog veel meer stof tot reflectie. In de
Conclusies op basis van de posterpresentaties wordt een drietal punten eruit
gelicht.
1. 'Bijna iedereen vindt de leesbeleving van leerlingen heel belangrijk. Het is
alleen moeilijk om dat in het onderwijs vorm te geven. Ook het toetsen van
de leesbeleving blijft een probleem.'
2. De keuze van te lezen werken. Men ziet twee manieren: de leerlingen vrij
laten met als consequentie een werkwijze zoals door Dirksen geschetst en daar
kan/wil lang niet iedereen aan. Men vreest dat er dan veel meer aandacht gaat
naar de motieven van leerlingen voor hun keuze dan naar de werken zelf.
Voorwaar een merkwaardige gedachtengang. Een leerling zal toch bij het
verwoorden van die motieven ook met het werk samenhangende motieven aan
de orde moeten stellen? Als hij dat niet spontaan doet, vraagt de leraar er toch
naar? En als de leerlingen het gesprek met de docent voorbereiden zullen ze de
tekst bestuderen om na te gaan of de lectuur aan hun verwachtingen heeft
beantwoord. Daarvoor confronteren ze verwachtingen (die bij voorbeeld
gewekt zijn door een recensie, een uitzending, of een aanrader van een klasgenoot) met uitkomsten van analyse. Dat kan volgens mij nauwelijks anders,
tenzij een docent genoegen neemt met gebabbel. Toelichting op de keuze is
onderdeel van de literaire communicatie en die is onderdeel van het literaire
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systeem, niet van een babbelsysteem of -circuit. En literair is per definitie
ook inhoud en vorm van de werken zelf en hun culturele, histo-rische, sociale
etc, context. Ik zou bijna zeggen: 'What's the problem?' Voor-al een gebrek
aan gespekstechniek denk ik met de commissie. Gesprekstech-niek om via
empatisch doorvragen de leerlingen valide argumenten voor hun uitspraken te
ontlokken. En om die te kunnen geven moet een leerling hard gewerkt
hebben: gelezen, geanalyseerd, opgezocht, vergeleken, nagedacht etc. Mijn
liefje, wat wil je nog meer? Sommige leerlingen vinden dat zelfs leuk, of een
uitdaging.

Kiezen voor de canon?
Een tweede onderkende mogelijkheid is het kiezen voor de canon. Dat kan
gebeuren om de literatuurgeschiedenis tot haar recht te laten komen, of 'om
verschillende manieren van omgaan met boeken tot uitdrukking te laten
komen.' Beide opvattingen lijken mij voor discussie vatbaar.
Eerst maar de eerste, 'om de literatuurgeschiedenis tot haar recht te laten kOmen.' Ik denk datje daarvoor geen schoolonderzoek aan de hand van een literatuurlij st nodig hebt. Dat kan heel uitstekend in de vorm van een cursorisch
bespreken van tijdperken, stromingen, kenmerken, auteurs, veranderingen,
relaties etc. etc. met fragmenten ter illustratie van een en ander. Geheel los
van de verplichting om daar ook nog weer zelfstandig hele werken bij te lezen
en ook los van de verplichting om over die werken iets van een esthetisch
/psychologisch oordeel te moeten geven. Literatuurgeschiedenis is dan een
cognitief kennisvak net als Aardrijkskunde of Geschiedenis. Daar wordt ook
niet van de leerlingen gevraagd dat ze het hooggebergte, het uitspansel of de
Franse Revolutie mooi vinden. Ze moeten er het een en ander van weten, en
enige vaardigheid aan de dag leggen in het bestuderen van dergelijke objecten
in de schoolversies van die wetenschappen. Vaak moeten ze ook weten hoe
verschillend er over die onderwerpen in het verleden is gedacht, welke
opvattingen erover bestaan hebben.
Om van hooggebergte of uitspansel te gaan/leren genieten zul je erheen
moeten. En dat doe je bij literatuur nu precies met je leeslijst. Daarmee ga je
naar de literatuur zelf toe en merk je wat je er leuk en niet leuk aan vind, waar
je voorkeuren liggen en wat dus je smaak is, dat er ook andere liefhebbers
zijn, die zich erover uitgelaten hebben en dat dat soms interessant is om te
lezen etc. En daarbij gaat het dus per definitie om de persoonlijke reactie en de
manier waarop die geuit wordt.
Met andere woorden literatuurgeschiedenis analoog aan Geschiedenis en
Aardrijks-kunde, zonder de persoonlijke waardering. Hetgeen iets anders is dan
de waardering in de historie, de receptie of 'Wirkung', die hoort er natuurlijk
wel bij, maar die is ook een onderdeel van de geschiedenis. En gewoon via
proefwerken op gezette tijden te toetsen. Geen gezeur over 'Wat vind je nou
van Feith's Graf', maar 'Wat weet je van Feith's Graf?' inclusief soms 'Wat
vond men in vorige periodes van de geschiedenis van Feith's Graf?'
Daarnaast een leeslijst met vrijwillig gekozen werken (waar in onderhandeling
natuurlijk zo nodig nog eisen aan gesteld kunnen worden) waarover het
gesprek tijdens het SO gaat. Het gesprek over die lijst richt zich voorname54

Hawinkels, Een SPL-vlonder over een brede kloof

lijk op de keuze en de waardering van het gekozene. Gespreksstof wordt
gehaald uit, als ik het zo mag uitdrukken, de psyche van de kandidaat,
waarom heeft hij of zij gehandeld zoals gedaan is, èn uit de werken zelf en de
daarmee verband houdende secundaire literatuur. Dat laatste betekent dus dat er
om het werk heen gestudeerd moet zijn. Hoe en waar kan per school en per
docent verschillen, maar een schoolonderzoek uitsluitend op basis van 'wat
vind je er nou van?' is een kwalijke zaak die het vak terecht in diskrediet
brengt. Ik heb (in zowel Levende Talen 1 als op de HSN-conferentie 1991 2)
uitvoerig geschreven over een manier om tekstervaring en tekstbestudering te
koppelen.
Ook de tweede opvatting, datje de canon moet behandelen 'om verschillende
manieren van omgaan met boeken tot uitdrukking te laten komen' vind ik
zeer discutabel. Wellicht is door verslaggever bedoeld: 'verschillende manieren
waarop in de loop der geschiedenis tegen literaire werken is aangekeken.' Daar
kan ik me wat bij voorstellen, dat is onderdeel van receptiegeschiedenis, maar
daar hoeven de leerlingen geen integrale literaire werken voor te lezen die dan
ook nog op hun lijst komen te staan. Dat is een onderdeel van de gewone les
in literatuurgeschiedenis, een cognitieve aangelegenheid met een dito toets.
Verder leent zich de recensie en de uitgebreidere studie van literaire werken
voor deze aanpak, maar natuurlijk, ook de manier waarop verschillende
leerlingen met literatuur omgaan. Confronteer je leerlingen met de bekende
categorieën van Mooija en je geeft ze een stevige basis om waardeoordelen op
te baseren.

Weinig overeenstemming
Het laatste deel van het verslag bevat de 'Hoofdpunten uit de discussies.' De
rapporteur van de literatuurgroep meldt dat er bar weinig overeenstemming
binnen de groep bestond. Een van de oorzaken daarvan is het bestaan van
'verschrikkelijk veel misver- standen over de inhoud van de gebezigde termen.
Dat geldt zowel voor een term als vaardigheidsonderwijs alsook voor de
termen leerlinggericht, tekstervaring en tekst-bestudering.'
Verder bleek er wel redelijke overeenstemming over het feit dat het
'leerlinggerichte meer iets is voor de havo en het bestuderende en kennis- en
cultuur-overdragende meer iets is voor het vwo', hoewel de verdeling niet
absoluut moest zijn. Bovendien 'er is toch eigenlijk niemand die niet via
capita selecta of een heel uitgedund overzichtje probeert op de havo toch ook
wel iets van geschiedenis te geven. Iedereen probeert in het vwo toch iets van
waardering voor teksten bij leerlingen te bewerkstelligen. Tegelijkertijd
realiseert men zich dat het in veel gevallen een vruchteloze poging is.'
(...)'Over de positie van jeugdliteratuur konden we niet tot overeenstemming
komen: er blijkt een grote kloof te bestaan tussen mensen die op de havo wel
jeugdliteratuur op de lijst toestaan en degenen die dat niet doen. En
bovendien: wat is eigenlijk jeugdliteratuur? Ook daarover is geen eenduidigheid.'
Regelmatig kwam naar voren dat men het betreurt dat er niet wat vaker
praktisch gericht contact is tussen organisaties als de VALO en het
onderwijsveld. 'Wegens tijdgebrek zijn we niet toegekomen aan het bespreken
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van problemen van de overgang van onderbouw naar bovenbouw: wat kun je
verwachten dat kinderen straks weten als ze uit de basisvorming komen.'

Een praktisch voorstel
Voldoende aanleiding lijkt me voor de SPL om aan gedegen nascholing te
gaan doen. Er blijkt een enorme kloof te bestaan tussen de retoriek van de
didactische publikaties en de praktijk van alledag. Hoog tijd om samen met
zittende docenten een aantal theoretische concepten door te praten. En die
docenten inzicht te geven in de realiseerbaarheid van heel wat didactische
voorstellen.
Ik bied dan ook aan iedere lezer van Tsjip aan om in een klein aantal
bijeenkomsten samen de theoretische grondslagen van effectief literatuuronderwijs als waarden- en vaardigheisonderwijs door te nemen, en met elkaar
lesvoorstellen uit te werken, in de klas uit te proberen en daarna te evalueren.
Liefst met meerdere mensen uit dezelfde secties.
Wie daarvoor voelt, zij genood te schrijven of te bellen naar auteur dezes (zie
binnen-zijde omslag). Bij vijftien of meer ervaren deelnemers kan ik me een
heel vruchtbare cursus voorstellen.
Noten
1 Levende Talen 468 ( maart 1992) als aanhangsel van mijn reactie op de CVENvoorstellen getiteld 'Vrijheid in gebondenheid; Een persoonlijke reactie op de
CVEN-voorstellen voor het onderdeel letterkunde en een concretisering'. p 66-72.
2 'Het leesverslag als onderdeel van het leesdossier'. In: Verslag van de vijfde
conferentie Het Schoolvak Nederlands in het Secundair/voortgezet Onderwijs, Valo-

M Enschede, 1992, p 123-131.
3 J.J.A. Mooij, Tekst en lezer, Amsterdam 1979.

Die Nase blutet fi rchterlich,
Der Bauer denkt: "Was kümmert's mich?"
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'Het schoolvak Nederlands': een embarras
du choix
19 en 20 november 1993
"Vreemde snoeshanen!" Je zag ze denken, de studenten van de Hogeschool
Holland in Diemen, op weg naar college. Veelkleurig wurmden ze zich door
de bijeengeschoolde gasten van de zevende conferentie 'Het schoolvak
Nederlands'. De meesten onverschillig, sommigen verbaasd starend naar het
plakkaat bij de ingang. 'Wie wordt er nu leraar Nederlands?'
Met deze vraag omschreven zij inderdaad het grootste gedeelte van de
conferentiegangers: enthousiaste mensen uit het onderwijs, op zoek naar
nieuwe ideeën, methoden, boeken en gesprekken met collega's.
De aanwezigen groepten samen voor de liftdeuren en in de trappenhuizen van
de derde en vierde verdieping van het kille gebouw. Lezingen boven, lunch
beneden, was het adagium. Zo zagen de standhouders, educatieve
uitgeverijen, vakverenigingen en anderen, die juist tijdens de lunchpauze
aandacht verwachtten, hun beoogd publiek vertrekken naar de begane grond,
naar een andere consumptie dan het geestelijke voedsel van die ochtend.
Men had al een levendige opening van dichter en Montessori-docent Ed
Leeflang achter de kiezen, gevolgd door een tweetal lezingen naar keuze. Wer
die Wahl hat, hat die Qua!. Gezien het aanbod een 'Qua!' om rekening mee te
houden. Er waren meestal zeven lezingen tegelijkertijd, onderverdeeld in de
thema's: Basisvorming/onderbouw, Mondelinge taalvaardigheid, Varia,
Nederlands in het MBO, Literatuur, wetenschap en klaslokaal,
Literatuuronderwijs, De leraar Nederlands, Europese Letteren en Workshops.
Een overaanbod dat soms tot geheel lege lokalen leidde waarin een drentelende
collega wachtte op wie niet kwamen. Dat aanbod was ook voor ons een
moeilijke keuze. Ze beperkte zich gemaks- en redelijkheidshalve tot de
literatuurdidactische escapades. Al is natuurlijk de toelichting die Theo Witte
gaf op zijn criteria om de kwaliteit van schoolboeken te beoordelen, zoals
neergelegd in zijn geruchtmakende reeks artikelen in Levende Talen geldig
voor àlle onderdelen van het vak.

Jeugdliteratuur in de canon?
Harry Bekkering loofde de canon, 'nu ook in de onderbouw'. Terug naar
verplichte werken? Nee, Aandacht voor de mogelijkheden die jeugdliteraire
boeken bieden. Bekkering wees er terecht op dat de bespreking van
jeugdliteratuur in de media steeds meer het karakter van literaire kritiek heeft
gekregen. De jury die Kleine Softe en Lange Wapper van Els Pelgrom in
1985 met een gouden griffel bekroonde had het bijvoorbeeld over een
'bijzonder mooi gebouwd verhaal, dat door thema en verteltechniek alles in
zich heeft om een klassiek boek te worden. Het taalgebruik is oorspronkelijk,
mooi van beelden en nergens te zwaar'. Deze ontwikkeling in de media moet
gevolgen hebben voor het literatuuronderwijs. Men kan nu ook in de
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onderbouw prima aan de slag met 'klassieke' werken, die de overgang naar het
'echte' literatuuronderwijs in de hogere klassen vergemakkelijken.
Wam de Moor gaf een indicatie van de favoriete voorleesteksten van docenten
Nederlands en de criteria die zij bij de tekstkeuze hanteren. Van Aafjes tot
Zwagerman en met Bomans en Van Kooten als de meest voorgelezen auteurs
in onderbouw respectievelijk bovenbouw. Over de enquête die hij en zijn
studenten literatuurdidaktiek (KU Nijmegen) hebben verricht, zult u in een
van de volgende nummers van Tsjip meer lezen.
Daar was een lezing van Lily Coenen die zeer levendig vertelde over een
project voor vakoverstijgend literatuuronderwijs rond thema's als 'de
vreemdeling' en 'de schrijver'. Zij gaf veel voorbeelden van teksten die
gebruikt kunnen worden en praktische aanwijzingen waarmee geënthousiasmeerde docenten direct aan de slag konden. Zo is volgens haar de maand mei
een goede tijd gebleken om het project te houden en blijkt het voor docenten
prettig om voor de zomervakantie van het jaar dat aan het project voorafgaat
het thema vast te stellen. "Vanaf dat moment kijken de docenten anders naar
de informatie die hen bereikt en kunnen werken aan het verzamelen en
verwerken van materiaal."

Intercultureel en Europees literatuuronderwijs
Koos Hawinkels sprak over intercultureel literatuuronderwijs (ilo), waardoor
leerlingen zich bewust worden van eigen normen, waarden en aannames en de
veranderbaarheid van culturen ontdekken. Dus ook van hun eigen cultuur.
Voor adolescenten (want het woord 'pubers' kan niet meer, zegt Koos
Nawinkels) is het fijn om te merken dat zaken niet zo statisch zijn als ze
soms lijken. Verder verdienen andere culturen in onze samenleving veel
aandacht. 'Het is dus hoog tijd om daarvan in Nederland en Vlaanderen serieus
werk te maken.' Inventarisatie van wat er al is, wensen voor te ontwikkelen
materiaal en theorievorming over de doelen verdienen op de korte termijn
aandacht. De voorzitter van onze Stichting Promotie Literatuuronderwijs zette
in feite uiteen wat de SPL beoogt op dit gebied.
Het gaat er op de HSN-conferenties ongedwongen aan toe, maar soms leidt
dat tot misverstanden. Met name wanneer er plotseling veranderingen in het
programma optreden. Zo werd de lezing van Guy Fontaine die onaangekondigd twee uur eerder begon, slechts bezocht door vier Belgen en twee
Nederlanders, maar daar zal ook de taalbarrière de hand in hebben gehad.
Samen met Ronald Soetaert, Mark van Bavel, Martine de Clerq, Frans
Hertoghs en Hugo de Jonghe gaf Fontaine acte de présence in de stroom
Europese Letteren. Zij werd verzorgd door de gelijknamige vereniging en haar
zusterorganisatie Lettres Européennes, waar het initiatief tot een geschiedenis
annex verzameling van de Europese literatuur vanuit ging. Meulenhoff zal de
Nederlandse vertaling van dit lijvige boekwerk(Lettres Européennes) volgend
jaar op de markt brengen. De lezingen genoten veel belangstelling; men werd
er voor opgewarmd in het boekje 'EuroPALETteren', waannee de organisatie
zich, dankzij het onvermoeibaar werken van redacteur Joris Hermsen alert
presenteerde.
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Joop Dirksen besprak zijn onderzoekservaringen met Reader Response
Criticism in de klas. Om te kijken wat die lezersgerichte methoden waard zijn
werden twee groepen leerlingen tegenover elkaar gezet, een 'RRC-groep' en
een controlegroep. De praktijk leert dat leerlinggericht literatuuronderwijs,
zoals door Holland, Bleich, Rosenblatt e.a. voorgestaan, een groter percentage
van de leerlingen werkelijk bereikt en hen meer aanspreekt dan het
'tradititionele' literatuuronderwijs, maar hun minder feitenkennis meegeeft.
Ziedaar een dilemma waar menig docent niet uitkomt.

Literatuur en flm
Dorée de Kruijk vertelde aansluitend over hààr middel om leerlingen te
enthousiasmeren; de film. Literatuur én film moeten beleefd worden. Daarbij
zijn herkennen en inleven sleutelwoorden. Mede doordat Dorée de Kruijk niet
alleen Nederlands geeft, maar ook het expressievak filmkunde doceert, kon zij
nuttige kennis en ervaringen overbrengen en de vragen van haar toehoorders
vanuit de eigen praktijk beantwoorden. Film in de literatuurles kan heel goed
volgens De Kruijk en ze toonde filmfragmenten uit de Nederlandse films
'Delicatesse' en 'De Zondagsjongen', die dat onderbouwden.
Met films werkt het net zo als met literatuur. Leerlingen kunnen geholpen
worden een niveau verder te gaan. Films die leerlingen in de bioscoop maar
weinig zeggen, kunnen hen bij klassikale bespreking wel aanspreken.
Wanneer men film in de literatuurles integreert, is dat bovendien een goede
gelegenheid om leerlingen bewust te maken van hét verschil tussen film c.q.
t.v. en literatuur, tussen gevisualiseerde en beschreven verhalen. Zien we in
een roman meestal de innerlijke wereld van de hoofdpersonen; in de film
wordt juist van het uiterlijk uitgegaan. Bij een boek maakt de leerling zich
een voorstelling op grond van achterliggende informatie en bij een film
vermoedt hij /zij informatie achter en voorstelling. (Bv. op grond van
bepaalde kleding.) De filmcahiers van het LOKV die De Kruijk gebruikt,
gingen na afloop gretig rond. Ze geven prima filmtips en op de bewuste film
toegespitste opdrachten.

Een literatuurtijdschrift als werkvorm
Onderdeel van de laatste lezingenronde was de bespreking van een
onderwijsmethode, die al tienjaar zijn bruikbaarheid bewijst, In Mher 195
kan men een bijdrage van Wim Daniëls vinden, waarin deze enthiousi ist
vertelt over zijn ervaringen met een literatuurtijdschrift als alternatief
schoolonderzoek literatuur.
Irene de Boer-den Ouden en Dienie Meys-van de Langkruis spraken over zo'n
literair tijdschrift als werkvorm in didactisch perspectief. Op het Fons Vitae
college in Amsterdam maken leerlingen in de vijfde klas ieder een flink aantal
opdrachten (van een opstel tot het verslaan van een literair radioprogramma)
die hun neerslag vinden in een eigen tijdschrift Een 'model'-leerling was
meegekomen om, trots, zijn werkstuk te presenteren.
Het grote voordeel van deze methode is dat leerlingen op een heel andere
manier met het vak Nederlands in aanraking komen, dan het geval is bij de
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traditionele onderwijsvormen. Leerlingen moeten heuristisch te werk gaan
(bijvoorbeeld bij het samenstellen van een schrijversprofiel), de media gericht
bekijken en zien verbanden tussen de verschillende gebiedenr waarin literatuur
een rol speelt.
Dick Prak introduceerde het leerplan Fictie in de basisvorming. dat hij samen
met Martien de Boer en Eric Wagemans in opdracht van de SPL heeft
ontwikkeld. Het drietal is verbonden aan het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO te Enschede. Wanneer u dit leest is het extra nummer van Tsjip,
nummer 3/4 1993 waarin het leerplan is opgenomen, reeds min of meer
deftig in Hilversum gepresenteerd, op de wijze die eerder, in Tsjip 3/3, werd
aangekondigd.

Zur Mühle geht der Bauersmann
Und fangt sogleich zu sagen an.
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Geen monumentenzorg voor luchtkastelen
of een leerplan voor fictie gepresenteerd
Als het aan jeugdboekenauteur Selma Noort lag, zou iedere literatuurdocent
van het leerplan Fictie in de basisvorming kennis moeten nemen. "Ik zou er
heel veel mee kunnen, zowel in de groepen 7 en 8 van de basisschool als in
de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is een prima voorbereiding
op het literatuuronderwijs later." Dat zei Noort aan het slot van een door de
SPL georganiseerde feestelijke bijeenkomst rond dat leerplan op vrijdag 10
september in het Alberdingk Thijmcollege te Hil-versum.
Twee van de veertig gasten daar, SPL-voorzitter Koos Hawinkels en Jan
Verbeek, projectleider Nederlands van de SLO, hoorden het enthousiaste commentaar van Noort met genoegen aan. Dit te meer omdat niet alle reacties van
eenzelfde tevredenheid getuigden. En ja, beide in het vak gepokte en gemazelde heren waren in hoge mate verantwoordelijk voor de totstandkoming van
~het leésplan.

Koffie met een fictief koekje
Er hadden wel wat meer vrienden van onze stichting de aula van het Alberdingk Thijmcollege mogen binnengaan die vrijdag, want het was een zinvolle
bijeenkomst zonder plichtplegingen en mét een aantal goede activiteiten.
Organisatrice Dorée de Kruijk zette, na de koffie "met een fictief koekje", de
toon door er in haar welkomstwoord op te wijzen hoe belangrijk het is dat dit
leerplan niet het zoveelste stuk is dat in de kast verdwijnt. "Het moet geproefd en beproefd worden en dan zijn werk in het leesonderwijs gaan doen,
zodat we niet bezig zijn met monumentenzorg van luchtkastelen", aldus De
Kruijk.
Hoe geweldig veel de literatuur voor docenten betekent vergeleken bij de rest
van de leerstof, kunnen we zien aan de reacties in de media. Natuurlijk raken
sommigen ook van de kook als er iets is met de spelling, maar nooit worden
de gemoederen zo verhit als in het geval van het lezen voor de Lijst. Ook het
maken van leerplannen voor literatuuronderwijs is voor de leerplanontwikkelaar een extra spannende zaak. Zo constateerde projectleider Jan Verbeek. Hij meende dat de samenstellers van het leerplan - Dick Prak, Martien
de Boer en Eric Wagenrans - er buitengewoon goed in geslaagd zijn om aan
fictie de plaats te geven die haar, gezien het belang in het bestaan van velen,
toekomt.
Naar het oordeel van Verbeek werd met dit leerplan de bevordering van het
leesplezier naar de prullenbak verwezen, een item dat de literatuurdidactiek al
zo'n jaar of twintig achtervolgt. Wat het leerplan wel voorstaat is: de belemmeringen weg te nemen om plezier in fictie te hebben. Uw verslaggever
vroeg zich hier af of dat eigenlijk niet precies hetzelfde is, alleen omgekeerd
gezegd. Verbeek: "Een derdeklasser hóeft een gedicht van Remco Ekkers niet
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mooi te vinden of Medisch Centrum West niet te waarderen, maar hij moet
wel weten hoe ze in elkaar zitten en waarom hij er niet voor voelt."
Dat in het leerplan het begrip fictie is uitgebreid tot de fictie die niet gelezen
maar gezien en beluisterd wordt was een tweede constatering van Verbeek. En
ten derde achtte hij het een winst dat fictieonderwijs een intercultureel element
krijgt. Laat leerlingen van verschillende afkomst en entiteit vertellen over
hun leven, hun eigen cultuur. Dat is leren samenleven. En daar leer je als
opvoeder ook het nodige van.

Leerplan overgedragen aan opdrachtgever SPL
Een handdruk bezegelde hierna de overdracht van de Tsjip-extra met het leerplan aan voorzitter Hawinkels en deze toonde zich opnieuw (zie bedoelde
Tsjip) in feestelijke stemming. Hij was van mening dat de creativiteit en gedrevenheid die velen bezitten, wanneer het om de overdracht van de literatuur
gaat, nu een werkbaar kader vinden in dit leerplan. Daarbij blijft overigens de
combinatie van aan literatuur plezier beleven én weten watje er aan hebt een
wezenlijke voorwaarde.
De voorzitter van de SPL stelde zich achter de samenstellers van het leerplan
in hun uitbreiding van fictie naar de te beluisteren en te bekijken literatuur: de
fictie van radio en TV. En dat was natuurlijk van hem en anderen die, met
name binnen de nieuwe lerarenopleidingen, al lang pleitten voor fictieonderwijs inclusief voorlezen, vertellen, TV en radio, ook te verwachten. Ogenschijnlijk aardig argument: lezen doe je alleen, TV kijken is een veel socialere activiteit. Maar of de leeskringen dit argument aanvaarden is vers 2 natuurlijk. Hawinkels: "In dit leerplan is evenzeer ruimte voor de solitaire omgang met fictie van de lezer als het meer op uitwisseling gerichte kijken naar
fictie".

Drie proeflessen
Ook al is het leerplan zelf bedoeld om de leraren te helpen bij de ontwikkeling van hun schoolwerkplan of de schoolboekenschrijvers bij de uitwerking van hun lessen, het gaat uiteindelijk om die leerlingen, de brugjes en de
tweede- en derdeklassers. Om dat op deze voor de SPL en SLO zo gedenkwaardige middag te markeren, verzorgden Selma Noort en de docenten Max
Verbeek en Wil van der Veur ieder een les. Dat leverde in drie klaslokalen een
wat ongewone aanblik op. In het middelste carré zo'n vijftien leerlingen van
12-14 jaar, daaromheen telkens evenveel volwassen toeschouwers, en een docent die geacht werd zich op de leerlingen te concentreren.
Nu, ze konden het wel aan, zowel de leerlingen als de docenten. Max Verbeek
(nee, niet Jan) had een danig roerig stelletje verwende jongens voor -jn neus,
maar de horde was gauw getemd toen Verbeek het verhaal(Anatol' ult Het
damesorkest van Herman Pieter de Boer voorlas tot op het spániïéndste moment en hun vroeg het verhaal af te maken. Een beproefde methode die ook
werkte.
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Bij Wil van der Veur werd eveneens geschreven, maar hier ging het om een
gedicht in de trant van een der nonsensverzen van C. Buddingh', 'De
simmelot'. Zo in deze trant:
Als de weespermopshond angstig
door de grauwe schemering keft,
en de wind zich in de kruinen
van het gorgelwoud verheft,
Sluipt de simmelot sardonisch
door het krakend kreupelhout,
met een kop vol boze ogen
en een tas vol havermout.
Etcetera.

Voor kenners van de Dichtklapper (zie Tsjip 313): Les 19. Dat schrijven had
als uitgangspunt het toedichten van betekenis aan woorden, ook als dat
woorden zijn die je niet kent. Een gedisciplineerd klasje, dat prima mee deed.
Als het eigen nonsens-gedicht af was, kwam het op een groot vel papier. We
drukken een van de aardige produkten af.
Bij Selma Noort was heel wat te bespreken over haar boek Een gedeelde
hamaca, al had niemand het gelezen (wat wel de bedoeling was; ziedaar de
alledaagse werke-lijkheid!). Zo was er verschil van waardering bij jongens en
meisjes omtrent de hoofd-persoon Maris, een meisje in Mexico dat baalt van
school en van alles gaat mee-maken.
Leef je maar eens in, zo vroeg Selma Noort, wat het zou zijn wanneer je
ouders je geen brood mee gaven naar school, je niet zeiden datje op tijd naar
bed moet, en dergelijke. Of denk je eens in wat het zou zijn als je over drie
jaar een kind hebt en daarvoor moet zorgen. Vragen van de leerlingen aan de
schrijfster betroffen het maken van het boek, hoe schrijf je het, hoeveel
exemplaren worden er dan afgedrukt, waar haal jeje ideeën vandaan, wat is het
voordeel van vertalingen in het Engels? Maar Noort had ook vragen aan de
leerlingen: wat lijkt jullie leuk aan schrijver zijn? Of: over welk onderwerp
zou je een boek willen schrijven? Op die laatste vraag antwoordden de
leerlingen: oorlog, school (leraren), droevige en spannende dingen, verliefd
zijn, doodgaan, dagelijks leven, detective. Noort sloot af met de
samenvatting: je maakt een schema waarin je je thema kiest en je personages
en vervolgens laat je je fantasie het werk doen door je in te leven in de
situaties van je personages.

Enkele bezwaren tegen het leerplan
Van de vijf stellingen die de organisatie het forum voorlegde, werden er
eigenlijk maar drie aan de orde gesteld. En uitgaande van die drie stellingen
gingen de forumleden onder de rustige leiding van Anja van Leeuwen in op de
kwaliteit van het nieuwe leerplan. Eigenlijk had iedereen er nogal wat mee
op, maar Ruud Kraaijeveld, Max Verbeek en Anne de Vries plaatsten toch
enkele stevige kanttekeningen.
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Gedicht, geschreven tijdens de demonstratieles, verzorgd Wil van der Veur en
leerlingen van het Alberdingk Thijmcollege op 10 december 1993, met "De
simmelot' van C. Buddingh' als inspiratiebron

Ha[rlcarus
Zuchtend,
komt het langzaam dichterbij,
vluchtend,
maar de dood is hem nabij.
Huilend,
om al wat tegenzit,
pruilend,
maar zijn ogen zijn puur wit.
Starend,
naar de sterren en de nacht,
Varend,
naar de hemel die hem toelacht.
Lieflijk,
maanlicht schijnt op hem neer,
Vreselijk
klinkt zijn kreun keer op keer.
Zuchtend,
komt Harcarus langzaam dichterbij,
Vluchtend
want de dood is hem nabij
Freya Senf & Maryn Wilkinson
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Ten eerste was De Vries het niet eens met de keuze van Prak c.s. om geen
namen van jeugdboekenauteurs te noemen. "Je zou, zo niet over een canon
dan toch over een repertoire, kunnen spreken waarover iedere leraar moet
beschikken. En trouwens: als het gaat om soap zijn julle aanzienlijk minder
terughoudend en vallen er wél titels!" Dat leek een terechte bedenking.
Ten tweede hielden hij en Kraaijeveld een pleidooi voor boekpromotie - een
onderdeel dat in geen enkel opzicht door het leerplan wordt gevoed. Vonden
beiden en bestreden enigen in de zaal. Kraaijeveld: "Leerlingen hebben
ontzettend weinig leeservaring tegenwoordig. Mijn eerste vraag is dan ook:
hoe krijg ik ze in hemels naam aan het lezen?" Hij vond het dan ook onzin
dat dit leerplan blijkens de opmerking van Verbeek in diens inleiding het
leesplezier naar de prullenbak wil verwijzen. "Ik hoop leerlingen te pakken
met teksten waarvan ik verwacht dat ze die zien zitten: De Zanger, Diekman.
Eerst moet er een gezamenlijke beleving zijn door voorlezen, dan pas een
meer technische benadering. Die domineert in dit leerplan veel te veel."

De plaats van het leerplan in het longitudinale curriculum?
Ten derde miste Max Verbeek in het leerplan enige vorm van positionering:
"Waar staat dit part onderwijs in het hele curriculum van de leerling
vanjongsafaan? Hier wordt net gedaan alsof in de basisschool niets gedaan is
aan fictie- of literatuuronderwijs." Forumleider Anja van Leeuwen beaamde
dit uit eigen ervaring: "Mijn nichtje van 8 moet boekverslagen maken waarin
gevraagd wordt wie de auteur is, hoe het in elkaar zit, wie de personen zijn,
enzovoorts. Er is vast veel meer dat leerlingen al weten wanneer ze naar het
voortgezet onderwijs gaan."
Koos Hawinkels ging tegen deze diskwalificatie van het leerplan in. Hij wees
erop dat een situatie als door de forumvoorzitter genoemd best denkbaar is,
maar dat de basisvorming als zodanig het bereiken van bepaalde einddoelen
voor álle leerlingen pretendeert. Aangaande de kanttekeningen van De Vries
en Kraaijeveld dat er nog van alles zou moeten gebeuren om met het leerplan
te kunnen werken, benadrukte Hawinkels dat dan ook ten onrechte van dit
leerplan verwacht werd dat het alles zou bevatten. "Zou je daarnaar streven,
dan kreeg je een enorm dikke pil die niemand las en waarover geen discussie
kan ontstaan, omdat het eenvoudig een receptenboek is". Uiteraard voegde Jan
Verbeek daaraantoe, dat de SLO-mensen te maken hebben met bepaalde
kerndoelen voor de basisvorming waaraan dit leerplan moest voldoen. Voor
Dick Prak was de paradox wat moeilijk te verteren dat niemand bezwaar
maakte tegen de verbreding van het begrip fictie in het leerplan, maar dat
zowel Kraaijeveld als Max Verbeek al hun argumenten ophingen aan
geschreven jeugdliteratuur.
Kraaijeveld moest ook erkennen dat hij eigenlijk moeite heeft met die
verbreding: "Ik red het met het lezen alleen al niet, hoe moet dat dan met zulk
een uitbreiding". Over die uitlating verbaasde zich schrijver dezes: "Er zijn
toch allerlei overeenkomstige narratologische principes aan de orde? Waarom
dan spreken van taakverzwaring? Het wordt er eerder gemakkelijker en voor de
leerlingen begrijpelijker op."
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Maar Selma Noort had al aan het begin van de forumdiscussie een uitlating
gedaan die correspondeerde met de wanhoop van docent Kraai j ev el d: "De
leraren die ik tegenkom zijn voornamelijk radeloos. Ik praat met klassen
waarin de leerlingen geen flauw benul hebben van wat er gelezen kan worden.
Brugklassers zo goed als jongeren en iets ouderen. En ook al worden er in dit
leerplan geen namen en titels genoemd: het wekt door zijn lessuggesties en
voorschriften de lust om het aan leerlingen te doceren. Dat is een grote
verdienste."
En hierbij zou ik het kunnen laten. Ware het niet dat er nog een onverwacht
punt aan de orde kwam. Een mevrouw uit het bibliotheekwezen klaagde niet
ten onrechte dat er in het leerplan met geen woord over de bibliotheek wordt
gesproken. Zowel Koos Hawinkels als schrijver dezes konden bevestigen dat
die samenwerking van school en bibliotheek een heel heet hangijzer is,
waaraan zowel binnen als buiten de SPL gewerkt gaat worden. In cursussen
die docenten en bibliotheekmedewerkers samen-brengen. In het KAN-gebied
is dit al gedaan binnen het landelijk WVC-project Sirene, dat ten doel heeft
het lezen door leerlingen van havo en VWO te bevorderen. Significant voor
de situatie is dat die samenwerking zeer gewild wordt door de bibliotheekmensen, maar dat de scholen het in het algemeen compleet af laten
weten: "Te druk, geen tijd voor! ". U leest over dit netelige probleem in de
nieuwe jaargang van Tsjip meer, veel meer.
Wam de Moor, secretaris

Das war des bisen Mullers Lohn
Racksnacks! Da bricht die Mtihle schon.
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Een beeld van belezenheid
Onder deze titel organiseerde op 5 november 1993 de (vernieuwde) Nederlandse
Taalunie in het Provinciehuis Antwerpen de tiende Algemene Conferentie van
de Nederlandse Taal en Letteren. Sprekers uit Nederland en Vlaanderen verwoordden ieder op geheel eigen wijze het hete hangijzer binnen onze moderne
informatiemaatschappij: de culturele geletterdheid. Er wordt immers in toen
mende mate geklaagd over het vervagen en zelfs verdwijnen van gedeelde culturele kennis. De literaire canon wankelt, dé cultuur bestaat niet en het recht
op zelfontplooiing in de eigen taal neemt toe. En zolang de zorg van de overheid en het onderwijs gericht is op de taalbeheersing van de allochtone leerling, de kennis van de cultuur grotendeels gericht is op de autochtone leerling
en duidelijke criteria ontbreken omtrent hetgeen bekend verondersteld mag
worden uit het culturele erfgoed, blijft de vraag bestaan wie de culturele
competentie definieert en legitimeert.
Culturele encyclopedieën als Cultural Literacy. What Every American Needs
To Know van E.D. Hirsch (1987) en het Cultureel Woordenboek van G.A.
Kohnstamm en H.C. Cassee uit 1992 pogen daarentegen de inhoud van de
gemeenschappelijke culturele competentie te beschrijven. Het Amerikaanse
voorbeeld streeft een verbetering van het onderwijs na: er zal meer nadruk
moeten komen te liggen op de inhoud en de feitenkennis, de Nederlandse
redacteuren richten zich meer op het buitenschoolse gebruik van deze
competentie door geïnteresseerde en geschoolde jongeren en volwassenen. De
genoemde auteurs beperken zich evenwel tot de traditioneel 'geesteswetenchappelijke' materies en slagen er niet in de aspekten van geletterdheid uit te
breiden tot de resultaten van de natuur- en menswetenschappen. Bovendien
schuilt het gevaar dat men zich kan verliezen in vormen van veelweterij, die
het inzicht in de hiërarchie van waarheden en waarden eerder vertroebelt dan
verheldert, aldus E. Vermeersch (RU Gent), een van de sprekers op de
conferentie.
Zijn Nederlandse collega W. Meijer (RU Groningen) verbond het thema van
culturele geletterdheid met het klassiek pedagogisch vraagstuk van het onderwijs en de algemene vorming, een ideaalbeeld waarin geen rekening wordt
gehouden met de diversiteit van de samenleving. Ze hield een overtuigend
pleidooi om de pluriformiteit in gedeelde literaire kennis te verdedigen en te
bevorderen in de scholen en 'het gedroomde Europa' van Milan Kundera, de
(culturele) verscheidenheid -en daarmee samenhangende tolerantie-, de plaats te
geven die haar toekomt.
Eenzelfde uitgangspunt voor culturele competentie huldigde ook W. van Peer
(RU Utrecht). Aan de hand van verschillende personagefragmenten uit A Hard
Time van Charles Dickens (1854), waarin duidelijke verschillen tussen
gegoede burgerij en arbeidersklasse naar voren komen, toonde deze spreker aan
dat ook nu, tegen de achtergrond van politieke en etnische conflicten in
Europa, een ethisch bewustzijn door het lezen van literatuur instructief kan
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worden ontwikkeld en versterkt. Verdraagzaamheid en wederzijdse verrijking
worden juist door dat literaire lezen beïnvloed, omdat de literatuur 'zich van
een list bedient': ze houdt zich in feite niet zozeer bezig met het alledaagse
leven maar laat zien dat uitsluiting niet langer verdedigbaar is. Van Peer: "In
dit licht bezien hebben de diverse aanvallen op de literaire canon, zoals die
zich de laatste jaren steeds luidruchtiger manifesteren, iets lachwekkends, maar
ook iets zieligs. Wanneer men ze ernstig zou willen nemen (en dat gebeurt,
tot mijn niet geringe verbazing, voortdurend), dan zijn ze echter minder
onschuldig dan men op het eerste gezicht zou denken. Ze zijn daarom zo gevaarlijk omdat ze datgene willen vernietigen, wat ze zeggen te willen nastreven: intermenselijke rechtvaardigheid."
Naast het hierboven besprokene waren er lezingen van R. Laermans (KU
Leuven) over culturele geletterdheid en jeugdcultuur, en van R. Soetaert en G.
Van Belle (beiden RU Gent) over de veranderingen aan de vorm en inhoud van
geletterdheid met de komst van het beeldscherm. Laermans toonde in zijn
lezing aan dat de meeste jongeren erg hedonistisch zijn ingesteld en nauwelijks interesse kunnen opbrengen voor de zogeheten 'hogere' cultuur. Veel van
zijn gegevens ontleende hij evenwel uit oude onderzoeksresultaten omtrent
vrijetijdsbesteding, zodat zijn bijdrage aan de conferentie weinig interessants
zal hebben opgeleverd voor de gemiddelde congresganger.
Soetaert en Van Belle gaven tot besluit daarentegen een interessante uiteenzetting over de wijze waarop wijzigingen in technologie, in medium, onze
houding tegenover informatie en onze gedachten over cultuur en onszelf
veranderen. "Schermen met geletterdheid dus, maar de grenzen zijn verlegd.
Verschuivingen die te maken hebben met andere verhoudingen tussen lezer en
tekst, kijker en film,video, televisie en tussen werkelijkheid en fictie. Maar
ook tussen leraar en leerling: ook in het onderwijs zullen schermen woord en
beeld samenbrengen en de interactie erover grondig beïnvloeden. " Hun lezing
werd technisch ondersteund door het Apple Education Center waardoor
duidelijk werd dat bladeren door informatie comfortabel is maar tegelijkertijd
duizelingwekkend kan zijn.
Márgitka van Woerkom

LOKV's congres over kunsteducatie:
een feestelijk betoog zonder conclusie
"Er heeft zich de laatste jaren in het kunstbedrijf een enorme verschuiving
voorge-daan: van degenen die 'het doen' naar degenen die 'het regelen'. En dat
is niet goed." Met die aanval op de uitdijende bureaucratie zette Carel Alons,
zelf directeur van de Rotterdamse Schouwburg, tijdens het congres
Kunsteducatie: Investeren in cultuurdeelname, de discussie op scherp.
Het LOKV organiseerde dit congres en mocht op maandag 13 december
voldaan neerkijken op een volle bak in de Arnhemse Schouwburg. Honderden
kunstzinnige vormers en beleidsambtenaren uit het hele land zagen een stoet
van doorgaans boeiende sprekers en kunstenaars aan zich voorbij trekken.
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Niemand sprak langer dan 20 minuten en wat de meesten zeiden was de
moeite waard.
En het decor? Ruud Spruit, de spraakwaterval van het Westfries Museum in
Hoorn, die de bezoekers vermaakte door hen, aan de hand van een
meegebrachte zogenaamde antieke ratel, emotioneel telkens op het verkeerde
been te zetten, wist het wel. Hij had bij het zien van het bloemetjesdecor
moeten denken aan de entree van een sjiek bordeel. En dat terwijl de zaal in
dat decor bij elke spreker een reeks schermgrote portretten van de betrokkene
kreeg voorgeschoteld. Tikje afleidend soms, maar geen onaardige afleiding
wanneer een enkele spreker zich wat érg verloor in details over de
samenwerking tussen het eigen creativiteitsinstituut en de plaatselijke
wethouder of amateurvereniging.

Stop de bureaucratie!
De bureaucratie moest het toch ontgelden op dit congres, want Alons was
niet de enige die vond, dat het daarmee in het wereldje van kunstmanagers en
-marketeers de spuigaten uitloopt. Hans Muiderman, directeur van 'het
Koorenhuis' in Den Haag, toonde de nodige zelfspot door tweemaal op zijn
draagbare fax een bericht van zijn bureau te laten overseinen. Maar intussen
liet hij wel voelen dat zijn werk niet zinloos was en bijvoorbeeld in de relatie
met het Residentie-orkest aan de kunsteducatie van heel wat Haagse kinders
bijdraagt.
Joop Doorman, hoogleraar filosofie aan de TV Delft, sprak zijn afkeer uit
van het kunstmanagementsjargon dat de discussie over kunst bepotelt. Stel
eenvoudig doel en middelen en kijk wanneer je dat doel bereikt hebt. Daar zijn
geen dure taal, geen geldverslindende commissies, geen onleesbare beleidsnota's voor nodig. In zijn filippica stelde Alons dat de regionale steunpunten
kunstzinnige vorming wat hem betreft kunnen worden opgeheven. De
theaterorganisaties ervaren de bemiddeling van de steunpunten als volstrekt
zinloos. Toneel in het gymnastieklokaal is nauwelijks te vergelijken met
schouwburgbezoek en bovendien is doorgaans het tweede- of derderangstoneel
dat maar beter ongespeeld kan blijven.

De overslaande vonk
Ai, dat kwam aan. Maar kunstzinnige vormers kunnen wel tegen een stootje.
Ze waren 's morgens vroeg al lekker de grote zaal in geblazen op de
spetterende muziek van het saxofoonkwartet Quadro sax, dat later op de dag
een paar nummers speelde uit zijn lekker swingende programma voor de
school. Zoals Kim van der Boon, choreografe van Danstheater Arena, de zaal
bijna ontroerde met haar ferm geformuleerde klacht dat de dans bij de vormers
in het vergeetboek is opgenomen. Wat haar groep liet zien was perfect en
leek al evenzeer op maat gesneden voor het onderwijs. Van der Boon toonde
zo in de praktijk wat even later door Ruud Spruit werd uitgesproken: "De
confrontatie met een kunstwerk roept een emotie op die kan worden
gemanipuleerd". Aan literatuurdocenten vertrouwd was zijn opvatting dat een
ondergane emotie afhankelijk is van tijd en plaats en persoonlijke omstandigheden. Wij hebben het er hier nogal eens over, zoals u weet.

Externe betrekkingen
Baukje Colpaart herinnerde eraan dat iedere kunstenaar en iedere kunstliefhebber ooit de vonk heeft voelen overslaan. Zij constateerde vanuit haar
positie als directeur van het LOKV dat er bij de professionele kunst een groeiende belangstelling is voor samenwerking met de amateuristische kunstbeoefenaars. Was dit niet een beetje wishful thinking, mevrouw? Concrete
cijfers kregen we niet. Investeren in kunsteducatie, vond Colpaart, is daarom
een diepte-investering: wie begon als amateur kan ooit professional worden.

Stel hoge eisen
Gelukkig ging dirigent Roland Kieft tegen deze wat al te schone gedachte in
met zijn ervaring dat kunstzinnige vorming tijdens de schooljaren het toppunt
van verveling kan zijn. Kieft achtte zich als dirigent bevoordeeld, omdat hij,
hoewel hij een uitvoerend kunstenaar heet te zijn, uit kan gaan van een
kunstwerk dat op zijn poten staat en dat duidelijke eisen stelt aan degenen die
zich eraan wagen. De dirigent keerde zich fel tegen een vorming waarin alles
wat op creatief lijkt goed en mooi wordt gevonden. "Ik wil streng zijn en dat
in de zin van veeleisend. Dat zie ik als een vorm van vertrouwen in mijn
mensen, mijn jonge muzikanten, of zij nu scholieren of studenten zijn. Ik
wil ze bewust maken van wat er uit een stuk muziek is te halen". Een
educatrice uit Drente liet zich er niet van weerhouden om 's middags trots te
vertellen dat men er in haar instituut in slaagde om in twee uur muziek 'een
heuse popgroep' van de grond te tillen! Ik keek even of ik het gezicht van
Kieft kon zien: wanhoop!
Hij vond dat je die strenge eisen voor alle vormen van actieve en passieve
kunstbeoefening moet laten gelden, ook voor de omgang met literatuur. Het
liefste zag hij dan ook dat alle kunstzinnige vorming door kunstenaars wordt
verzorgd. Een imnpliciet pleidooi voor SSS. Voor hem was de happening
die de Rotterdamse Kunststichting onlangs organiseerde door meer dan tienduizend kinderen, van allerlei kleur en soort, kennis te laten maken met het
Rotterdams Filharmonisch Orkest een van de ontroerendste ervaringen van het
afgelopen jaar.

De drie domeinen
Ook LOKV-man Jos van Ruyven moest toegeven dat het ouderlijk milieu
bepalender is voor de kwaliteit van de kunstzinnige vorming dan welk soort
onderwijs of vorming ook. Maar als het nodig is de kunst met de paplepel in
te geven, dan heeft de kunsteducatie in elk geval een taak om falende en
tekortschietende ouders culturele competentie bij te brengen. En daar zit wat
in natuurlijk.
Van Ruyven schetste een interessant panorama, bestaande uit drie domeinen.
Het domein van de professionele kunst, dat van de amteuristische kunstbeoefening en dat van de kunsteducatie. De professional heeft een fundamentele verhouding tot de kunst, vergelijkbaar met de positie van de fundamentele
wetenschapper ten opzichte van de wetenschap. Zulke mensen willen wij als
gemeenschap onderhouden; een beschaafde samenleving heeft daar wat voor
over. De amateur laat zich graag inspireren door de professionele kunstenaar,
uit vrijetijdsbesteding, om sociale redenen, maar altijd ook uit drang tot zelf-
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expressie. En wie wat wil leren, tenslotte, doet een beroep op het domein van
de kunsteducator. Kunsteducatie verenigt 'maken' met 'beleven'. Kunsteducatie
is het systematisch begeleiden van mensen in actieve en receptieve omgang
met kunst. Zij maakt het publiek kunstontvankelijk.
Hè, dat was nog eens een hoopvol perspectief. Je zag de zaal genieten van de
fraaie schema's in verleidelijke kleuren neergezet. En eerder genoemdeloop
Doorman verenigde alle harten in zijn citaat van John Ruskin: 'Waar goede
kunst is heeft men een goede samenleving, waar slechte kunst is gaat die
samenleving naar de barrebiesjes." Zo ongeveer. Kunst beleven was voor hem
oefening in humaniteit. Wie dat wil kunnen moet zich oefenen in drie dingen:
waarnemen, inleven en oordelen.
Zijn pleidooi voor narratieve in plaats van propositionele informatieverwerking sprak mij wel aan. Met die vorm van leren door een verhaal sluiten
we dicht aan op een eeuwenoude traditie. De kunst informeert op zulk een
wijze, niet op de wijze van stelling nemen en argumenteren. En dat dus
kunsteducatie in déze betekenis zin blijft hebben, ja, dat hadden de politici die
het laatste woord mochten hebben maar er niets mee deden, beter moeten
beseffen. Maar het liep toen ook al tegen vijven.
Kees Combat

Het schrijven van gedichten en verhalen
Schrijven is een vak. De één zal er wat creatiever mee omgaan dan de ander,
maar dit vak is te leren. De nieuwe Teleaccursus 'Schrijven van gedichten en
verhalen' behandelt de vele technische aspecten van het schrijversschap. De
zesdelige cursus wordt vanaf 9 januari 1994 wekelijks op zondag van 18.45
tot 19.15 uur uitgezonden op TV 2.
De programma's bestaan uit twee delen: een gedeelte over poëzie en een over
proza. De dichters Gerrit Kouwenaar, Elly de Waard, C.O. Jellema en Rutger
Kopland lezen een eigen gedicht voor en geven een toelichting op de manier
waarop zij te werk gaan. Voor de verhalen is gekozen voor Vonne van de
Meer, Gerrit Krol, Joke van Leeuwen en J. Bernlef.
Naast de televisiecursus zijn er ook radio-uitzendingen. Deze starten op
woensdag 22 maart 1994 van 22.30 tot 23.00 uur op Radio 5. Een belangrijk
onderdeel van de programma's is het bespreken van door de cursisten zelf
geschreven gedichten en verhalen, door een panel bestaande uit schrijvers,
uitgevers en critici.
Bij de cursus is een boek verkrijgbaar dat met name ingaat op aspecten als
vorm en inhoud, rijm, metrum en ritme, metafoor, perspectief en plot.
Doordat er veel voorbeelden van de verschillende vormen van poëzie en
verhaalcomposities zijn opgenomen is het boek tevens bruikbaar als
bloemlezing. Het is te bestellen door overmaking van f 39,90 op
girorekening 544232 ten name van Teleac Utrecht, onder vermelding van
'Schrijven van gedichten en verhalen'. Het boek is ook verkrijgbaar in de
boekhandel (ISBN 6533 337 1). Voor meer informatie kan men terecht bij
Teleac tijdens kantooruren: 030-946946. (MvW)
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Literatuur en emoties

1

Op donderdag 10 februari 1994 vindt een symposium plaats over literatuur en
emoties, georganiseerd door het interuniversitaitr Werkverband Empirische
Literatuurwetenschap (WEL) in samenwerking met het Onderzoeksinstituut
voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) te Utrecht. Het symposium dat
plaatsvindt in Gebouw CBS Zalenverhuur aan de kromme Nieuwe Gracht 39
kan voor een breed publiek interessant zijn. Het programma bevat een zevental lezingen over onder andere de rol van emoties in klassieke, classicistische
en romantische poëtica, emoties in het literatuuronderwijs en in literaire
processen. Medewerking wordt verleend door D. Fokkema (RUU), P.H.
Schrijvers (RUL), J. Goedegebuure (KUB), N. Rowan, B. van Heusden en
W. Schönau (RU Gent), D. Schram (VU), E. Andringa (RUU/UvA) en N.
Frijda (UvA). Een volledig programma-overzicht is verkrijgbaar bij het
secretariaat OGC, Muntstraat 4, 3512 EV Utrecht, tel. 030-538239, alwaar
men zich ook kan aanmelden. Deelname aan het symposium staat open voor
alle belangstellenden en is kostenloos (exlusief lunch). (MvW)

Werkmap voor Taal- en literatuuronderwijs
Het WVT van najaar 1993 (17e jrg., nr. 67) opent met een kritische benadering door Mark van Bavel van het eerder in Tsjip 3/1 besproken symposium ter nagedachtenis aan Armand van Assche. Van Bavels stuk ademt
verlangen uit naar de evenwichtige benadering van de geëerde overledene. Hij
doet uitvoerig recht aan het aandeel van gastspreker Wam de Moor, die ter

inleiding de situatie rond de ontwikkeling van de eindtermen Nederlands in
Nederland tekende. Over het eigenlijke symposium, bedoeld om de relatie
tussen de didactiek en de wetenschap in het licht van het leerplan te
verkennen, toont Van Bavel zich teleurgesteld.. "Het komt erop aan, zo lijkt
ons, dat de universiteit de nieuwe inzichten signaleert en filtert naar het
S(ecundair) (0)nderwijs door b.v. actieve medewerking aan navorming om die
bevindingen door te geven. Wij verwijzen hier graag naar de recente
navorming over de middeleeuwen: waar inhouden werden aangereikt vanuit de
universiteit, en de didactische vertaling gebeurde door didactici en leraren!"
Die verbinding gaf het symposium niet en vandaar Van Bavels conclusie:
"een gemiste kans". Met name hekelt hij het ontbreken van ernstig overleg
met verschillende geledingen in het onderwijs en wijst op het positieve
voorbeeld van Nederland.
De auteur doet daarna een poging de verschillende uitspraken op een rij te
zetten naar doelen, tekstleuze, tekstordening, plaats van de lezer en methode,
om vervolgens het einddoel literaire competentie te differentiëren naar kennis,
vaardigheden en attitudes. Ter oriëntatie sluit hij af met literatuurverwijzingen
waarin een aantal sprekers hun ideeën nader uiteenzetten. (KC)
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Literatuur zonder leeftijd: steeds beter
Wie zich breed wil oriënteren op het terrein van de literaire vorming heeft
heel wat af te lezen. Want naast de romans en verhalen en gedichten die een
literatuurliefhebber wil kennen, voor zichzelf, voor het werk in de klas, leeskring of bibliotheek, is er al dat materiaal over de literatuur. Met de lexicons
en de krantekritieken ben je er niet, want juist in de literaire vorming is er dat
hele gebied van de jeugdliteratuur. Boeken én geschriften over die boeken.
Tsjip houdt bij hoe dat kan gebeuren, Leesgoed vooral wát het zal zijn dat in
het Nederlands of vertaald gelezen kan worden, en voor de informatie over d
auteur van het jeugdboek en diens wereld is er het vroegere Documentatieba
waarin daarover werd geschreven. Dat was, met Toin Duijx als stuwende
kracht, al een fijn blad. Sinds heLiteratuur zonder lée,tijaeet en de redactie
nog meer vorm heeft gekregen, meteenilinke redactieraad achter zich, heeft
het blad aan betekenis gewonnen.
In nummer 28, behorende tot de 7e jaargang en gedateerd 'winter 1993',
zeggen Ed Leeflang en Bregje Boonstra aardige dingen over Toon Te11 gen,
dichter en prozaschrijver (herinner u Juffrouw Kachel in Tsjip 2/1). Leeflang
citeert hem naar hartelust en concludeert over Tellegens thematiek: "de
onmacht tot een gelukkige verstandhouding". "Het levende wezen - mens of
dier - is veroordeeld topt onbegrepen en uiteindelijk ongeliefd zijn. Dat is zijn
lot. Het is niet zozeer zijn schuld. Zo is hij gemaakt." Boonstra erkent ook
dat Tellegen analyseren = Tellegen voorlezen. Want: "Gewoon is er eigenlijk
niets bij Tellegen. Alles is betrekkelijk, niets staat vast en niemand laat zich
kennen. De schrijver zelf wel het allerminst."
Heel boeiend zijn ook de opstellen van Jant van der Weg over kinder- en
jeugdpoëzie in Friesland in de tijd van Van Alphen en Goeverneur, en Joke
Linders. De laatste geeft een panorama van nogal dwarse kinderpoëzie, zoals
Annie M.G. ze schreef, het collectief van de Stratemakeropzee-Show en de
dichters van de Blauwgeruite Kiel, zoals Ted van Lieshout.

Een boeiend cluster bijdragen is opgehangen aan Paul Biegel. Diens nieuwste
bekroonde boek ÍVachtverhaal, 90Jgt de analyse (van Peter van den Hoven)
die het toekom , L éke van duin ontlokt uitspraken aan de schrijver zelf, en
laat en passant de illustrator van Biegels volgende boek aan het woord, Fiel
van der Veen. Het vierde accent in dit nummer betreft "lee Tolbru van Aidan
Chambers (door Selma Niewold en Joke Linders) en tenslotte vraagt Harry
Bekkering, kijkende naar Het literair klimaat 1986-1992, zich af of er terzake
de positie van de jeugdliteratuur vooruitgang is geboekt in de waardenhiërarchie van de literatuurhistorici. En dat is er, want voor het eerst schenken
dergelijke terugkijkers-op-de-afgelegde-weg aandacht aan de ontwikkelingen in
de jeugdliteratuur.
Om het nummer rond te maken: Bekkering gaat met name in op de aandacht
die Vogelaar schenkt aan het 'taalspel' van...Tellegen. En verheugt zich in
Vogelaars verklaring dat hij kinderliteratuur niet ziet als een aparte categorie,
"maar gewoon als een soort literatuur", en daar dan ook in het onderscheid
tussen literatuur en lectuur. Dat deze uitspraak de volle instemming heeft van
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Bekkering, het zal de trouwe lezer van dit tijdschrift - ik bedoel nu: Tsjip niet verbazen! (WdM)

Adressen NBLC en Provinciale Bibliotheekcentrales
In aansluiting op de opmerking die tijdens de aanbieding van het leerplan
Fictie in de basisvorming werd gemaakt over de afwezigheid van de bibliotheken, geven we hier enige informatie over het bibliotheekwezen op landelijk en provinciaal niveau.
Daar is het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum. Dit NBLC is de
landelijke vereniging van openbare bibliotheken in Nederland. De levering
van materialen voor bibliotheken en bibliotheekgebruikers is ondergebracht
bij de NBLC Stichting Media-informatie. Voor het (literatuur)onderwijs zijn
vooral de materialen van belang die worden samengesteld door de Dienst
Leesbevordering van deze stichting. Het gaat hier om tentoonstellingspanelen
en posters, zowel over jeugdliteratuur als overige literatuur, keuzelijsten,
leesprogramma's, materialen voor de kinderboekenweek en de bekende gids
Boek en Jeugd. De Dienst werkt ook mee aan de organisatie van allerlei activiteiten, bijvoorbeeld de Nederlandse kinderjury (in samenwerking met de
CPNB en de VARA).
Bij de Stichting kunt u sommige materialen alleen in grote(re) aantallen
bestellen om in de klas uit delen. Als u slechts enkele exemplaren nodig
hebt, kunt u contact opnemen met de plaatselijke bibliotheek of de schoolmediatheekdienst in uw regio.
Adres: Dienst Leesbevordering, Postbus 93054, 2509 AB Den Haag. Tel.
070 - 3 141500 (centrale), 3 141632 1 3 141633 (doorkiesnummers).
Dan is er het Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd, onderdeel van de
vereniging NBLC (let op het verschil!). Deze beheert de grootste kinderboekencollectie en de grootste collectie vakliteratuur in Nederland over
jeugdboeken, leesbevordering, het leesgedrag van kinderen enzovoorts. De
boeken en materialen worden niet uitgeleend, maar ze zijn ter plaatse te
raadplegen in een aantrekkelijke studieruimte. Kopiëren is mogelijk (0,25 per
kopie). Bezoekadres: Taco Scheltemastraat 5, Den Haag. Op aanvraag
verstrekt Boek en Jeugd inlichtingen op basis van de aanwezige informatie.
Ook worden fotokopieën toegezonden tot een redelijk aantal, vanaf 5 stuks
wordt 0,50 per kopie berekend. Beide vormen van dienstverlening gelden
alleen voor informatie die niet in de plaatselijke bibliotheken te vinden is.
Het adres van het ISBJ is hetzelfde als dat van de Dienst Leesbevordering
hierboven. Richt u zich wel tot de Bibliotheek.
Een derde poot van het NBLC vormen de Schoolmediatheekdiensten. Die
vindt men in de openbare bibliotheken van de grote steden, uiteraard ter
ondersteuning van het onderwijs. Voor de kleine(re) gemeenten wordt deze
dienstverlening verzorgd door de provinciale bibliotheekcentrales (PBC's). Als
u wilt weten hoe dit in uw regio geregeld is en welke ondersteuning er
gegeven wordt, vraag hier dan eens naar bij de plaatselijke bibliotheek of de
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PBC van uw provincie. We laten de adressen van deze PBC's hieronder
volgen.
PBC Drenthe, Brunelstraat 77, 9404 KB Assen, Postbus 78, 9400 AB Assen. Tel.
05920-37222. Fax: 05920-18234.
Samenwerkende Bibliotheken Flevoland, Fleovoland, Postbus 7, 8300 AA
Emmeloord. Tel. 05270-12059. Fax: 05270-19013.
Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland, Zuiderkruisweg 2, 8938 AP
Leeuwarden, Postbus 530, 8901 BH Leeuwarden. Tel. 058-860860. Fax: 058860253.
PBC Gelderland, Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem, Postbus 9052, 6800 GR
Arnhem. Tel. 085-860911. Fax: 085-820018.
PBC Groningen, Atoomweg 2, 9743 AK Groningen, Postbus 2503, 9704 CM
Groningen. Tel. 050-650911. Fax: 050-650170.
Stichting Informatie en Bibliotheek Centrale Limburg, Godsweerdersingel 32-36,
6041 GL Roermond, Postbus 157, 6040 AD Roermond. Tel. 04750-16741. Fax:
04750-16201.
PBC Noord-Brabant, Statenlaan 4, 5042 RX Tilburg, Postbus 90114, 5000 LA
Tilburg. Tel. 013-685951. Fax: 013-630218.
PBC Noord-Holland, Hofplein 1, 1811 LE Alkmaar, Postbus 116, 1800 AC
Alkmaar. Tel. 072-199600. Fax: 072-124355.
Overijsselse Bibliotheek Dienst, Van Alphenstraat 11, 7442 TW Nijverdal,
Postbus 228, 7440 AE Nijverdal.
Tel. 05486-19111, Fax: 05486-19154.
PBC Utrecht, Onderdoor 160, 3995 DX Houten, Postbus 650, 3990 DR Houten.
Tel. 03403-52900. Fax: 03403-52820.
Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, Postbus 8004,
4330 EA Middelburg. Tel. 01180-30300. Fax: 01180-41115.
PBC Zuid-Holland, Westfrankelandsedijk 1, 3115 HG Schiedam, Postbus 26,
3100 AA Schiedam. Tel. 010-4279595. Fax: 010-4279560. (WdM)

Der base Muller aber kroch
Schnell aus dem off'nen Mtihlenloch.

75

Boekbespreking
Daniel Pennac, In een adem uit... Het geheim van het lezen. Vertaald door
Piet Meeuse. De Brink, Amsterdam, 1993. 176 p. f 35/Bfr 700.
Meestal zetten mensen die vinden dat kinderen meer moeten lezen of dat het
onderwijs anders moet, een heel betoog op. Zij beijveren zich om te laten
zien dat ze niet van de straat zijn door vooral heel rationeel te zijn en een
vracht van, liefst wetenschapelijke, argumenten over de lezer uit te storten.
Pennac niet. Hij is een leraar/schrijver en pakt het slimmer aan. De uitgever
meldt dat hij in Casablanca geboren is als zoon van een Franse officier. Een
moeder wordt niet vermeld.
Pennacs werkwijze is dus zeer onorthodox. Mogelijk verklaart dat het succes
van In een adem uit... Ik citeer maar weer de uitgever (U kent hem nog niet?
Ik kende hem ook niet, maar De Brink is een imprint van Ploegsma): 'Maandenlang stond dit boek nummer één op de Franse bestsellerlijsten en in
minder dan één jaar werden er 200.000 exemplaren van verkocht.'
Nou bewijst dat mijns inziens vooral dat ook de Fransen zich kennelijk
zorgen maken over wat zo lelijk 'de ontlezing' is genoemd. Je zou toch
spontaan weer met zijn allen gaan lezen om dat woord de wereld uit te
krijgen.
Maar goed, wat doet Pennac? Hij vertelt verhaaltjes. Niks betogen. Het voorbeeld moet het doen. En ik moet zeggen, mij heeft het wel gepakt. Ik hou
wel van mensen die hun leerlingen aanduiden met namen als 'Vetkuif Lerenlaars', 'Siciliaanse weduwe' en 'Burlington'. Ik ben het met hem eens dat je
een enorm succes hebt behaald wanneer in een klas pubers, die lezen maar
niks vinden, het volgende gebeurt:
"Welnu, omstreeks die bladzijden, waar we voor het eerst afdalen in de klamme diepten van Jean-Baptiste Grenouille, viel Vetkuif Lerenlaars in slaap,
met zijn hoofd op zijn armen. Een gezonde slaap, met een regelmatige ademhaling. Nee, nee, niet wakker maken, niets beters dan een lekker dutje na een
wiegeliedje, dat is zelfs het allereerste genoegen bij het lezen. Hij is weer heel
klein geworden, Vetkuif Lerenlaars, vol vertrouwen... en hij is nauwelijks
groter als hij, wanneer het uur om is, uitroept: 'Shit, ik ben in slaap gevallen! Wat is er gebeurd bij moeder Gaillard?'
Wat is dan het geheim volgens Pennac? Vertellen, voorlezen en niks eisen.
Daar komt het wel op neer. Het 'LEERPLAN' is zijn bête noire en hij gruwt
van de slagzin 'LEZEN MOET'. Het is een heel mooi utopisch beeld dat hij
schetst, maar zo werkt het natuurlijk niet. Pennac biedt als het ware een
warm empathisch bad voor mensen zoals u en ik die allang weten dat je met
dwang niks bereikt, maar hij zal nooit de sceptici kunnen overtuigen.
Toch zou ik dit boek graag in de handen zien van enorm veel leraren en
eigenlijk van nog veel meer leerlingen om er vervolgens met hun leraren over
te discussiëren. Want als beide partijen zich zouden committeren aan Pennacs
werkwijze, dan kan er in de klas iets groots worden verricht.
Koos Hawinkels

w

Conferentie 1994
Nu reeds wijzen we u op de 6e Nijmeegse Conferentie over het Literatuuronderwijs, de tweede waarbij de Katholieke Universiteit Nijmegen en de SPL
gezamenlijk het programma voorbereiden. De voor het eerst ééndaagse conferentie, te houden in het Nijmeegse Kolpinghuis, is bedoeld voor allen die de
literaire vorming, in het bijzonder op school, zijn toegedaan.
Belangrijke thema's zijn de internationalisering van het literatuuronderwijs,
het multiculturele karakter dat het onderwijs in de toekomst zal hebben, en de
betekenis van de verschillende talen voor een veel groter aantal literaturen,
zoals het Engels voor literatuur in Australië, Canada, Ierland; het Duits in
Zwitserland en Oostenrijk; of het Frans voor in Frankrijk wonende Algerijnen of auteurs uit Quebec. De conferentie zal sterk inhoudelijk op de
leesstof gericht zijn enerzijds en anderzijds de relatie tussen literatuur, andere
kunsten en de media als werkvorm bevorderen.
Noteert u alvast in uw agenda de datum?
VRIJDAG 23 SEPTEMBER, 10.00 - 17.00 uur TE NIJMEGEN:
CONFERENTIE LITERATUURONDERWIJS KUN 1 SPL.
Het verslagboek van de voorgaande 5e conferentie 1992 wordt de deelnemers
daaraan franco thuisbezorgd, als zij tenminste intussen niet verhuisd zijn
zonder daarvan bericht te sturen aan de organisatie. Mocht dat laatste het geval
zijn, graag even een berichtje aan: M. van Woerkom, KU, Erasmusplein 1,
kamer 6.11.
Ditzelfde geldt wanneer u niet aan die conferentie kon deelnemen, maar wel
prijs stelt op een exemplaar van "Een Zoen van Europa, verslagboek". In dat
geval stuurt de organisatie u bericht over de kosten (plm. f 35,-) en wijze van
betalen.
Meer informatie over conferentie en verslagboek volgt in Tsjip 4/ 1.
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Over de komende jaargang
Vanuit de doelstellingen van de SPL - samenwerking tussen allen die bijdragen aan de literaire vorming, in het bijzonder in Nederland en Vlaanderen,
maar ook in Europa als geheel - zet de redactie haar beleid voor de komende
jaargang uit. In het algemeen is er geen gebrek aan stimulansen vanuit het
schoolvak Nederlands, maar van de overige sectoren hoopt de redactie, ook
door zich qua samenstelling te blijven vernieuwen, komend jaar meer respons
te ontvangen dan totnutoe het geval is. Bijdragen die onze blik verruimen op
de literatuur als zodanig, zoals het openingartikel in dit nummer, verwelkomt
de redactie graag. Overigens gaan we ervan uit dat, ofschoon het vak Nederlands dikwijls het voortouw neemt, artikelen uit deze sector zoveel mogelijk
vertaald worden naar alle literatuurdocenten.
Wat blijft er van de literatuur over in het vreemdetalenonderwijs na Kwakernaaks voorstel om het daaruit te halen en alle literatuuronderij s te clusteren?
We moeten dat gesprek het komende jaar maar eens gaan voeren met verschillende betrokkenen.
Voorts gaan we na hoe de plannen voor literatuur- en media-onderwijs in de
bovenbouw gestalte krijgen: ploeteren de secties daar opnieuw langs elkaar
heen of is samenwerking mogelijk? Onderwerpen die in 1993 van belang
waren, europeanisering en vakoverstijging, blijven hun betekenis ook in de
komende jaargang behouden, met name binnen deze problematiek.
De literatuurwetenschap en de literaire kritiek bezinnen zich op het verschijnsel literatuur: Tsjip blijft de balans opmaken van wat daaruit overdraagbaar is
in de literatuurdidactiek.
Aan leeskringen, meestal buiten het onderwijs, maar soms ook erbinnen,
gaan we opnieuw aandacht besteden.
In het komende nummer van Tsjip onder meer aandacht voor de rol van de
bibliotheek en andere instanties voor dienstverlening aan de school. Zeeland
en de regio Arnhem-Nijmegen worden door WVC gesteund in hun pogingen
om de relatie tussen school en bibliotheken - óók voor het voortgezet
onderwijs - zinvoller te maken. Wat houdt het leesbevorderingsprojekt Sirene
in? Wat is het om op je eentje een hele streek te voorzien van lectuur door
met de bibliobus rond te rijden? En wat betekent het om schoolbibliothecaris
te zijn? We geven graag een voorbeeld van een uitstekende samenwerking
tussen school en bibliotheek, want al gaat het op veel plaatsen met best,
soms ontstaat er iets heel moois. Altijd goed om te weten.

Aanwijzingen voor de verzorging van de kopij
Ret is goed te weten dat de redactie van Tsjip zich richt tot allen die de
literaire vorming tot hun aandachtsgebied rekenen, docenten, literatuurwetenschappers en didactici zo goed als bibliotheekmedewerkers en
beleidsmakers. Bondigheid en een toegankelijke stijl zijn gewenst.
Om het werk van de redactie te vereenvoudigen vragen we u om de volgende
regels in acht te nemen:

* Bijdragen zijn gesteld volgens de voorkeurspelling. Tegen het gebruik van
een der andere gangbare moderne talen is overigens in prin-cipe geen bezwaar.
Afkortingen worden vermeden.
* Iedere nieuwe bijdrage (ook korte berichten) op een nieuw blad beginnen.
* Auteurs vermelden hun correspondentie-adres en telefoonnummer. Tevens
geven zij een korte omschrijving van hun huidige functie en werkzaamheden.
* Manuscripten zijn enkelzijdig uitgeprint met regelafstand I en worden
zoveel mogelijk op floppy (MS-Word 3.0, WP 4.2 of 5.0) aangeleverd.
Teksten op floppy graag alleen de platte tekst.
* Titels en tussenkopjes eenmaal onderstrepen; cursief te drukken woorden of
tekstgedeelten eveneens onderstrepen.

* Nieuwe alinea's aangeven door ceo tab in te springen, nieuwe tekstgedeelten
door een witregel.
* Bij citaten enkele aanhalingstekens gebruiken, bij citaten binnen citaten
dubbele aanhalingstekens.

* Boektitels en namen van tijdschriften als cursief behandelen; titels van
artikelen, verhalen en gedichten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
* Voor literatuurverwijzingen gebruik maken van auteursnaam enjaartal (Van
Assche 1988, 68).

* De bibliografie alfabetisch opstellen en inrichten als volgt:
Van Assche 1988, A. van Assche, Jeugdliteratuur. In: Spiegel 8 (1990),
or. 1,67-71.

* Voetnoten, illustraties, schema's e.d. op een apart vel aanleveren.
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