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Aan een beginselverklaring voor wat wij met het blad dat
voor u ligt beogen, hebben wij geen behoefte. Wel willen wij
aangeven hoe de fusie tussen de twee tijdschriften die
samengaan in Tsjip/Letteren tot stand is gekomen.
De Stichting Promotie Literatuuronderwijs die in 1991 het
kwartaaltijdschrift Tsjip in het leven riep, heeft in de achterliggende zes jaar de doelstellingen van de stichting waargemaakt. De Vereniging Europese Letteren, heeft dat wat zij
wilde met name in het verenigingsblad Letteren gerealiseerd:
aandacht voor uitwisseling van literatuur uit heel Europa en
voor het daarmee samenhangende literatuuronderwijs.
Waarom besluiten de redacties van onze twee bladen samen
te gaan? De argumenten zijn voornamelijk van ideële aard.
Wij bleken veel meer gemeen te hebben dan we gedacht
hadden, toen de stichting in het najaar van 1990 en de
vereniging in 1991 werden gefundeerd. Samenwerking
tussen Vlaanderen en Nederland werd in zowel Tsjip als
Letteren nagestreefd. Tsjip legde het accent op de longitudinale lijn in de literaire vorming, de nieuwe werkvormen,
de herstructurering en de manier waarop recent belangrijk
literair werk in de klas gepresenteerd en verwerkt kan
worden. Letteren was rijk aan interviews, kende een goed
netwerk van medewerkers over heel Europa en had een wat
sterker journalistieke aanpak. Helaas werd het voor dit
ongesubsidieerde blad onmogelijk om op de oude voet voort
te gaan. En waar wij zoveel gemeen hadden, besloten de
besturen van de SPL en de VEL tot een ons inziens zinvolle
fusie. Daar de samenwerking van Nederland en Vlaanderen
toch in de praktijk minder eenvoudig bleek dan volgens het
ideaal dat wij voor ogen hadden, zijn de besturen van de
stichting en de vereniging overeengekomen dat de partijen
in juridische zin uit elkaar gaan. VEL-Nederland en SPLNederland vormden de nieuwe SPL: de Stichting Promotie
Literaire Vorming. Intussen wordt in Vlaanderen gewerkt
aan een Vennootschap Zonder Winstoogmerk (vzw) met
verwante doelstellingen.

CC

Tsjip/Letteren is het orgaan van de (Nederlandse) SPL, maar
als redactie koesteren wij de verwantschap door bij een
meerderheid van Nederlandse redacteuren en medewerkers
ook Vlaamse collega's te enthousiasmeren tot medewerking.
In deze opzet hopen we dat met de overgang naar een
nieuw, fraaier vormgegeven blad met meer dan zeshonderd
abonnees, ook de inhoudelijke kwaliteiten en kenmerken
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van de twee oude bladen behouden blijven en zo mogelijk
overtroffen wordt.
Veel mensen associëren sprookjes met huiselijkheid en
kinderen op schoot. Maar wie kennis neemt van deze
Tsjip/Letteren zal weldra bemerken dat dit van een beperkte
blik getuigt. Nog deze laatste Nederlandse Boekenweek
verscheen de grote roman In Babyion van Marcel Möring,
waarin het sprookje het ambachtelijk product is van de
hoofdfiguur, een sprookjesschrijver. Hij put uit de joodse
traditie en voor hem is het sprookje een van de vele
middelen om het verleden op te roepen en het heden zin te
geven. Cees Nooteboom had al eerder een sprookje in een
roman verwerkt; In Nederland is geïnspireerd op een
kunstsprookje van Andersen.
In deze Tsjip /Letteren vindt de lezer verschillende bijdragen
rond dit thema, onder meer een vergeten stuk van Godfried
Bomans uit 1946, een psycho-analytische benadering van
Doornroosje, de betekenis van het sprookjesverhaal in de
opvoedingspraktijk van de Vrije School, hedendaagse
sprookjes in de moderne literatuur of de Arabische
sprookjes van Duizend-en-één-nacht.
En naast het themagedeelte is er een waaier van losse
bijdragen en vaste rubrieken. Twee lezeressen spraken hun
voorkeur uit voor bepaalde passages in Voskuils romancyclus Het bureau. Een Poolse studente Nederlands raakte
gefascineerd door het werk van Annie M. G. Schmidt. Zij
zocht haar op en kwam met een mooi interview thuis. In
Duitsland verscheen een interessant boek over literatuur op
Internet. Er is een cri de coeur over de wijze waarop lees- en
kunstdossier allerwegen worden aangegrepen als hét
instrument voor leesbevordering. Overdaad schaadt, is de
gedachte. En daarnaast zijn er de vaste rubrieken
'Leeswijzer', 'Na schooltijd' en 'Agenda', waarin u onder
meer de boekbesprekingen vindt, de mogelijkheden om
cursussen te volgen en verslagen van aardige conferenties.
Tsjip/Letteren entameert, initieert en houdt u op de hoogte!
Namens de hele redactie wens ik de lezer/abonnee/donateur
veel genoegen toe, en als u van uw kant zelf collega's
stimuleert om abonnee/donateur te worden, is er des te
meer garantie dat Tsjip/Letteren kan uitgroeien tot het beste
blad over de achtergronden van de literaire, culturele en
kunstzinnige vorming.
Wam de Moor, hoofdredacteur

Sprookjes in woord en beeld
Een historisch en modern overzicht
Wat hebben grootmoeders die met hun kleinkinderen op
schoot sprookjes voorlezen bij het haardvuur, vertellers op de
oosters kermis of in de harem en de sprookjesfilms van Walt
Disney met elkaar gemeen? Alles. Want sprookjes hebben
nimmer aan populariteit ingeboet. In deze bijdrage een
overzicht van sprookjes in woord en beeld.
Kees Combat

Heel oude genres zijn het, die verhalen
van lucht en aarde, water en vuur, van
goden en helden, van bestaande en
alleen in de fantasie bestaande wezens:
kabouters en reuzen, elfen en gnomen.
Mythen, sagen, legenden, sprookjes.
Wie iets met de klassieken van doen
kreeg op school, had op den duur een
beleving van de mythe. De geschiedenisles inspireerde een enkele docent
wel tot het vertellen van de sage van de
Vliegende Hollander. Een enkele
godsdienstleraar beperkte zich niet tot
de uitleg van geloofs- en zedenleer,
maar wist de levens van heilige dienaren Gods op te roepen in legenden.
Maar lang vóór dat alles genoot het
kind van de verhalen van Hans en
Grietje, Roodkapje, Klein Duimpje,
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen en
Doornroosje. Over deze sprookjes heeft
geen leerling twijfels. In de derde klas
van de middelbare school begon het
nadenken over het onderscheid tussen
die vier zo verwante genres en een bekwame gids in genreland was Literaire
kunst van meester-leraar Lodewick.
Ik hoef dat boek niet te raadplegen om
uit ervaring te weten dat er aan die vier
genres op het stuk van waarheid en
werkelijkheid een luchtje zit. Maar elk
van de vier heeft zijn eigen luchtje.

Ons taalgebruik geeft dat duidelijk aan.
Kun je 'een legende' in het leven
roepen, is Tina Turner al tijdens haar
leven 'een legende' en daarmee méér
dan de werkelijkheid waarmee haar
figuur en haar stem samenvallen, maar
wel duidelijk 'bestaand'. Noemen we
een weergave van de werkelijkheid die
buiten proporties blijkt te geraken 'een
mythe? Om het sprookje hangt de
lucht van de totale fantasie. 'Je vertelt
sprookjes!' Daar komt geen werkelijkheid aan te pas, of beter gezegd:
geen historische werkelijkheid, want
het is nu juist het sprookje waarin
kinderen iets van hun eigen werkelijkheid 'herkennen'.
Kinderen kunnen zich in geen enkel
verhalend genre zo inleven als in het
sprookje. Tussen 'Er was eens' en 'ze
leefden nog lang en gelukkig' ontwikkelt zich een verhaal dat het dode ding
tot leven kan brengen. H.J. Hofland
heeft niet zo lang geleden in een
prachtig stukje in NRC-Handelsblad
geschreven over de kunst van het
sprookjes vertellen. Kijk maar om je
heen, schreef hij, zie dat stuk speelgoed, die schoen, dat dekentje, en je
hebt een verhaal. En dat hoeft niet
even logisch te zijn als een sage of een
legende, die het wonder - een bijzon-

der zwaard, de genezing van een
lepralijder - opnemen als een beslissend element in een verder met een
zekere logica vertelde geschiedenis met
een historische kern. De sage houdt de
gewone man de grootheid voor van
helden die ooit geleefd hebben, de
legende, de innerlijke grootheid van
mensen die ontzaglijk deugden.
Uit eigen herinnering

Maar Sneeuwwitje, Hans en Grietje,
Roodkapje en Klein Duimpje hebben
echt nooit bestaan; ze komen voort uit
de fantasie van grootmoeders en grootvaders die ze fantaseerden voor hun
kleinkinderen bij het winterse haardvuur, van vertellers op de oosterse
kermis of in de harem die de mensen
amuseerden met hun verbeelding.
Hoe herinneren wij ons de sprookjes
die in onze jeugd verteld zijn? Via
welke personen? Via televisie? Hoe
was dat? Oude uitgaven waren het
waarover mijn moeder beschikte.
Sprookjes van Grimm met tekeningen
van Rie Cramer (Van Goor & Zonen
1900). Voor mij verbonden met de
watersnood van februari 1953, de grijze
dagen vol rampberichten, over
stervenden, over gevaren voor mensen
die het dak op vluchtten in een poging
te ontkomen en toen toch nog door het
wrede water werden meegesleurd.
Terwijl de ouderen zich aan deze
rampspoed overgaven vluchtte ik in de
tekeningen van Rie Cramer en
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oplevert maar bij de slechte mens
alleen maar roet. Tweede kenmerk is
het naïeve optimisme in veel sprookjes;
vandaar het happy end - en dat terwijl
in de kunst van oudsher eerder het
tegendeel domineert: vanaf de Griekse
tragedies tot de moderne roman;
poëzie zonder een onderliggend probleem bestaat niet in onze huidige
dichtkunst; beeldende kunst, film en
theater stellen de kwalen van een
verstoorde samenleving doorgaans ter
discussie.

luisterde naar de stem van de moeder.
Die twee oude boeken gaven een
Die twee oude boeken gaven een
winter lang grote troost en legden
winter lang grote troost en legden de
basis voor een levenlang literatuur.
Aangenaam, die sprookjes van
Grimm? Schrikbarend? Lieten ze je
koud? Op een bepaalde leeftijd niet,
op een andere wel?
Voornaamste kenmerken van
het sprookje

We kennen, zeker als docenten in de
talen, de kenmerken die de wetenschap
het sprookje toedicht. Ik zet ze nog
even bij elkaar. Daar is allereerst de
ongebreidelde fantasie: werkelijkheid
en onwerkelijkheid lopen door elkaar.
Voorbeelden? De ezel die geld schijt,
de knuppel uit de zak die de arme
drommel beschermt en de slechterik
beetneemt of de geldstroom bij vrouw
Holle die bij de goede mens echt goud
het sprookje
N 7.1

W kennen zeke al

Hier ligt ook een ander contrast tussen
de meeste kunst en het sprookje: als
derde kenmerk daarvoor noem ik de
eenvoudige compositie: vanaf 'er was
eens' ontwikkelt zich een verhaal,
lineair, zonder teruggrepen in het
verhaal, zoals we wel kennen uit de
roman of short story. Typerend is
voorts dat het sprookje speelt in een
tijdloze wereld die niet strikt aan één
bepaalde streek of plaats is gebonden:
'er was eens in een ver land een
koning, die had een dochter'. En over
die dochter wordt verteld dat ze mooi is
of voorzien van een bochel, maar niet
dat ze frustraties heeft opgelopen in
haar jeugd en daarom is voorbestemd
kleptomane of moordenares te worden:
kortom aan de tekening van de personages ligt geen psychologische analyse
ten grondslag (maar je kunt natuurlijk
achteraf wel degelijk een psychoanalytische verklaring geven: Freud vond dat
bar interessant om te doen). De thematiek is doorgaans helder: het goede
wordt beloond, het kwade gestraft, en
in de verhaalmotieven die daarvoor
worden aangewend is de herhaling of
cumulatie in drievoud haast vanzelfsprekend: drie molenaarszonen, drie
koningsdochters, drie kandidaten voor
de prinses, drie toverspreuken, etc.
De cursiefgedrukte begrippen in dit
artikel bieden een stramien om met
leerlingen op zoek te gaan naar deze
kenmerken in concrete volkssprookjes.

Mijn veronderstelling is, dat, wanneer
we dezelfde kenmerken zouden
zoeken in moderne sprookjes, zoals
bijvoorbeeld de eekhoorn-verhalen van
Toon Tellegen of de Kindergeschichte
van Paul Bichsel, we wel eens het
tegendeel zouden kunnen vinden van
wat we zoeken. Want natuurlijk zijn
Tellegen en Bichsel auteurs van ónze
tijd - en die kunnen ons geen sprookjes meer vertellen. Daarvoor associeert
Tellegen te geducht en maakt hij van
zijn dierenverhalen een labyrinth van
gebeurtenissen. Daarvoor snijdt
Bichsel te zeer op het bot en laat hij te
weinig 'en ze leefden nog lang en
gelukkig' over. Door voorbeelden van
echte sprookjes te vergelijken met
'moderne sprookjes' kunnen we
leerlingen veel inzicht laten verwerven
in de eigenheid van literaire genres.
Amor en Psyche: een vroeg
klassiek sprookje

De meeste fantasieverhalen uit de
klassieke oudheid zijn mythen, en we
noemen ze zo omdat daar de goden bij
betrokken waren. Het was wachten op
de tweede eeuw na Christus, toen de in
Afrika geboren Lucius Apuleius zijn
Metamorphoses schreef, bekend onder
de benaming De gouden ezel. In contrast met de klassieke verhalen totdantoe is hier sprake van een roman,
waarin de hoofdfiguren nagenoeg
uitsluitend mensen zijn. In het oudere
Satiricon van Petronius - dat onder
meer Fellini inspireerde tot zijn film is dat ook zo, maar dat geschrift wordt
juist beschouwd als de eerste realistische roman in het Latijn met de zelfkant van de samenleving als onderwerp. Apuleius' roman zit daarentegen
vol fantasieën, verpakt in een raamvertelling in elf boeken.
De hoofdfiguur Lucius, met wie de
schrijver zich voor een deel identificeert, wil zich in het land van de toverkunst Thessalië laten veranderen in

een vogel, maar hij gebruikt de verkeerde zalf en wordt een ezel. Dieven
nemen hem - als ezel - op sleeptouw
en dan is hij de balkende toeschouwer
bij een reeks wonderlijke avonturen,
veelal van erotische aard, vóór hij ten
slotte, door bemiddeling van de Egyptische godin Isis, zijn mensengestalte
terugkrijgt.
Een van de verhalen die in deze raamvertelling voorkomen is het sprookje
van Amor en Psyche. Dat wordt ons
- en ezel Lucius - verteld door een
oude vrouw en zij begint in de trant
van het sprookje: 'In zekere stad
woonden eens een koning en een
koningin. Drie mooie dochters hadden
zij. De bekoorlijkheid van de beide
oudsten was weliswaar groot, maar
toch zodanig dat het de mensentong
nog mogelijk was haar te prijzen. De
jongste was evenwel zó mooi, dat het
onmogelijk was door middel van onze
armoedige taal ook maar bij benadering aan te geven hóe mooi'.
En die jongste wordt de bruid van een
onbekende man, die alleen in de
duisternis bij haar komt en niet gezien
wil worden. Psyche laat zich - het is
een bekend gegeven in de sprookjes
geworden - door haar jaloerse zusters
verleiden om, wanneer haar bruidegom in slaap is gevallen, een lamp aan
te steken. Zo ontdekt zij dat haar
bruidegom de god Amor zelf is.
Wakker geworden ontdekt deze de
ware toedracht en verdwijnt naar hoger
sferen. Maar de liefde tussen beiden is
te sterk en als de godenman niet bij de
mensenvrouw kan blijven, moet het
maar omgekeerd. Zo komt Psyche door
een deus ex machina in hoger sferen
terecht, waar zij de onsterfelijkheid en
de eeuwige jeugd krijgt en op deze
wijze voor altijd met Amor verenigd
wordt.
Door de eeuwen heen is dit sprookje,
om zijn literaire kwaliteiten, gezien als
een
hoogtepunt
de Latijnsegezien als
om zijn
literaire in
kwaliteiten,

literatuur. En er is dan ook, mede om
de aansprekende thematiek, alle reden
om het te plaatsen op de lijst van werken uit de wereldliteratuur die in het
kader van CKVi gelezen gaan worden.
We weten dat Couperus er een fraaie
bewerking van gaf. Maar niet hij
alleen: ook Boccaccio in zijn Decamerone, Molière en La Fontaine deden
dat. Schilders als Canova, Pradier,
Prud'hon en Gérard beeldden het
verheven paar uit; en de componist
Lully liet zich tot een werk inspireren.
Kort overzicht

Volgens de Moderne Encyclopedie van de
Wereldliteratuur is het volkssprookje
Vermoedelijk' van oosterse oorsprong,
en dan geeft dit feitenboek Duizend-enéén-nacht als voorbeeld. Elders in dit
nummer valt te lezen hoezeer de
Arabische sprookjesverzameling een
kwestie is geweest van telkens nieuwe
elementen, zodat de titel als zodanig
niet al aan de eerste collectie uit de
achtste eeuw gegeven kan worden,
maar pas na de diverse vertalingen
tussen de achttiende en de twintigste
eeuw aan de ons bekende collectie van
Mardrus. Sprookjes als zodanig en
sprookjeselementen, dat zijn twee
verschillende dingen. Zowel in de
Arabische vroegere literatuur als in het
angelsaksische en germaanse epos
komen sprookjes-elementen voor, al
wordt het epos voornamelijk door de
mythe gedragen. In Amor en Psyche
hebben we al gezien hoe mythe en
sprookje dikwijls aan elkaar raken en
zo is dat ook met het sprookjeselement
in de verschillen epen.
Wat het volkssprookje betreft duurt het
tot het einde van de zeventiende eeuw
voor dit als zodanig in de belangstelling komt. En dan zijn er verzamelingen sprookjes die voor een brede
verspreiding hebben gezorgd.
Allereerst is dat in 1697 de Contes de
ma mere VOye van Perrault (1628-1703)

met onder meer de sprookjes
'Chaperon rouge', 'Petit Poucet',
'Le chat botte' en Ta belle au bois
dormant', in totaal acht sprookjes
in proza, drie in poëzievorm.
Nagenoeg in dezelfde tijd, namelijk
in 1704, verschijnt de Franse vertaling
door Galland van de Duizend-en-éénnacht waardoor die verzameling
oosterse sprookjes in onze contreien
bekend werd. Een verzameling die
aanzienlijk kleiner is dan de collectie
die wij thans dankzij Mardrus kennen.
En ten derde is daar dan, weer een paar
jaar later, de verzameling Kinder- und
Hausmarchen van de gebroeders
Grimm. Ze verscheen in 1812.
Meest beroemd - en daarom ook
meest geschilderd en getekend - zijn
de sprookjes die zowel bij Perrault als
bij Grimm voorkomen. Perrault was
de oudste sprookjesverteller en van
hem waren De gelaarsde kat, Assepoester, Roodkapje, Klein Duimpje
en Doornroosje, door de gebroeders
Grimm van Perrault overgenomen,
maar origineel was bij hen bijvoorbeeld Hans en Grietje.
De Kinder- und Hausmarchen werd in
meer dan zeventig talen vertaald en
bijna altijd door plaatselijke kunstenaars geïllustreerd, je kunt je voorstellen wat voor een fantastische
hoeveelheid energie en esthetiek
daarin is geïnvesteerd.
Sprookje en illustratie: bij Andersen

Het is vooral de periode van de
Romantiek waarin het sprookje als
volksvertelsel opbloeit.
Daarbij hoorden al gauw ook plaatjes.
Met name in Engeland zijn er schitterende uitgaven gekomen, ook toen
later het kunstsprookje ontstond en
bijvoorbeeld Lewis Carroll, wiskundedocent in Oxford, uit genegenheid voor
het tienjarige dochtertje van een
vriend, Alice Liddell, in 1862 Alice's
Adventures in Wonderland schreef, wat
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maar het uiteindelijk toch redt.
Of De nieuwe kleren van de keizer. Ze
inspireerden veel kunstenaars om te
tekenen en te schilderen en het is de
moeite waard daarvan een verzameling
aan te leggen om leerlingen te laten
zien hoe verschillende kunstenaars op
telkens andere wijze de sprookjes
verstonden.

De prinses op
de erwt.

hij in 1865 publiceerde, gevolgd door
Through the Looking-Glass in 1872, met
de beroemd geworden illustraties van
John Tenniel. Die illustraties sturen
natuurlijk het begrip van de lezer.
Zoals ze dat ook doen in de uitgave die
Het Spectrum uitbracht van Andersens
sprookjes.
Wij kennen Hans Christian Andersen
uitsluitend als sprookjesschrijver, maar
hij begon als schrijver van toneelstukken en als dichter. Vanaf 1835
(hij was in 1805 geboren) schreef hij
sprookjes en ze werden verzameld in
de bundel Sprookjes en verhalen, 18701874. In totaal waren het er 156, en
aanvankelijk vertelde de schrijver ze,
als een soort dankbetuiging voor de
gastvrijheid, aan de kinderen van de
families bij wie hij te gast was. Die
waren voor een deel gebaseerd op oude
Deense volkssprookjes, die hij van zijn
grootmoeder had gehoord.
Andersen was een groot observator en
dat maakt zijn sprookjes zo menselijk.
Hij wilde al vertellende ook iets
zeggen: De nachtegaal - over een
schitterende fluitende nachtegaal die
het - tijdelijk - in de waardering van
de koning en zijn hofhouding af moet
leggen tegen een kunstnachtegaal,
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In een les Nederlands liet ik leerlingen
van de vijfde klas VWO de illustraties
van Hans Tegner op verschillende
manieren vergelijken met de tekst.
Illustraties en tekst zijn te vinden in de
mooie, oude vertaling van Martha van
Eeden - van Vloten, herhaaldelijk
herdrukt in de Prismareeks van Het
Spectrum. Het ligt voor de hand om
uit de verzameling de meest bekende
sprookjes te kiezen: die hebben het
meeste effect gehad in de
wereldliteratuur en als je leerlingen
wilt laten proeven van die literatuur,
moet je selecteren. Uit deel I - ik ga
gewoon uit van de Prisma's, die zijn
het gemakkelijkst bereikbaar - zou ik
dan selecteren: De nachtegaal, De
prinses op de erwt, De vuurslag, De
sneeuwkoningin, Het kleine meisje met de
zwavelstokken en Het lelijke jonge eendje.
Uit deel II zijn het: De varkenshoeder,
Kleine YXaus en Grote Klaus, De nieuwe
kleren van de keizer en De kleine
zeemeermin. Alles bijeen 10 van de 47
hier gegeven sprookjes. Van de tien
kan er één gelezen worden als een
novelle, dat is De sneeuwkoningin. Uit
het oogpunt van intertextualiteit een
heel interessant sprookje, omdat Cees
Nooteboom er zijn roman In Nederland
op baseerde (zie elders in dit nummer).
Opdrachten bij illustratie en tekst

Klassikale opdrachten die ik gaf waren
de volgende:
1. De leerlingen kregen eerst een kopie
van de twee illustraties bij het drie
bladzijden tellende sprookje De
prinses op de erwt uit de Prisma-

editie, zonder de tekst. Ik vroeg hun:
Bekijk deze illustraties. Misschien
heb je wel eens sprookjes van Andersen voorgelezen gekregen. Bij welk
sprookje denk je dat deze illustraties
passen en welk van de twee laat je
dat het beste zien? In feite kun je bij
de eerste illustratie van alles
bedenken, zelfs een eigen sprookje
(ook die opdracht zou je kunnen
geven, na op de criteria van het
begin van dit artikel gewezen te
hebben), bij de tweede illustratie
gaat het al wat meer de richting uit:
we zien een kostbaarheid onder een
stolp. Dat het een erwt is, begrijp je
pas na het lezen van het verhaal.
Meestal leggen andere illustratoren
van Andersen de prinses te rusten
op een stapel van 'twintig matrassen
en twintig bedden van eiderdons'.
Tegner deed dat niet. Als de leerlingen hun reacties bij de illustraties
hebben gelezen, krijgen ze het
verhaal inclusief de illustraties, en
uiteraard strepen zij dan de passages
aan waar de tekeningen op slaan en
ik vraag hen waarom Tegners
illustraties 'humoristisch' zijn te
noemen en of ze iets toevoegen aan
het geheel.
2. Is dat laatste bij De prinses op de erwt
in bescheiden mate het geval, heel
nadrukkelijk voegt Tegner iets toe
aan De nieuwe kleren van de keizer.
Ik gaf hier de leerlingen meteen het
hele verhaal in kopie (pp. 129-134) en
liet hen dus ook kijken naar de
illustraties bij De nieuwe kleren van de
keizer. Tegner koos in het algemeen
voor de kleinere sprookjes het begin
en het einde; zijn tekeningen gaan
vaak uit van de aanvangszin en de
afloop, maar het leuke is dat hij aan
dit sprookje van Andersen iets
toevoegt waarvoor hij natuurlijk de
gegevens wel in de tekst zelf vindt,
maar wat de illustratie voorstelt staat
er niet in: de twee kleermakers die

de hele kluit beduveld hebben,
verlaten, als het sprookje uit is, zeer
tevreden het paleis van de keizer.
Hun list is geslaagd. Om de leerlingen dit bijzondere van de illustratie te laten ontdekken, vraag ik hun
naar de samenhang tussen tekst en
illustraties. Een en ander kan de opmaat zijn naar verhalen waarin beeld
en tekst elkaar voortdurend aanvullen: Marten Toonders Bommelboeken zijn daar voorbeelden van.
3. Een typische vervolgopdracht voor
zelfstandig werken zou zijn: Stel aan
de hand van deze tien sprookjes vast
voor welke thema's Andersen een
voorkeur had. Wat is in deze verhalen fantasie, wat werkelijkheid?
Welke van de sprookjes hebben een
zogenaamde 'moraal' en waaruit
bestaat deze dan?

De nieuwe kleren van
de keizer.

Enige voor de hand liggende
narratologische verschillen

Waar ik de leerlingen en passant op wil
wijzen is het grote verschil tussen de
wijze waarop de beeldende kunst de
sprookjes werkelijkheid representeert
en hoe de sprookjesschrijver dat doet.
De tekening, het beeld geeft de werkelijkheid direct weer, maar blijft beperkt
tot het moment. Wil je het schilderij
een verhaal laten vertellen, dan moet je
gaan fantaseren, dan geef je het landschap of de personages in het interieur
een verleden en een toekomst, zoals ze
die in een roman, verhaal, gedicht in
zekere zin altijd hebben. Bij theater
gaat dat op een specifieke manier; daar
volgen wij als kijker die ontwikkeling
van verleden naar toekomst in het
heden, stap voor stap, scène voor
scène. Daarentegen is de verteltrant
van het sprookje juist doorgaans niet
scenisch, zoals het theater en de beeldende kunst (één scène), maar lineair
en in heel wat passages panoramisch.
Wat deze narratologische principes van
de verschillende kunstgenres voor
toneel-, TV- of filmbewerking van het
sprookje betekenen, is onderzocht door
Marion Jerrendorf (Grimm's Marchen
in Medien. diss. Tuubingen 1985). Zij
ging na hoe in de praktijk van de
Duitstalige televisie de sprookjes van
Grimm werden bewerkt, en ze concludeerde: 't is één grote mislukking.
En dat is ook wel te begrijpen: doorgaans probeerden scenarioschrijvers
de - beperkte - dialogen in de sprookjes op te blazen tot hele teksten, waarin
ook verhalende tekst was opgenomen en daarmee bleef er van de sfeer van
het sprookje niets over.
Jerrendorf heeft een aantal nogal
zwaarwichtig geformuleerde conclusies, maar de essentie daarvan is,
dat je sprookjes alleen kunt bewerken
voor televisie, als je als televisiemaker
leert van wat al in het jeugdtheater is
bereikt: de ontwikkeling van een

nieuwe taal, bestaande uit beelden die
de sfeer van het betreffende sprookje
oproepen. Bij ons is het jeugdtheater
mede dankzij Tejater Teneeter sterk
ontwikkeld: volwassen spelers blijken
in staat kinderen erg goed te boeien
met bewerkingen van mythologische
en sprookjesachtige verhalen. Met een
accent op de mythe, dat wel, maar juist
in die beeldentaal komen mythe en
sprookje overeen, omdat ze dit ook
doen in de orale of geschreven
verhaaltrant.
Mondeling - schriftelijk - mondeling

In een recent artikel heeft de Nederlandse cultuurwetenschapper Gerard
Rooijakkers beschreven hoezeer de
opvatting dat de orale literatuur is
voorafgegaan aan de geschreven literatuur aanvulling verdient met twee
factoren: ten eerste dat geschreven
verhalen op hun beurt orale vertellers
zijn gaan beïnvloeden (bijvoorbeeld
Shakespeares Midsummernightsdream
naverteld door een verhalenverteller op
de markt in een Engels dorp), maar dat
zij beide ook vaak in wisselwerking
verkeerden met de beeldcultuur.
Rooij akkers ziet mondelinge, schriftelijke en beelduitingen als een culturele
drieëenheid.
Hij zegt: ook het beeld heeft een
vertellende maker, die met zijn beeld
naar iets anders verwijst, en het is een
groeiend gezelschap geleerden dat zich
interesseert voor wat door een Zweedse etnoloog is genoemd 'Bildlore',
afgeleid van het woord 'Folklore'. De
interesse van deze mensen is hoe het
beeldproduct etnologisch geduid moet
worden, met andere woorden: waarom
mensen bepaalde schilderingen op een
kabinetkast aanbrachten en hoe de
eigenaars van die kabinetkast in de
loop der jaren die schildering gingen
lezen, anders gezegd: hoe ze dat soort
werk 'recipieerden'.
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Het is gek dat er zo weinig aandacht is
geschonken aan dit soort beeldentaal,
omdat de oudste alfabetten altijd
pictogrammen waren en door de jaren
schrijvers en tekenaars het leuk
vonden om zulke alfabetten te maken
(A is een Aapje, dat trekt aan zijn
staart, B is een...) - als een niet helemaal willekeurig voorbeeld noem ik
Het A.B.C.-Boek van Andersen in de
Prisma-editie van zijn sprookjes , deel
I, p. 128, waarin het oude ABC-boek
niets moet hebben van het nieuwe dat
een man juist heeft opgeschreven,
maar dat nog niet gedrukt is.
Rooijakkers geeft typerende voorbeelden uit de vroomheidscultuur vanaf de
middeleeuwen in getijdenboeken met
illustraties tot in de negentiende eeuw,
bij gelegenheid van begrafenissen en
dergelijke. Maar ook trof ik in zijn
interessante stuk kopieën van centsprenten aan, en daar gaat het mij in dit
sprookjesessay om: een navertelling
van Klein Duimpje, waarbij beeld en
tekst samen het verhaal vertellen. De
versie van Perrault was heel geliefd,
met name nadat in 1754 de Nederlandse vertaling van Les Contes de ma
Mère l'Oye verschenen was. Het is
mooi dat Klein Duimpje zijn familie
uit de nesten kan halen, wanneer hij
op het twaalfde en laatste plaatje van de
centsprent thuiskomt met de laarzen
en kostbaarheden van de reus aan
wiens greep hij en de andere kinderen

Klein Duimkens leven.

zijn o n t k o m e n :

Kinderprent, met sjablonen gekleurd in rood, geel en groen, omstreeks 1865.

Klein Duimpje, naar zijn wensch
beladen,
Kan Ouders huisgezin verzaden,
Dat hij thans uitgehonderd ziet,
De deugd vergeet zijne ouders niet.
Deze centsprent is volgens Rooij akkers
een typisch voorbeeld van beeldlore en
schriftcultuur, waarbij dan oraliteit een
ondergeschikte rol gespeeld kan
hebben, omdat de gebruikers van de
centsprent de twaalf strofen van het
gedicht voorlazen met verwijzing naar

o

/

TSJIP/LETTEREN 7.1

de twaalf prentjes van de prent, of
misschien zelfs de strofen lieten voor
wat ze waren en zelf het verhaal
bedachten bij de plaatjes.
Veel meer vanuit het beeld alleen - dus
daar kwam moeder de Gans niet aan te
pas - is een versie van Klein Duimpje
via mondelinge overlevering die zich
uitkristalliseerde in een Belgische
kinderprent (hier overgenomen uit
Rooijakkers' studie). Die versie staat
in kringen van folk- of beeldloristen
bekend als het type AT 700 (Taks of
the supernatural: Tom Thumb).
Rooijakkers: 'Hierin wordt Klein
Duimpje 'geboren' uit een kool. Het
manneke wordt liefdevol gewiegd in
een klomp, maar hij wil desondanks op
school en thuis niet deugen. Hij wordt
als koewachter ingeslikt door een rund,
maar komt door de ingewanden bij een
slager weer levend naar buiten om
vervolgens allerlei kattekwaad, onder
meer als touwslagersknecht, uit te
halen. Hij ontsnapt aan een door hem
bestolen bedelaar door zich in een
molspijp te verstoppen, maar boontje
komt uiteindelijk om zijn loontje
wanneer hij uit een fruitboom valt:
Steelt fruit, dat hem in de oogen blinkt.
Maar valt in 't water, en verdrinkt.'
Rooyakkers toont aan dat in België met
name in de negentiende eeuw eindeloos veel drukken van deze versie van
Klein Duimpje zijn verschenen. En nu
is het interessante dat deze prenten
allemaal exact dezelfde motieven en
opbouw vertonen, maar dat de mensen
die Klein Duimpje vertelden - en van
die verhalen zijn er vele opgetekend dat dikwijls heel verschillend deden.
Anders gezegd: de vastlegging van het
sprookje in centsprenten betekende in
zekere zin een verstening van het
verhaal van Klein Duimpje in Vlaanderen, maar intussen ging de mondelinge overdracht in allerlei varianten
gewoon door.

Een Deventer Klein Duimpje... en een
opdracht voor het studiehuis

In dit kader wil ik aandacht schenken
aan de versie van Klein Duimpje die
in de verzameling Nederlandse Volkssprookjes van Tjaard W.R. de Haan
(Prismaboek, 1977) te vinden is. De
Haan nam de versie op, geschreven
door de Deventer auteur Herman
Korteling, waarvan De Haan zegt dat
deze versie niet alleen in Salland, maar
ook in Vlaanderen, Eemsland en OostFriesland 'een geliefd verhaal' is.
Korteling deed al in 1954 wat later ook
Hans Sleutelaar en Eelke de Jong in
hun Sprookjes van de Lage Landen zouden doen: hij plaatste het sprookje in
een eigen (Deventer) context. Die laat
ik hier voor wat ze is, maar het komt
erop neer dat Klein Duimpje spelenderwijs in een kruiwagen met suikerbietenloof voor een zieke koe wegzakt
en in de koeienmaag verdwijnt. Groot
verdriet bij de ouders als de kleine
zoek blijkt. Ik citeer een stukje:
'Maar ineens hoorde de moeder heel
zachtjes het pieperige stemmetje van
Klein Duimpje:

En na een tijdje begon de koe te
bulken, daarna te schijten, te schijten
als tien reigers. En daar kwam Klein
Duimpje aan, van top tot teen onder de
drek.'
Dat er in deze versie van het sprookje
nog het nodige te spoelen en te kuisen
valt, laat ik daar. Maar hoe anders een
sprookje kan worden, ook al heeft het
dezelfde titel, is uit het vorenstaande
wel duidelijk geworden. Welnu,
leerlingen verschillende versies van
eenzelfde sprookje laten opzoeken en
vergelijken, ook dat lijkt mij, op grond
van wat ik hier schreef, alleszins de
moeite waard. Voorbereidend
wetenschappelijk onderzoek. Zo heet
dat toch? M

Literatuur: Gerard Rooijakkers, Beeldlore
tussen oraliteit en verschriftelijking. Een
culturele drieëenheid in de vroegmoderne
Nederlanden. In: Theo Bijvoet e.a., Bladeren
in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
SUN Nijmegen 1996, pp. 126-163.

Ik zitte hier wèrm,
In de kü zien dèrm.
Ze wisten niet wat ze hoorden, ze
keken elkaar beteuterd aan. 'Maar,
mijn kereltje, kruip er dan uit! riep de
moeder.
En weer hoorden ze een zacht
stemmetje:
Kroep 'k 'r van veuren uut den bitte
mien,
En kroep 'k 'r van achteren uut dan
beskitte mien!
Ze waren er ontdaan van. Sjeekes,
sjeekes - wat te doen, wat te doen!
Moeder wou de koe al slachten. Maar
vader zei: 'Om de blikskater niet!' Hij
wist wat beters. Als de weerlicht ging
hij naar Dul, de apotheker op de
Nieuwe Markt, en kocht een fles
wonderolie. Daar schonk hij de koe een
allemogende grote klok van in de hals.
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Sprookjesfiguren uit de jaren negentig
Losse gedachten bij zeer uiteenlopende boeken
Bestaan er moderne sprookjes en nieuwe sprookjeshelden in
deze materialistische, snelle tijd? En bestaan deze dan alleen
in beeld of ook op papier? Joop Dirksen zet in dit artikel klassieke en moderne sprookjes tegen elkaar af

joop Dirksen

Voor veel in literatuur geïnteresseerde
lezers zijn sprookjes een merkwaardig
soort verhalen (ik bedoel eigenlijk:
'ik vind sprookjes maar rare verhalen',
maar zou u doorlezen na zo'n
openingszin?). Ze hebben de glans van
het oude, maar roepen associaties op
met 'voor-het-slapen-gaan-nog-eveneen-verhaaltje'. Ze hebben een simpele
structuur maar zitten barstensvol met
loodzware symboliek. Er gebeurt van
alles in wat niet kan, en toch gaan ze
over de diepere waarheden van uw en
mijn leven. Je moet kinderlijk van hart
zijn en tegelijk degelijk psycho-analytisch geschoold om uit de voeten te
kunnen met een sprookje. U mag uit
mijn beginzin-tussen-haakjes afleiden
dat ik te weinig kind en te weinig
psycho-analytisch geschoold ben.
Er worden geen sprookjes meer
geschreven, zo lijkt het. Het verhaaltype is in onze cultuur zozeer in de
kinderkamer terecht gekomen dat als
een auteur van na de Tweede Wereldoorlog er zich aan waagt, dat ofwel
inderdaad sprookjes voor kinderen
worden, ofwel sprookjes voor volwassenen, maar dan 'met de tong in de
wang' om het in goed Engels te zeggen
(zie de sprookjes van Bomans: heel
leesbaar, maar in eerste instantie als
'leuk' bedoeld), ófwel het worden
erotische sprookjes, ook geestig
bedoeld (zie de sprookjes van Boon)
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maar vaak ook nogal kinderachtig; de
literaire' zusjes van de Tiroler seksfilms. Lachen om en bij seks, daar is
niks mis mee, maar onderbroekenlollig
is iets anders dan humoristisch.
Sprookjes in de jaren negentig

Wórden er geen sprookjes meer
geschreven? Het ligt er maar net aan
hoe je 'sprookje' definieert. Als je,
zoals Van Dale, de mondelinge overlevering als een essentieel kenmerk
beschouwt, is de vraag natuurlijk per
definitie zinloos.
Als de nadruk ligt op de verbeelding,
het wonderbaarlijke, waarmee een
levensles, een diepe wijsheid of waarheid aanschouwelijk wordt gemaakt,
dan valt gemakkelijk aan te tonen dat
er ook in onze tijd nog sprookjes
worden geschreven.
In de kerstvakantie las ik op advies van
mijn zoon (hij heeft gedurende zijn
hele middelbare-schooltijd mijn
adviezen trouw gevolgd, dus vond ik
het niet meer dan logisch om het ook
eens omgekeerd te proberen) Seven,
een thriller van Anthony Bruno,
gebaseerd op het filmscenario van
Andrew Kevin Walker. De hoofdpersoon is een rechercheur bij Moordzaken in New York. Hij is pas vijfenveertig maar heeft besloten om te
vertrekken, naar een rustig plekje
ergens buiten. Zijn opvolger is juist

vanuit een rustig plaatsje naar de grote
stad verhuisd, omdat het daar allemaal
gebeurt, daar is de Echte criminaliteit.
Ze worden geconfronteerd met een
seriemoordenaar die op bijzonder
gruwelijke wijze slachtoffers maakt;
steeds wordt een van de zeven hoofdzonden 'uitgebeeld' in de keuze van
het slachtoffer én de manier waarop
dat slachtoffer gedood wordt: zo wordt
een onsmakelijk dikke man met een
pistool op het hoofd gedwongen om
zich letterlijk dood te eten.
Het verrassende van het boek zit 'm
onder andere in de manier waarop de
moordenaar wordt gepakt: hij komt
zich aangeven na zijn vijfde moord, en
een beetje lezer snapt al dat er dus nog
iets te gebeuren staat, een slotakkoord,
dat van een duivelse schoonheid blijkt
te zijn (Lees of kijk zelf maar!).
De klassieke sprookjesheid ontmand

Al lezend bedacht ik dat dit verhaal een
modern sprookje genoemd zou kunnen worden. Die gedachte was niet
bijster origineel, want ze kwam in me
op omdat ik niet zo lang geleden van
Lisette Thooft De man als held gelezen
had, een heel verfrissend boekje over
macho's, emotio's en de speurtocht naar
de Echte Man zoals de ondertitel luidt;
maar het gaat voor een belangrijk deel
ook over sprookjes en sprookjeshelden.
Thooft stelt in dat boek dat we allemaal
(m/v) een intrapsychisch beeld hebben
van De Man, de Echte. 'Die Echte Man

dreigt ondergesneeuwd te raken,
verloren voor het menselijk geslacht,
ontkend, verwaarloosd, gecastreerd,
verkeerd begrepen en gecorrumpeerd.'
Ze geeft als treffend voorbeeld het
oude sprookje van De Schoonheid en het
Beest, waarin duidelijk wordt gemaakt
dat een vrouw de wilde vitaliteit van
een man moet accepteren om tot een
volwassen liefde te komen, dat zijn
schoonheid en zijn liefde pas tot uiting
komen als zij van hem - en van het
corresponderende deel van haar eigen
psyche - houdt zoals hij is, een warme
oerkracht, een bijna dierlijke natuurmens. Uit de beschermde omgeving
van haar vaders thuis en uit de liefdevolle relatie met haar vader, moet ze de
grote stap zetten naar de spannende,
warmbloedige, seksuele relatie met een
man. Als ze te lang wacht met die stap,
nee blijft zeggen tegen dit 'dierlijke',
wilde deel van de man en dus ook van
haar eigen psyche, sterft dat langzaam
af. Pas als ze haar liefde voor het
'Beest-mens' in zichzelf en buiten
zichzelf erkent en uit, vindt de transformatie van het Beest plaats.
Thooft laat dan zien hoe de Walt
Disney-film (ook) dit oersprookje
ontkracht, verkracht tot een glad
verhaaltje waarin zij een ontevreden,
hypocriet, ietwat truttig meisje is, en
hij een rijke, zeurderige, behaagzieke
sul die haar voor zich wint door haar
zijn enorme bibliotheek (!) te
schenken. Levensles: 'meisje, leer die
oen van je, goede manieren en wind
hem om je gemanicuurde vingertje;
jongen, koop haar om, doe wat ze van
je vraagt, wees braaf en volgzaam:
jullie leven dan nog lang en burgerlijk!'
Nieuwe sprookjeshelden

Tegenover deze in onze tijd onschadelijk gemaakte sprookjeshelden zet ze
dan als de nieuwe sprookjesprinsen,
de fictiehelden van de laatste decennia,
die 'als blauwdruk, als intrapsychische

werkelijkheid aangevoeld en gewaardeerd worden'.
Naast elkaar bespreekt ze figuren als
Rhett Butler uit Gejaagd door de wind,
Old Shatterhand, Simon Templar (The
Saint), Mellors uit Lady Chatterley's
Lover. Ze schetst de overeenkomsten
tussen al deze 'sprookjeshelden' en
hun klassieke voorgangers: hun doelgerichtheid, hun vanzelfsprekende
vitaliteit, hun strijd tegen de krachten
en problemen van Het Leven. Haar
visie dat sommige filmhelden van nu,
archetypen zijn, 'sprookjesprinsen',
en sommige, ogenschijnlijk realistisch
bedoelde (alhoewel..!) films (dus)
moderne sprookjes, schoot me zoals
gezegd te binnen tijdens het lezen in
Seven.
De hoofdpersonen, rechercheur
Somerset, zijn opvolger rechercheur
Mills en de seriemoordenaar John
Doe hebben nogal wat trekken van
sprookjesfiguren: drie mannen die
ten strijde trekken tegen de slechtheid
in de wereld, die Het Kwaad willen
bestrijden.
Somerset is een wijze veertiger, een
oude rot in het vak, om zijn mengeling
van intelligentie, vakmanschap en
rechtlijnige eerlijkheid bewonderd
maar ook gevreesd en gehaat. Hij
ontziet niets en niemand, ook niet
zichzelf; hij kan zich inleven in het
slachtoffer en in de dader, maar zonder
dat daarbij hinderlijke emoties
ontstaan die zijn functioneren
belemmeren. Op zijn nachtkastje ligt
For Whom the Bell Tolls open op een
bladzijde waarop hij een zin onderstreept heeft: 'De wereld is een heerlijk
oord, waard om voor te strijden.'
Hij treedt op als mentor van zijn
opvolger Mills die zichzelf al heel wat
vindt, maar na enkele pittige botsingen
met zijn oudere metgezel met tegenzin
moet toegeven dat Somerset hem als
vakman en als mens overvleugelt.
Somerset en Doe zijn intellectuelen,

die hun klassieken kennen, en van
daaruit reflecteren over het leven, de
mensheid, de kwaliteit van het bestaan.
Beiden vinden dat de mensheid aan
het 'deëvolueren' is; beiden beseffen
dat de zeven hoofdzonden dagelijks als
vanzelfsprekend op steeds grotere
schaal begaan worden.
De moordenaar gaat - op de boven
beschreven manier - moorden om de
mensheid wakker te schudden; de
jonge onervaren politieman Mills gaat
Het Kwaad vanuit een blinde woede te
lijf, en alleen Somerset, de verstandigste van de drie 'sprookjesprinsen'
blijkt op de goede manier bezig: hij
beseft dat het Kwaad in ieder mens zit
en alleen maar nuchter en volhardend
en bijna emotieloos bestreden en
beheerst kan worden. Hij blijft overeind waar de andere twee ten onder
gaan. Oude waarheid, levenswijsheid
in een fantasierijk (gruwelijk fantasierijk) pakkend verhaal.
De reis naar het kind als sprookje

Min of meer tegelijkertijd herlas ik als
voorbereiding op een bijeenkomst met
een van mijn leeskringen De reis naar
het kind van Vonne van der Meer.
Ook dit is als een modern sprookje te
beschouwen, met iets meer literaire
pretenties dan Seven, én met iets meer
vormkenmerken van het 'klassieke'
sprookje. Immers, na een proloog
waarin in zeer kort bestek beeldend
wordt verhaald hoe het huwelijk van
Max en Julia onder druk is komen te
staan doordat Julia alsmaar niet in
verwachting raakt, begint het eerste
hoofdstuk met 'Er waren eens een
man en een vrouw.'
Wat zich dan ontrolt, heeft ook verder
heel wat sprookjeskenmerken: een
fantasierijk, ja zelfs onrealistisch
verhaal, een 'archetypische' hoofdpersoon, en een diepe levenswijsheid.
Julia namelijk is 'de' moeder in spe: ze
wil een kind 'nemen', maar wordt niet
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zwanger. Steeds verbetener wordt haar
wens, steeds heviger de teleurstelling
als de natuur niet te dwingen valt.
Samen met haar man besluit ze tot
adoptie, maar als die te lang dreigt te
gaan duren, gaat ze in zee met een
'toverkol', een louche 'kindermakelaar'
Ronald Mafait. Via hem wil ze, hoe dan
ook, desnoods illegaal, een baby. In het
hele verhaal overigens spelen geuren
een belangrijke rol: Julia is er erg
gevoelig voor, registreert alle geuren en
zou dus ook gewaarschuwd hebben
moeten zijn: bij de allereerste afspraak
met Mafait wacht ze op hem in een
stationsrestauratie: 'Ze rook hem voor
ze hem zag. Van een afstand was het
wel een prettige geur, maar toen hij
zich naar haar toe boog, bezorgde zijn
after-shave haar een wee gevoel. Alsof
ze een hap van de verkeerde bonbon
nam.'
Bij dat allereerste contact legt Mafait de
nadruk op het feit dat wie de drang
voelt om voor iemand te zorgen, eigenlijk niet geïnteresseerd zou moeten
zijn in de leeftijd van degene die zorg
nodig heeft.
Hij neemt haar met fraaie beloften
mee naar Peru, maar de baby die hij
haar daar in het vooruitzicht gesteld
heeft, is er niet. Hij houdt haar daar
lang aan het lijntje, zij stelt haar eisen
steeds verder bij (terwijl ze eerst echt
een pasgeboren baby wilde, mag het
kind nu al best een paar jaar oud zijn),
en als ze de wanhoop nabij is, neemt
hij haar mee naar een donker huis,
stuurt haar naar binnen en zegt dat
daar degene wacht naar wie zij zo
heeft verlangd.
Het blijkt een kale, kindse oude man
te zijn, volstrekt hulpbehoevend.
Als ze geschokt, verbijsterd in tranen
uitbarst, troost deze grijsaard haar
kinderlijk onbeholpen.
Ze kan hem niet aan zijn lot overlaten,
neemt hem mee naar Nederland en zet
daarmee haar huwelijk onder druk:

N 7.1

haar man reageert aanvankelijk zeer
afwijzend. In een prachtige scène
echter realiseert ook hij zich dat
hulpbehoevendheid bij het begin
van het leven, én bij het einde van
het leven hoort, en dat zorg in beide
situaties noodzakelijk is.
Julia leert veel van het omgaan met
de stokoude man:
'Hun dagelijkse wandelingen waren
een bezoeking voor haar geweest. Ze
deed het voor hem, uit plichtsbesef;
zodra hij in de buitenlucht was, werd
zijn blik helderder en leek er van alles
in hem om te gaan. Ze kon nog net
accepteren dat hij langzamer liep dan
zij, maar ze zag niet in waarom hij ook
nog iedere paar meter stil moest staan
om een steen, een stokje, of de zilveren
wikkel van een chocoladereep op te
pakken. [..]
Waarom ze zo ongeduldig was tijdens
die wandelingen? Ze wilde boodschappen doen, de krant uitlezen, een brief
schrijven. [..] Maar er was niets dat niet
uitgesteld kon worden, niets zo urgent
dat ze het niet later kon afmaken. [..]
Op een dag merkte Julia dat ze niet
meer stond te popelen tot hij uitgekeken was. Niet meer bezig was ergens
anders heen te willen. Ze hoefde zich
niet te beheersen, het ging vanzelf. Ze
stond stil, keek met hem mee en vergat
de tijd. Het was precies dezelfde sensatie die ze op reis had gehad iedere
keer wanneer ze zich voorstelde dat
haar kind naast haar stond: ineens was
het mogelijk zich aan het moment over
te geven.'
Pablo, de oude man takelt zoetjesaan af
en sterft kalm en vredig; Julia blijkt
zwanger.
In een sprookje krijgt een vrouw pas
een kind als ze eraan toe is, als ze de
reis naar het kind heeft afgelegd...
Echte 'klassieke' sprookjes worden niet
meer geschreven: elfjes, toverkollen,
prinsen en reuzinnen voelen zich nog

slechts thuis in de kinderkamer. Maar
nog steeds worden op allerlei niveaus
'sprookjes-achtige', dus fantasierijke,
min of meer onrealistische verhalen
geschreven waarin 'De Mens' in de
verschillende stadia van zijn ontwikkeling wordt geschetst als een
voorbeeld voor ons; waarin een
Levensles, een Waarheid door de
verhaalgebeurtenissen heen zichtbaar
wordt voor wie haar wil zien. Ê

Arabische vertellingen, sprookjes van
dUIZenÖ-en-een-naCnt

Hoogtepunt van exotische literatuur

Bijna ieder kind in Nederland en Vlaanderen is opgegroeid
met de bekende sprookjes van 'Aladdin en de wonderlamp'
en met AU Baba en de veertig rovers'. Nadat Walt Disney
vorig jaar met een tekenfilm van 'Aladdin' kwam, ontstond
er eventjes zelfs een ware hype. Deze 'sprookjes' van oosterse
oorsprong maken deel uit van de 'Vertellingen van duizenden-één-nacht'. De Arabische sprookjes dateren van de achtste eeuw en komen van origine uit India. De vertellingen
hebben een ongekend grote invloed gehad op de Europese
cultuur en literatuur.

joris Hermsen

De Arabische vertellingen vinden hun
oorsprong in de achtste eeuw en zijn
beïnvloed door de Indische en Perzische verteltraditie. Zoals veel vertellingen en sprookjes verspreiden ze zich
snel en is het moeilijk om hun échte
oorsprong te achterhalen. Er bestaat
geen oertekst die aan één samensteller
toegeschreven kan worden.
In de tiende eeuw verzamelde een man
uit Bagdad, Al-Djahsjari, een groot aantal verhalen, met de titel Duizend-enéén-nacht, maar hij overleed, volgens
de legende, voordat hij ermee gereed
was. Het oudste handschrift van de
Duizend-en-één-nacht is een vijftiende
eeuws Syrisch manuscript dat slechts
271 nachten telt. De bekendste versie
is die van de Egyptische Bulaaqeditie
uit 1835.

spel getergde koning Sjahriaar besluit
om elke vrouw met wie hij trouwt na
de huwelijksnacht te onthoofden.
Sherazade ofwel Sjahrazaad biedt zich
aan als vrouw van de koning. Zij tracht
haar dood te ontlopen door elke nacht
een verhaal te vertellen. Met behulp
van haar verbeeldingskracht wekt ze de
nieuwsgierigheid van de koning op,
zodat hij haar doodvonnis elke dag
opnieuw uitstelt. Binnen dit raamwerk
ontstaat dus elke nacht weer een nieuw
verhaal. De verhalen zijn zo aaneengeregen dat elk verhaal weer een ander
oproept en zo wordt dus de spanning
hoog gehouden.
(Nu nog wordt op deze manier een
t.v. -soapserie op het hoogtepunt
afgebroken, zodat de kijker de volgende aflevering wel weer moet zien
om zijn sensatielust te bevredigen).

Sjahrazaad

De Vertellingen van duizend-en-éénnacht gaan over de macht van het
vertellen. Een door ontrouw en over-

Erotisch

De vertellingen van duizend-en-één-nacht
zijn zo afwisselend en levendig dat ze

nooit zullen vervelen. Ze bevatten:
liefdesverhalen, ridderromans,
dierfabels, reisverslagen en erotische
vertellingen. De fantastische droomwereld brengt de lezer/luisteraar in
contact met een bonte schakering aan
jaloerse sultans, sullige ezeldrijvers,
slaven en ridders, rijke kooplieden,
sprekende dieren en dwarse geesten.
Geliefden zingen gedichten voor
elkaar, totdat ze in zwijm vallen van
emotie. Slaven vormen de muze van
de poëzie.
Er zijn veel vertalingen in het Frans,
Duits en Engels verschenen en nog
talrijker zijn de bewerkingen. Veel
verhalen zijn gekuisd of er zijn elementen aan toegevoegd. Een verhaal
als Aladdin en de wonderlamp is zo'n
bewerking van vertalingen, die niets
heeft uit te staan met de oorspronkelijk
Arabische vertellingen. Zo zeggen de
ons bekende verhalen eigenlijk eerder
iets van de Europese (vertaal)cultuur
dan van de Arabische (vertelcultuur).
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Ook onze 'gekleurde' visie op het
Midden-Oosten is hierdoor bepaald.
Beeldvorming

Onze beeldvorming van de Arabieren
is mede door de Arabische sprookjes
beïnvloed. Onbewust is het idee
ontstaan dat Arabieren hartstochtelijker zijn, directer reageren en meer
geweld gebruiken. Het is een reservoir
aan stereotypen. Want een goede
lezer/verstaander ziet dat de poëtische
beschrijvingen van de liefde functioneel zijn en dat de rol van de vrouw
juist een zeer geëmancipeerde is.
De hoofdrol in de Arabische vertellingen is weggelegd voor een vrouw
Sjahrazaad, terwijl de sultan - het
toonbeeld van mannelijkheid - geheel
is ontspoord. De kracht van deze
verhalen is dat ze nou juist net geen
morele, opvoedende functie hebben.
Invloed

Door de eeuwen heen is de invloed van
de Arabische vertellingen enorm groot
geweest op onze Europese cultuur
(bouwkunst, schilderkunst) en literatuur. Boccaccio en Chaucer hebben het
idee van een raamwerk als vertelstructuur gebruikt. Ook auteurs als James
Joyce, Charles Dickens en Gustav
Flaubert zijn geïnspireerd door de
Arabische vertellingen.
Vooral in het achttiende eeuwse
Europa waren genres van de oriëntaalse literatuur zoals de sprookjes en
de erotische en moralistische verhalen
volop in de belangstelling. In de
Romantiek zijn enkele motieven en
metaforen hiervan terug te vinden.
De dromen, het woeste geweld en de
erotiek zijn rechtstreeks ontleend aan
de vertellingen.
Censuur

Lange tijd zijn de vertellingen in de
Arabische wereld gezien als volks en
van ondergeschikt belang. De klassieke
Ook onze 'gekleurde' visie op het
Midden-Ooste i hierdoo bepaald

Arabische literatuur hield er strenge
regels op na wat de inhoud en stijl
betreft. Daaraan beantwoordden de
vertellingen niet. Ze waren namelijk
geschreven in spreektaal en gedoseerd
met een hoog gehalte aan erotiek. Het
is niet verwonderlijk dat dat laatste
voor veel opschudding heeft gezorgd.
Zelfs in 1986 nog is in Egypte de
ongekuiste versie van de Arabische
vertellingen verboden. Vooral van
religieuze kant werden de verhalen
aangemerkt als frivool en scabreus.
Momenteel is er sprake van een kuisheidsgolf in de Arabische wereld.
Dertig jaar geleden was er meer
openheid. Maar ook in de Europese
versies als die van Galland en Lane is
door de samenstellers rigoreus
geschrapt. Er zaten volgens hen nogal
wat obscene passages in, die echt niet
door de beugel konden.

Fraai project

In Nederland worden vanaf 1993 de
Vertellingen van duizend-en-één-nacht
opnieuw uitgegeven door uitgeverij
Bulaaq in Amsterdam. Het project
bestaat uit een veertiendelige,
ongekuiste editie die vertaald is /wordt
door de Amsterdamse Arabist Richard
van Leeuwen. De serie wordt op een
originele en prachtige wijze geïllustreerd door schrijver-illustrator JeanPaul Franssens. In 1999 is het vertaalproject voltooid en bezit ook Nederland
een volledige, originele en ongekuiste
versie van de Vertellingen van duizenden-één-nacht. Deze is gebaseerd op een
15e eeuws Syrisch manuscript dat in
1984 is uitgegeven door Moeshin
Mahdi. Hij vulde de vertellingen aan
met verhalen uit de gezaghebbende
Bulaaqeditie uit 1835.
In de klas

In de klas, ik denk dan niet alleen aan
de bovenbouw van havo/vwo, maar
vooral ook aan de lagere klassen, zijn
de vertellingen uitstekend lesmateriaal.
De leerlingen worden geconfronteerd
met een rijke en aparte verteltraditie.
De sprookjesachtige sfeer zal hen
aanspreken. Ze kennen de tekenfilms
van Walt Disney, de avonturen van
Sindbad de zeeman en bewerkingen van
Aladdin en de wonderlamp of AU Baba
en de veertig rovers. In de Efteling
hebben ze de Fata Morgana gezien
waarin ze een paar minuten meegevoerd worden in de Oosterse wereld.
Wellicht zijn er leerlingen in Arabische
landen op vakantie geweest of zitten er
allochtone leerlingen in de klas die uit
eigen ervaring erover kunnen vertellen.

(voor voorbeeldmateriaal, zie voetnoot).
Een simpele variant op een les 'woord
en beeld' is om leerlingen op video
fragmenten te laten zien van Aladdin
en de wonderlamp van Walt Disney.
Deze fragmenten kunnen ze vergelijken met het originele verhaal. Het
moet niet moeilijk zijn om leerlingen
op basis hiervan een beeld te laten
vormen van de Arabische cultuur. Hun
bevindingen zal wellicht een stereotypie oproepen, waarop dan weer in te
gaan is.
Zoals eerder in dit artikel besproken is,
hebben de Arabische vertellingen de
Eropese cultuur en literatuur aantoonbaar beïnvloed. Dit gegeven is zeer wel
uit te bouwen tot interessant lesmateriaal of biedt aanknopingspunten voor
een thematisch of vakoverstijgend
gerichte aanpak. In het nieuwe vak
CKV kan daar dieper op worden ingegaan en verbanden worden gelegd met
de beeldende kunsten.
De vertellingen van duizend-en-één-nacht
vormen een onuitputtelijke bron van
inspiratie. Ze mogen zeker niet ontbreken aan uw onderwijs als u besluit
thematisch te werken met een onderwerp als 'sprookjes'. #

De vertellingen van duizend-en-één-nacht,
vertaling Richard van Leeuwen, Amsterdam, uitgeverij Bulaaq. Verschenen zijn
inmiddels de delen 1 en 2 en 5 t/m 10.
De delen 3 en 4 volgen later en vormen
een aaneengesloten ridderroman.
In paperback kosten ze ƒ 39,90 per deel.
Gebonden in twee delen ƒ 95,00.
De illustraties zijn van Jean-Paul Franssens
(zie ook omslag).

Een heel interessante opdracht, die
mogelijk ook discussie kan uitlokken,
is het laten vergelijken van de 'bij ons
bekende/ vertaalde Arabische
sprookjes met de originele, ongekuiste
Vertellingen van duizend-en-één-nacht.
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Literatuur in bits en bytes: een modern sprookje...
Over Reinhard Kaisers Literarische Spaziergange im Internet
'There is a new profession of trail blazers, those who find
delight in the task of estahlishing useful trails through the
enormous mass of the common record.'
Vannevar Bush (1945): As We May Think, Atlantic

Monthly

http://www.isg.sju.ca/-duchier/misc/vbush

And ré Mottart
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Zijn we al niet in de toekomst aanbeland? De informatiesnelwegen doorkruisen de wereld. Kunst, economie en
politiek leiden een parallel en virtueel
leven in het wereldomvattende web van
Internet. En niets lijkt aan het alziend
Net-oog te ontnappen. Ook de literatuur niet. Maar hoe dringen we in deze
cyberwereld binnen? En vooral: welke
dingen kunnen we er verwachten? Of
nog: hoe worden we bedreven spoorzoekers in het digitale oerwoud met
een oog voor het goede spoor en beducht voor de valstrikken?
Reinhard Kaiser poogt in zijn boek
(o ironie!) ons van de traditionele
bibliotheek naar de electronische te
gidsen. Voor alle duidelijkheid: zijn
exploratie geldt slechts zeer sporadisch
de nieuwe literaire vormen die zich in
cyberspace aan het ontwikkelen zijn en
richt zich vooral tot de klassieke literatuur op het Internet.
Wie een lofzang op dat Internet verwacht, komt bedrogen uit. Kaisers
zoektocht naar literatuur op het Internet heeft niets van de (vaak) Amerikaanse poeha-verhalen a la William
Gibson: '(...) surfing the Web is a procrastinator's dream. And people who
see you doing it might even imagine
you're working (http://www.putnam.
com/putnam/idoru/essay.html).'

Deze, overigens wat banale, idealisering van het Net is wat perfide, want
het is onderdeel van een reclamecampagne voor zijn laatste boek 'Idor op de
website van zijn uitgeverij Putnam
Son's!
Nee, Kaiser blijft nog met beide voeten
in deze wereld, houdt een pragmatische kijk op de dingen aan en registreert alles nauwkeurig. Voor de lezer
ontstaat zo een handige en betrouwbare reisgids.
Proviand voor onderweg

In een zeer lezenswaardige inleiding
(onder de leuke titel 'Wegzehrung' =
proviand voor onderweg) tracht Kaiser
een aantal bijna ritueel geworden
klachten van boekenliefhebbers tegen
de nieuwe media tot normale proporties terug te voeren. Zo herleidt hij de
argumenten van voor- en tegenstanders van de virtuele wereld tot de klassieke argumenten over zin en onzin
van leescultuur tout court: oude wijn in
nieuwe zakken dus. En over het voortdurende verwijt dat het Net de mensheid met informatie overspoelt en hierdoor desoriënteert, heeft hij volgende
one-liner klaar: 'Information ist immer
Flut, und den, der sich nicht zu orientieren weiss, wird sie überfluten
(Kaiser, 1996:11).'
Ikzelf onthou vooral zijn statement

waarmee hij klaarblijkelijk de literatuurliefhebbers op zijn digitale speurtocht naar literatuur mee wil lokken:
het Net is voor alles een leesmedium!
Lezers zijn dan ook 'besser als manche
anderen gerüstet für das Internet. In
virtuellen Weiten umherschweifen das haben Leser schon immer getan
(Kaiser, 1996:9).'
Uiteindelijk toont Kaiser in z'n pragmatisme dat het Internet de eerste
theoriedebatten voorbij is en vandaag
gewoon in het leven van alledag ingang
heeft gevonden. En dat ondanks nog
vele technologische tekortkomingen.
Een tweede inleidende hoofdstuk
behandelt hoe je Internet gebruikt:
aansluiting, nethulpmiddelen, gebruikerstrucs. Het is een wat oppervlakkige
introductie waarin men niet alle antwoorden op de (ongetwijfeld veel
mogelijke) vragen vindt. Mijns inziens
niet echt een bezwaar, gezien de zeer
vlugge evolutie van apparatuur en
software de relevantie van dit stukje
wellicht van beperkte duur is. Van een
echt technische inleiding kan men dus
niet spreken, wel van een soort poging
tot het opheffen van drempelvrees bij
'digabeten'.
Webpages voor literatuurliefhebbers

De hoofdmoot van het boek is een
soort van geannoteerd adresboek van
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'Webpages' voor literatuurliefhebbers.
Die laatsten komt hij een eind tegemoet door zijn hoofdstukjes als in een
traditionele bibliotheekgids te ordenen.
Achtereenvolgens worden behandeld:
ontsluitingsinstrumenten (zogenaamde netbrowsers), auteurs, poëzie,
miscellanea, hypertextliteratuur, tijdschriften, schrijven en vertalen, naslag-
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werken, bibliotheekcatalogi,
geschiedenis van het boek, onlinetekstarchieven, wetenschap en
onderzoek, boekbedrijf en -handel,
electronische kranten en tijdschriften.
Het laatste hoofdstukje is gewijd aan
verschijnselen die dicht tegen de
literatuur aanleunen: musea, archieven, kunst, muziek, film en filosofie.

Er is ook nog een interessant toetje:
een vrij uitgebreide lijst van werken die
in 'fulltext' op het Internet te vinden
zijn. Het betreft hier de eerste resultaten van online-tekstarchieven die
zich inzetten om alle 'waardevolle'
werken waarop geen auteursrecht
meer rust wereldwijd ter beschikking
te stellen.

TSJIP/LETTEREN

7

17

File Edit Uieiu Go Bookmarks

Options

Directoru Ulindoui

Netscape: Rlice's flduentures in Wonder land (Project Gutenberql

File Edit
Go Bookmarks
Options Directoru
File Edit
Go Uieiu
Bookmarks
Options
Directoru
Ulindoui Ulindoui
File Edit
Uieiu Uieiu
Go Bookmarks
Options
Directoru
Ulindoui
Netscape:
Rlice's flduentures
in Wonder
land
(Project Gutenberql
Netscape:
flduentures
in Wonder
land
(Project
Gutenberql
Netscape:
Rlice'sRlice's
flduentures
in Wonder
land (Project
Gutenberql

Alles lijkt grondig opgezocht en gedocumenteerd. En doorstaat de test zoals
de illustraties bij dit artikel mogen
aantonen. Voor neofieten voorwaar een
hulp om voor zichzelf uit te maken of
ze hun literaire horizon tot het Net
willen verruimen.
De baarlijke duivel Internet

Als men een tijdje met Kaiser onderweg is geweest, komt men als vanzelf
tot de vaststelling dat het Internet

REN 7 . 1

helemaal niet de baarlijke duivel der
onwetendheid en oppervlakkigheid in
huis haalt, maar gewoonweg een
communicatiemedium is dat onze
leeservaringen kan verrijken. Het
maakt immers heel wat literaire bronnen toegankelijker en creëert nieuwe
omgevingen waarin de literatuur
centraal staat. En dat komt bovenop, en
niet in de plaats van, de waardering
voor échte boeken en de kennis die
men door het lezen ervan verwerft.

Zo komt het in de virtuele bibliotheek
misschien toch nog tot een happy-end
in de moeilijke relatie tussen boekenwurm en cyberkid. Net als in een
sprookje... È

Kaiser, Reinhard (1996), Literarische
Spaziergange im Internet. Bücher und
Bibliotheken online. Frankfurt am Main:
Eichborn. ISBN 3-8218-0975-2

Doornroosje van meisje tot vrouw
Over de psychologie van het sprookje
Het volkssprookje is in de psychoanalytische school vanjung
dikwijls gebruikt als studiemateriaal. Van veel sprookjes
bestaan er diepgaande analyses en veelzijdige interpretaties.
Eén daarvan is ajkomstig van Angela Waiblinger die in
haar studie de ontwikkeling van Doornroosje van meisje tot
vrouw uiteenzet.
Hans Ester

Uit de psychoanalytische school van
Carl Gustav Jung zijn zeer veel studies
over het volkssprookje voortgekomen.
Jung heeft voor een bepaalde richting
binnen de psychoanalytische uitleg van
sprookjes zelfde bouwstenen aangedragen. Een centrale studie van Jungs
hand is Zur Phanomenolgie des Geistes
im Marchen. In haar opstel 'Die Anima
als Naturwesen' (1955) legt Emma Jung
uit welk verband enerzijds bestaat tussen de menselijke psyche in haar ontwikkeling en anderzijds de voorstellingen van natuurwezens in mythen en
sprookjes. De bedoelde voorstellingen
zijn over de gehele aarde verbreid en
laten een opmerkelijke overeenkomst
met beelden uit dromen en fantasieën
zien.
Het gaat er bij Jung om dat de wezens
en de dingen die in het sprookje een
plaats hebben, uitdrukking zijn van
een psychische werkelijkheid. Als gevolg van deze vooronderstelling heeft
het sprookje heel wat meer te vertellen
dan op het eerste gezicht het geval lijkt
te zijn. Het sprookje registreert de
psychische ontwikkeling en grijpt door
middel van beelden in, wanneer er binnen deze ontwikkeling iets mis dreigt
te gaan.
Terwijl weinig studies over het sprookje zich baseren op de theorie van Sig-

mund Freud (Bruno Bettelheim uitgezonderd), hebben de leerlingen van
Jung voor een kleine bibliotheek aan
theoretische studies en interpretaties
van sprookjes gezorgd. In Nederland
behoren de studies van Marie-Luise
von Franz over de vrouw in het sprookje tot de bekendste sprookjes-interpretaties.
Deze studies nemen een prominente
plaats in de reeks Weisheit im Marchen
in, waarvan de afzonderlijke delen
steeds een bepaald sprookje onder de
loep nemen. In deze reeks, die inmiddels meer dan dertig delen omvat, worden onder meer de volgende sprookjes
uitgelegd: 'Sneeuwwitje', 'Repelsteel-

tje', 'De duivel met de drie gouden
haren', 'De kikkerkoning', 'Jorinde en
Joringel' en 'Doornroosje'.
De interpretatie van 'Doornroosje'
schreef Angela Waiblinger. Deze interpretatie zal ik hieronder samenvatten.
Overeenkomsten

Waiblinger laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat haar interpretatie
ervan uitgaat dat het sprookje de openbaring vormt van een psychische werkelijkheid. Zij constateert ter ondersteuning van deze gedachte dat er
tussen bepaalde mythen, sagen, legenden en het sprookje 'Doornroosje'
opvallende overeenkomsten zijn.
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zijn te worden opgenomen en te worden verwerkt. Daarom moeten sprookjes als 'Doornroosje' steeds weer opnieuw worden verteld en verwerkt, in
vele variaties, zoals ook dromen die
een thema - dat in de meest uiteenlopende beelden wordt voorgesteld net zo lang herhalen totdat het door de
dromer wordt begrepen en bewust in
haar/ zijn leven wordt opgenomen.
Wat wil door 'Doornroosje' worden
begrepen en tot het bewustzijn
doordringen?
Het sprookje 'Doornroosje' begint en
eindigt met een koningspaar. Het
eerste koningspaar wenst een kind dat
het lange tijd niet krijgt. Bij het tweede
koningspaar legt Waiblinger de nadruk
op de rozenhaag die is gaan bloeien.
Dat herinnert haar aan het kerstlied 'Es
ist ein Ros' entsprungen'. Het wonder
dat in het kerstlied wordt bezongen is
de geboorte van het goddelijk kind.
Maar welk wonder geschiedt door
middel van Doornroosje?
De belangrijkste fasen van de handeling binnen dit sprookjesgegeven zijn
de volgende:
i. Een koningspaar krijgt lange tijd
geen kind; 2. Een machtige gestalte
wordt onrecht aangedaan; 3. In haar
vijftiende jaar wordt Doornroosje door
een spinnewiel of door vlas in een diepe, doodsgelijke slaap gebracht; 4. Een
prins die op de juiste tijd verschijnt,
vindt de nu rijpe vrouw. In sommige
varianten van dit sprookjesgegeven
maakt hij haar gelijk tot moeder.
De hierboven weergegeven volgorde is
allerminst willekeurig. Volgens Waiblinger gaat het hier om een thema dat
de mensheid al lange tijd bezighoudt.
Iedere versie, zo benadrukt zij, bevat in
beeldende taal wat er in de psyche van
het individu en daarmee ook in de
maatschappij gebeurt. Het gaat om
datgene wat in het onbewuste begint
en ernaar streeft, om door het bewust-
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De kikker in het bad

Na haar inleiding maakt Waiblinger de
overgang
een algemene analyse
n algemen naar
analys
van onze tijd. Zij legt een verband
tussen de betekenis van het sprookje
'Doornroosje' en de plaats die het
vrouwelijke in de Westerse cultuur
inneemt. Dat leidt tot de vooronderstelling dat de vreugde over de zinnelijkheid uit onze slaapkamers is verbannen. De mensen van nu weten volgens
Waiblinger niets meer van de geheimen der geslachtelijkheid. De godinnen der vruchtbaarheid, van het onuitputtelijk verlangen en begeren zijn
verdwenen ten gunste van de vrouwloze Jehova in zijn mannelijke eenzaamheid. Dat ziet de schrijfster ook
als de beginsituatie van het sprookje.
De onvruchtbaarheid van de koningin
vindt haar oorzaak in het feit dat zij
haar vrouwelijkheid niet meer beleeft.

Haar kuisheid maakt haar onvruchtbaar.
Aan de heerschappij van de man die in
het geheim bang is voor het vermogen
van de baarmoeder om te baren, heeft
de vrouw verloren wat tot de vruchtbaarheid behoort: de lust, de diepe voldoening van haar naaktheid, het genot
van haar lichamelijke geslachtelijkheid.
Wat heeft de berooide vrouw nodig om
de weg terug te vinden naar haar oorspronkelijke vrouwelijkheid? Het
sprookje kent het antwoord: een kikker. De kikker die uit de diepte komt,
symboliseert het instinct, het dierlijke.
Met het betreden van de badkamer, de
ruimte die met water, reiniging en
naaktheid te maken heeft, begeeft men
zich op het terrein van het moederlijke,
van de Moeder met een hoofdletter.
De tovenaressen

Met de geboorte van het meisje wordt
volgens Waiblinger het verdrongene,
het uitgestotene, het vrouwelijke, in de
mensenwereld teruggehaald. Voor het
feest van de geboorte van het meisje
worden ook wijze vrouwen uitgenodigd, ('vroedvrouwen' zijn letterlijk
wijze vrouwen) Het zijn vrouwen die de
wijsheid in het land van de koning beheren. Het zijn geen mannelijke hoogwaardigheidsbekleders. Dat is binnen
deze redenering een belangrijke verwijzing naar de thematiek van het
sprookje. Het gaat om het vrouwelijke,
om het groeien van een nieuw zelfbegrip en zelfbewustzijn van de vrouw.
Over het geheim van de geboorte - en
van de wedergeboorte, dat wil zeggen
van het oude in het nieuwe - kunnen
vrouwen van nature meer weten dan
mannen. De man onderzoekt veel,
komt tot weten schappelijk-rationele

inzichten. Het eigenlijke, het geheim
waarom het in de diepste kern draait,
begrijpt hij met zijn denkpatronen
nauwelijks, hoe ingewikkeld die
denkpatronen soms ook zijn.

Getallen

De donkere vrouw

De koning nodigt slechts twaalf wijze
vrouwen uit. Omdat hij maar over
twaalf bestekken de beschikking heeft,
moet de dertiende fee thuisblijven.
De koning is gemakzuchtig. Hij zou
toch zonder veel moeite een dertiende
bestek kunnen laten maken? Het
intuïtieve, irrationele dat bij het
vrouwelijke hoort, blijft uitgesloten.
Symbolisch uitgelegd betekent de
combinatie van twaalf en goud dat het
zonnejaar heerst. In matriarchale zin
is het het ritme van de maan dat
samen met het ritme van de
geslachtsrijpe vrouw de jaaromloop
bepaalt. Dan gaat het om dertien
maanden van achtentwintig dagen.
De maan is het gesternte van de nacht.
En juist de representante van de nacht,
de vrouw van het donker, nodigt de
koning niet uit. De mensheid is thans
bang voor het vrouwelijke. Zo luidt het
oordeel van Waiblinger.
De twaalf gouden borden symboliseren
het patriarchale zonnejaar. De dertiende fee symboliseert de koningin van de
nacht. Waarom doodt deze koningin
van de nacht Doornroosje niet meteen?
Dat heeft met de leeftijd van Doornroosje te maken. Wanneer Doornroosje
haar vijftiende levensjaar begint, heeft
ze haar veertiende net voltooid. In haar
vijftiende levensjaar ontwikkelt Doornroosje zich van meisje tot vrouw. Wat
wil de dertiende fee nu? Zij wil de geslachtsrijpe vrouw niet onder de levenden aan het hof van de koning laten,
maar haar terug laten gaan naar haar
donkere rijk.
Welk geheim verbergt zich in deze
vrouw die zulke verschrikkelijke besluiten neemt? Het ligt volgens
Waiblinger in de diepte van het
onbewuste dat door het bewustzijn niet
eenvoudig rationeel te vatten is.

In de Westerse cultuur is een sterk
bewustzijn gegroeid van het verschil
tussen wat het leven dient en wat met
de dood te maken heeft. Waiblinger
gaat ervan uit dat dit in de vroege tijd
niet zo was. De vrouw als draagster van
de vrucht en als degene die het leven
baart, heeft van het begin af aan een
natuurlijke relatie tot de mysteries van
wedergeboorte en sterven. De man
daarentegen, de eenzijdige geest, die
zijn ziel heeft verpand aan het kunnenmaken, kan de eigenlijke zin van een
dergelijk gebeuren niet in zijn diepste
betekenis doorgronden. De patriarchale heerser, in het sprookje de
koning, blijft het geheim van leven en
dood vreemd.
Maar de machtige, in de ziel van het
individu en in de ziel van de gehele
gemeenschap aanwezige krachten,
laten zich eenvoudigweg niet verdringen. De tovenares spreekt het doodvonnis over Doornroosje uit. Met dit doodvonnis wil zij zeggen: jij, vader, patriarch, bent weliswaar heerser hier in
het land, maar alleen wat de uiterlijke
gebeurtenissen betreft. De heerseres
over innerlijke aangelegenheden, dat
ben ik. Ik draag de sleutel tot het leven
en de dood. Ik zegen jouw kind of ik
dood het. Doornroosje, van wie ik de
geboorte aan jouw vrouw in de gestalte
van een kikker heb aangekondigd, was
voorbestemd om vrouwelijk denken,
vrouwelijk gevoel, zinnelijke vreugde,
vredig samenzijn in de wereld te
scheppen. Jij echter, die nog altijd niet
het vrouwelijke in zijn totaliteit wil
accepteren, bent niet rijp voor dit geschenk, een geschenk dat ik, de moeder van het lot, je wilde geven. Blijf in
je door mannelijkheidswaan ontzielde
wereld. Hier laat ik mijn dochter niet.
De les die volgens Waiblinger uit deze
geschiedenis voor de mensheid te trekken valt, is dat mannen die niet hebben geleerd om het vrouwelijke deel te

laten hebben aan zichzelf, nooit de
totaliteit van hun mannelijke existentie, de volheid van hun creatieve potentie zullen ervaren.
De spintol

De mens heeft bij datgene wat hij ziet
en ervaart commentaar nodig uit het
onbewuste, uit de ziel. Dat is wezenlijk
voor het Jungiaanse denken. Het onbewuste geeft waarschuwingen in de
vorm van beelden. Wat betekent, uitgaande van de visie op het evenwicht
tussen het mannelijke en het vrouwelijke, het spinnewiel in 'Doornroosje'?
Waarom moet de spintol tot moordinstrument voor Doornroosje worden?
Spinnen heeft een belangrijke betekenis binnen de Griekse mythologie. We
kunnen bijvoorbeeld denken aan de
lotsgodinnen die de draden van het
leven spinnen. Het spinnen heeft magische kracht. De koning in het sprookje verbant de spinnewielen. In plaats
van te streven naar eenheid en verbondenheid laat hij de spinnewielen verbranden of uitbannen. Het spinnewiel
is symbool van de kracht om draden tot
een netwerk te verbinden. De sterkte
van vrouwen bestaat volgens Waiblinger in de zin voor relaties. Over relaties wordt gezegd dat ze aangeknoopt
of gesponnen worden. Het spinnewiel
is daarom zeker geen willekeurig
medium. De keuze van het spinnewiel
in dit sprookje maakt duidelijk wat de
inzet van het conflict tussen twee
krachten is.
De toren

De toren in het sprookje symboliseert
het bovenste gedeelte van de structuur
van de ziel, terwijl de kelder het beeld
vormt van onbewuste sferen. De toren
staat ook voor veiligheid. Torens maakten immers ook deel uit van vestingen.
De dikke muren beschermen tegen
aanvallen van buiten. Het is daarom
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geen toevallige plaats van ontmoeting
met de oude vrouw. Met het sprookje
'Raponsje' is 'Doornroosje' door het
symbool van de toren te vergelijken.
De oude vrouw in de toren

Wie is die oude vrouw die hoog boven
in de toren zit en Doornroosje blijkbaar verwacht? De dertiende fee wilde
dat Doornroosje zou sterven. De
twaalfde fee verzachtte de spreuk tot
een honderd jaar durende slaap. De
twaalfde fee zou daarom wel eens die
oude vrouw in de toren kunnen zijn
die er op let dat alles gebeurt zoals het
bepaald is. Misschien, zo zegt Waiblinger, is met het vrouwelijke in de
toren ook het vrouwelijke op zich bedoeld. Het vrouwelijke dat de lichamelijke en psychische veranderingen in
de geslachtsrijpe vrouw kent. Dit besef
is nodig voor het meisje dat begrijpt
dat de dag van verandering, het begin
van het vrouw-worden, is gekomen.
De beklimming van de toren zou als
een initiatierite van het meisje kunnen
worden opgevat dat voor het eerst menstrueert. Symbolisch gesproken zegt de
weg naar de toren dat de vrouw in de
toren een leermeesteres is die zorgdraagt voor het meisje, die Doornroosje inwijdt in de geheimen van het
vrouw-zijn. Waiblinger gaat zo ver om
te overwegen of de oude vrouw in de
toren een vereniging, een synthese van
alle dertien feeën vormt. Vanuit deze
gedachte vertelt de oude vrouw dan de
volledigheid van het vrouwelijke.
Wanneer Doornroosje naar de oude,
wijze vrouw in de toren gaat en voor
honderd jaar achter de doornhaag verdwijnt, begint het proces van onsterfelijk zijn. Dat wil zeggen, dat haar geest
zich in het gewaad van het vrouwelijke
kleedt en deel heeft aan het steeds opnieuw geboren worden. Daarmee heeft
het vrouwelijke deel aan de cyclus van
sterven en geboorte in de ons omringende
natuur. in de ons omsterven
en geboorte
ringende natuur.
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Bloed-geheim

Voordat Waiblinger op de
honderdjarige slaap ingaat, staat zij
eerst stil bij de grote symbolische
betekenis die bloed in onze cultuur
heeft. De menstruatie betekent het
afscheid van de kindertijd. De
kindertijd is dood. Het is eveneens de
dood die zich elke maand gedurende
enkele dagen aankondigt. Niet bevrucht leven sterft en vloeit weg met
het bloed. Waar zijn de vrouwen, de
oude vrouwen, die de kracht hebben

om de jonge meisjes bij de hand te
nemen om hen binnen te leiden in het
opwindende bestaan vol lust dat behoort bij de vrouw. Waren er maar genoeg Sappho's, verzucht Waiblinger,
dan zouden niet zoveel meisjes aan
anorexia nervosa lijden.
De slaap

Honderd is een symbolisch getal. Honderd wijst op een gesloten systeem. Na
honderd jaar heeft Doornroosje geleerd
wat ze moest leren.

Kairos

Doornroosje ontvangt pas dan haar
naam, wanneer de doornenhaag bloeit.
Jonge mensen, zo zegt Waiblinger,
springen in onze tijd misschien over
een belangrijke fase in hun ontwikkeling heen. Wanneer al te vroeg contacten worden aangegaan, dan missen
zij de ontwikkeling die tot het diepst
van hun geestelijk bestaan leidt. Het
komt dus aan op het juiste ogenblik.
Dat moment heet Kairos, genoemd
naar de mythische knaap met de kuif
die dan ook in de kuif dient te worden
gevat. Wij weten hoe belangrijk het in
het leven is om de dingen op het juiste
moment te doen. Dit geldt ook voor het
seksuele. De seksualiteit moet in de
optiek van Waiblinger niet driftmatig
zijn/ haar gang mogen gaan, maar dit
gebied moet door oefening en ervaring
tot een hogere trap van erotiek worden
gecultiveerd.
De rozen van eros

De roos is een oud liefdessymbool.
Eros betekent gevoel en relatie. Het
georiënteerd zijn op het jij is datgene
wat de vrouw eigen is, wat haar in de
wieg werd gelegd. In de vrouw behoort
Eros tot haar bewuste leven. De man
moet, wil hij als Eros leven, eerst helpen zijn anima, het vrouwelijk deel van
zijn psyche, bewust te laten worden.
Honderd jaar lang, gedurende de tijd
van de overgang van meisje naar
vrouw, heeft de haag Doornroosje beschermd. In deze beschermde ruimte
kon Doornroosje in alle rust volwassen
worden. Hier kon zij zich tot volle
schoonheid, tot een bloeiende roos ontplooien. Nu wordt het hof wakker en
gaat het leven weer verder. Het koninkrijk heeft een nieuw paar. Omdat de
slapende koningsdochter in zich heeft
laten rijpen wat tot de volledigheid van
haar vrouw-zijn behoort, is zij nu in
staat om een relatie met een man op

een geheel individuele manier aan te
gaan. Nu kan zij ook naar buiten toe
uitstralen wat zij in haar innerlijk heeft
ontwikkeld. Waiblinger maakt van dit
gegeven gebruik om kritiek te uiten op
de vanzelfsprekendheden van onze
tijd. Ze stelt vast dat jonge mensen van
nu door het overaanbod van verstrooiing en afleiding, niet de gelegenheid
krijgen om het innerlijke rijpingsproces tot zijn natuurlijke afsluiting
te voltooien. Doornroosje krijgt die
gelegenheid wel en daarom biedt het
sprookje volgens de hier geschetste uitleg een perspectief op een andere beleving van seksualiteit dan die van het
oude koningspaar, een perspectief op
een bewuste vrouwelijkheid en op een
actieve, intuïtieve vrouwelijke creativiteit.

ling van de mens zoals Jung die heeft
beschreven. Binnen de voorstellingen
van Jung signaleert het onbewuste de
verstoringen die in het psychisch ontwikkelingsproces optreden. Het onbewuste drukt zich in beelden uit die
weliswaar een collectief karakter hebben maar ook die ook een vorm zullen
hebben die door de tijd is ingekleurd.
De beelden die de mens in zijn dromen ontvangt, vormen de uitdrukking
van psychische krachten. Die krachten
zijn in sprookjes als 'Doornroosje' tot
beelden geworden. Wie de vooronderstellingen deelt, zal het betoog van
Waiblinger kunnen beamen. Wie dat
niet doet, zal vermoedelijk toch onder
de indruk komen van de consequentie
waarmee de schrijfster haar sleutel tot
het begrijpen ook met betrekking tot
onaanzienlijke details hanteert. È

Conclusie

Angela Waiblinger heeft, voortbouwend op het gedachtegoed van Carl
Gustav Jung en diens leerling MarieLuise von Franz een verrassende uitleg
gegeven aan het overbekende sprookje
'Doornroosje'. Binnen haar interpretatie komen details uit de oorspronkelijke tekst van het sprookje tot hun
recht die doorgaans worden genegeerd,
ook in verdere verwerkingen van het
verhaal, zoals bijvoorbeeld verfilmingen. Ik denk bij zulke details concreet
aan de kikker als aankondiger, als
heraut van de komende geboorte van
het dochtertje.
Waiblinger heeft het sprookje segment
na segment geanalyseerd. Daarin is
een consequente lijn te onderscheiden.
Wel is deze interpretatie gekoppeld aan
twee vooronderstellingen.
De eerste vooronderstelling betreft de
betekenis van het volkssprookje als
universele, symbolische verhaalvorm
waarvan de elementen naar een psychische werkelijkheid verwijzen.
De tweede vooronderstelling heeft
betrekking op de psychische ontwikke-

Angela Waiblinger, Dornröschen. Auch des
Vaters liehste Tochter wandelt sich zur Frau.
Stuttgart 1988, Kreuz Verlag. (Serie:
Weisheit im Marchen)
De belangrijkste teksten op het gebied van
de dieptepsychologische benadering van het
sprookje zijn gebundeld in: Wilhelm Laiblin
(red.), Marchenforschung und Tiefenpsychologie. Darmstadt 1986, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft. (Serie: Wege der
Forschung, deel CII) Jammergenoeg
ontbreekt Jung zelf in deze bundel. Emma
Jung en Marie-Luise von Franz zijn wel
vertegenwoordigd, evenals Freud met zijn
opstel Marchenstoffe in Traumen.
Emma Jung, Die Anima als Naturwesen.
In: W. Laiblin (red.), Marchenforschung und
Tiefenpsychologie. Darmstadt 1986, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Blz. 237-284.
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Moeder de gans

Over sprookjes in het algemeen
en over Charles Perrault in het bijzonder

Godfried Bomans schreef onderstaand essay in 1946 naar
aanleiding van het lyjarig bestaan van Dekker e[ van de
Vegt, uitgever en boekhandel te Nijmegen, die het uiteraard
uitgaf Het stuk is voor het doel dat wij beogen - namelijk:
de mening weer te geven van een van onze eigen sprookjesschrijvers - ontdaan van de verwijzingen naar het jubileum
van de opdrachtgever en tevens van een al te gedetailleerde
uitweiding over de betekenis van de zinsnede 'Moeder de
Gans'.

Godfried Bomans

Wie herinnert zich niet haar wonderlijke stem, murmelend in onze verre,
verre kinderjaren? Wie heeft niet
gezucht van opwinding als de arme
vrouw van Blauwbaard (was het zijn
tiende? was het zijn twaalfde?) daar
hoog op de toren roept: 'Zuster Anna!
Zuster Anna! Ziet gij nog niets
komen?' Nu, zolang zuster Anna nog
niets ziet mogen wij opblijven, dat is
zeker. Want zelfs uw oudste broer, die
geheimzinnige bezigheden heeft op
een groot kantoor ergens in de wereld,
heeft zijn pijp laten uitgaan en luistert
met een vreemde glimlach. Doch als
hij zich betrapt ziet, schrikt hij en
duikt weg achter zijn krant, want
sprookjes vindt hij onzin.
Dat zijn ze ook. Maar we zijn ermee
groot geworden en er is iets van die
onzin diep in ons zelf blijven zitten.
Op sommige zomeravonden komt dat
nog wel eens naar boven en dan weten
we zelf niet goed hoe we het hebben.
Het kan dan gebeuren, dat een ernstig
makelaar in effecten plotseling achter
het rozenboompje in zijn tuin een

TSjlP/LETTEREN 7.1

• /

kabouter meent te zien; hij wrijft zijn
ogen uit en de kabouter is weg. Wat
was dat? Het was veel meer van
Moeder Gans in ons gebleven dan wij
zelf wel weten. [...]
Hoe oud ze precies zijn weet geen
sterveling, evenmin als men de plaats
kent waar ze vandaan komen. Hierover
zijn boeken geschreven, veel dikker
dan de sprookjes zelf, maar ik moet
mijn lezers waarschuwen: ze zijn niet
zo spannend. Het eerst hielden Duitse
vorsers zich met deze vraag bezig en
zij kwamen na veel nadenken tot de
natuurlijke slotsom, dat de sprookjes
uit Duitsland stamden. Zo zegt
bijvoorbeeld Franz Linnig in zijn
Deutsche Mythenmarchen (1883), over
Roodkapje sprekend: 'Das Marchen
von der kleinen sussen Dirne, die alle
Leute so lieb haben, ist den deutschen
Kinderherzen so innig verwachsen, das
mann an einen fremden Ursprung
kaum zu denken wagt' (p.183).
Niet treffender kan worden aangetoond
dat de wens de vader van gedachte is!
Een andere Duits geleerde Theodor

Pletscher, tekent tegen deze doorzichtige inbeslagneming dan ook protest
aan [en merkt op dat de bekendste
sprookjes, ook die in Duitsland het
bekendst zijn, al lang in Frankrijk hun
definitieve vorm hadden gevonden
voor zij in Duitsland als volkssprookjes
werden opgeschreven]. [...]
Is Frankrijk dan het geboorteland van
de sprookjes? Nee, zeggen vorsers als
Benly, de bakermat van deze verhalen
en van de meeste Europese sprookjes,
ligt in het tegenwoordige Brits-Indië.
Door mondelinge overlevering - aldus
onze Nederlandse folklorist Prof. Jan
de Vries - zijn deze Indische volksverhalen tot in West-Europa doorgedrongen. Aldus zou de overeenkomst
tussen onze sprookjes en de Indische
sagen te verklaren zijn.
Ik voor mij geloof dat deze overeenkomst veel eenvoudiger kan begrepen
worden. In alle volkeren der aarde
leven gelijke, algemeen menselijke
verlangens en ideeën, die de steeds
weerkerende motieven van (in uitwerking weliswaar verschillende)
sprookjes vormen. Dat dus bijvoorbeeld Klein Duimpje de reus te slim af
is, komt niet hiervandaan dat de Tibetaanse godheid Kuka de reuzegod Mari
duizenden jaren geleden voor de gek
hield, maar vindt misschien eenvoudiger hierin zijn grond, dat de liefde
van het mensenhart altijd is uitgegaan
naar het kleine en slimme in zijn strijd
tegen het domme en geweldige, en dat

Godfried Bomans

er, zolang er mensen zullen leven,
altijd opnieuw verhalen zullen ontstaan waarin dit kleine het grote
overwint. De lezer gelieve echter
deze veronderstelling als een zuiver
persoonlijke op te vatten.
De man, die ze voor het
eerst optekende

Wat hiervan ook zij, vast staat dat de
vertellingen van Moeder de Gans, toen
Charles Perrault ze in 1791 in een oud
cahier noteerde, al eeuwen lang de
ronde deden door het Franse volk. Had
Perrault enig vermoeden dat hij zijn
naam hiermee onsterfelijk maakte?
Niet het minst. Integendeel, hij
schaamde er zich voor en zette op het

kaftje de naam van zijn negentienjarige zoon: P. Darmancour (Perrault
d'Armancour). Zo circuleerde dit
geschriftje door de Parij se salons, waar
het een bescheiden bijval oogstte van
enkele letterlievende dames. [...]
Het is merkwaardig, dat zij, die nog
steeds aannemen dat de zoon van
Perrault de sprookjes zou geschreven
hebben, zich altijd beroepen op de
naïeviteit van toon waarin zij geschreven zijn. Zo de encyclopedie van
Larousse: 'Voor die opvatting is veel te
zeggen, want de kinderlijke toon, die
de sprookjes in hun oorspronkelijke
vorm bezitten en de frisse spontaniteit
waarvan zij getuigen, worden inderdaad geheel verklaard, wanneer men
aanneemt, dat zij geschreven zijn door
iemand, die zelf de kinderschoenen
nog nauwelijks ontwassen is...'
Nu is het tegendeel mijn mening, dat
dit alles slechts verklaard wordt zo men
aanneemt, dat de sprookjes juist
geschreven zijn door iemand, die de
kinderschoenen reeds lang ontgroeid
is. Men is niet eenvoudig op zijn
negentiende jaar. Men is dan juist
buitengewoon ingewikkeld. Men
schrijft niet kinderlijk en naïef op die
leeftijd. Het is mogelijk dat men dan
nog kinderlijk en naïef is; maar men
spant in elk geval alle krachten in om
het niet te schijnen. Alle vermogens
van de ziel staan in het geweer geroepen voor de heroïsche onderneming:
een groot mens te zijn. Wij zeggen niet
dat het geheel onmogelijk is dat een
jongeman van negentien jaar sprookjes, en zelfs goede sprookjes schrijft.
Wij zeggen alleen dat zulk een jongen
een uitzondering is, en wel een zo
hoge, dat, waar wij te kiezen hebben
tussen hem en zijn vader, wij zonder
aarzelen de vader aanwijzen.
Eenvoud is niet het kenmerk van de
beginner, gelijk men veelal meent. Het
is het duur bevochten stempel van de
meester. Het is de lauwerkrans van de

ouderdom. De meeste schrijvers
beginnen met ingewikkeld te zijn;
enkele verkorenen eindigen met
eenvoudig te worden.
De ironie van de tijd

Maar waarom signeerde Perrault dan
niet met zijn eigen naam? Ik schreef
het reeds: hij schaamde zich een
weinig. Perrault was een befaamd
letterkundige in zijn dagen. Hij bezat
en zetel in de Académie en schreef van
deze plaats afvier zware boekdelen
tegen niemand minder dan Boileau,
ten bewijze dat de moderne Franse
schrijvers volstrekt niet onderdeden
voor de oude Grieken en Romeinen
(Parallèle des anciens et des modernes,
i688-'98, 4 vol.). Toen Boileau zich
niet overwonnen verklaarde, schiep
hij onverwijld een werk van dubbele
omvang om hem daaronder te
verplettern: Les Hommes ülustres qui
ont paru en France pendant ce siècle, avec
leurs portraits en nature, 1696-1700. Dit
was zijn levenswerk, de worp naar de
onsterfelijkheid. Perrault had er dag en
nacht aan gewerkt, en alleen 's avonds
daalde de grote man wel eens af naar
de kinderkamer en luisterde met een
glimlach naar de wonderlijke vertelsels, die een oude kindermeid aan zijn
jongens opdiste. Hij ging zelfs zo ver,
dat hij er enige van opschreef in het
schriftje van zijn oudste zoon. En nu,
de ironie van de tijd! Deze potloodkrabbels hebben zijn naam in de
harten van de kinderen gegrift, voor
zolang de wereld zal leven en zolang
er kinderen zullen bestaan....[...]
Perrault was zijn hele leven lang
ingewikkeld geweest; zijn boeken
waren zó moeilijk, dat men besloot
hem in de Académie te plaatsen. En
daar plotseling, kort voor zijn dood,
werd hij enkele bladzijden lang
eenvoudig, zo sterfelijk eenvoudig, dat
hij het zelf niet in de gaten had en er
de naam van zijn zoon onder zette.
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Perrault zag dus zijn simpelheid niet
als een bekroning; hij zag haar als een
schrede terug. Hij begreep zijn eenvoud niet als de goudkorrel, gewonnen
uit het slijk van zijn standaardwerken.
En hij blies het weg. Maar hij boet nog
steeds voor deze onachtzaamheid. De
standaardwerken schrijft men hem
rustig toe: zij zijn ongevaarlijk en de
moeite van het twisten niet waard.
Maar het vaderschap over de sprookjes
wordt hem ontzegd. [...]
De waardering der tijdgenoten

Niettemin had Perrault, toen hij door
het publiceren der 'contes' voor zijn
prestige vreesde, gelijk. Wij zijn
gewend het sprookje als een waarachtig kind der Muzen te beschouwen, en
het is volstrekt geen bewijs van moed
zo een volwassen mens tegenwoordig
een sprookjesboek de wereld inzendt.
Maar die adoptie is van betrekkelijk
jonge datum. De Duitse romantici van
de eerste helft der vorige eeuw waren
de eersten, die zich voor het sprookje
niet schaamden. De gebroeders
Grimm, Tieck, Novalis en Brentano
ontdekten het sprookje op een vergeten
plank van 's werelds boekenkast; zij
stoften het af en gaven het zijn plaats
tussen de andere boeken. Ook
Andersen, hun tijdgenoot, is eerst door
de Duitse vertaling van Chamisso
bekend geworden. Maar in de dagen
van Perrault behoorde het sprookje tot
het domein van bakers en kindermeiden (wat tot op zekere hoogte waar
is) en een 'homme de lettres' kon daar
bezwaarlijk mee voor den dag komen.
Dertig jaar vóór Perrault zijn sprookjes
noteerde wist de machtige Boileau zijn
verachting voor 'Joconde' niet beter uit
te drukken dan door het te vergelijken
met de sprookjes van moeder de Gans,
die onder het volk in omloop waren.
[...] En als Perrault in 1703 sterft, vertelt
de abbé Tallemant in zijn Elogefunèbre
alles wat de academicus gedaan of
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geschreven heeft, behalve... de sprookjes! Ook in de Histoire des membres de
l'Académie Francaise van d'Alembert
zal men tevergeefs zoeken.
Het eerherstel

Doch dan brengt de Romantiek het
eerherstel. De twee gebroeders Grimm,
Jacob en Wilhelm, zetten in Duitsland
het wetenschappenlijk onderzoek in,
tegelijkertijd beginnen in Noorwegen
de twee vrienden Jörgen Moe en Christiaan Asbjörnsen hun pioniers-arbeid.
Het sprookje begint te glanzen. De
Franse dichter Théophile Gautier gaat
in zijn enthousiasme zo ver, de sprookjes van Perrault naast de Ilias van
Homerus en de Aeneas van Vergilius
te zetten.
De waardering van de romantici ging
vooreerst uit naar het verhaal en de
wijze waarop het verteld werd. Zij
genoten het sprookje.... om het
sprookje. Ziedaar een belangrijke
verschuiving. De rationalistische achttiende eeuw had er voor alles lering in
gezocht. Natuurlijk hebben ook toen
duizenden mensen zich heimelijk in
de handen gewreven als de reus bij
vergissing zijn eigen kindertjes de keel
afsneed, maar men kon daar moeilijk
voor uitkomen. Waar het om ging, dat
was de 'moralité', waarmee alle sprookjes uit die tijd (ook die van Perrault)
besloten. Er zat een heilzame pil in het
verhaal en die moest het kind inslikken. Het sprookje zelf diende slechts
om deze pil gemakkelijker naar binnen
te krijgen, het had geen andere functie
dan het pepermuntje, dat wij vroeger
bij de levertraan kregen aangeboden.
De Pil

Er ligt hier voor me een Hollandse
editie van Perraults sprookjes uit 1741,
waarin de geachte inleider zich glimlachend tot de ouders richt, hun verzekerend dat hij de Franse verzinsels
grote onzin vindt, maar dat hij ze toch

aan de leerlingen vooraf heeft doen
gaan, 'volghende hierin de conste der
Medicijnmeesters, die het wormcruyt
dat bitter is, menghen met suicker...'
Hier volgt een snufje van dit heilzaam
wormkruid, dat verborgen zit in de
'Schone Slaapster' (Doornroosje), die
met heel haar hofhouding honderd
jaren sliep in een dichtgegroeid kasteel
en toen wakker werd gekust door de
prins van haar dromen:
'Dit sprookje brengt ons nog deez'
leerling in gedagten:
dat menigmaal een egtverbintenis,
die lang bleef uitgesteld, niet min
gelukkig is,
en dat men niets verliest door 't
wagten '
Men had een zeer merkwaardige kijk
op het kind. Er kon alle goeds uit een
knaap groeien, mits men er onmiddellijk met snoeimes bij was. Men
moest het vooral zijn gang niet laten
gaan, het laten spelen en lachen, want
dan liep het onherroepelijk mis. In het
befaamde schoolboek van de achttiende eeuw: Trap derjeught waarschuwt
Carel de Celliers de ouders: 'Streel uw
kind, en het zal U zal verschrikken;
speelt met hem, ende U zal het
bedroeven. Lagt niet met hem, opdat U
geen smerte overkome ende gij ten
laatste niet op uw tanden bijtet...'
Lessen moest het hebben, lessen en
nog eens lessen. De kleine kinderen
uit die tijd hadden het bijna even zwaar
als onze arme jeugd van de middelbare
scholen. Zij werden volgepropt met
dingen die zij geestelijk niet verteren
konden en waarin zij niet de minste
belangstelling stelden. Ik bezit van
Elizabeth Bekker (de latere Bet je Wolff)
een portretje, waarop zij als 14-jarig
meisje staat afgebeeld, in haar handen
het leerdicht van Alexander Pope
houdend: Essay on man. Deze
afbeelding is kenmerkend voor een
tijd, die het kind niet kon zien als een

wezen op zichzelf, maar het beschouwde als een verkleinde uitgave van de
volwassene. Het heeft dan ook lang
geduurd voordat men sprookjes zonder
pillen durfde uitgeven. Bij mijn weten
is Hans Christiaan Andersen de eerste,
die kabouters en 'vrolijke studenten'
uit zijn pen toverde zonder dat hij er
iets mee bedoelde. Zijn eerste vier
sprookjes: Het Vuurslag, Grote Klaas
en Kleine Klaas, Kleine Ida's bloemen
en de Prinses op de Erwt, hebben in
het geheel geen 'pedagogische waarde',
en de Kopenhaagse kranten van het
jaar 1834 waren dan ook verschrikkelijk
verontwaardigd en de Prinses op de
Erwt vonden zij ronduit onzedelijk.
Wat is de bedoeling van de heer Andersen, vroegen zij, en een heleboel
geleerden vragen het nog. Maar de
kinderen vragen het nooit. Als de
wetten van de vergelding maar enigszins in acht worden genomen, vragen
zij niets meer dan dat het spannend en
wonderbaarlijk is. Het zijn de grote
mensen die de sprookjes oplichten om
te kijken of er wat 'onder' zit. En dikwijls vinden zij wat; want de meeste
sprookjes zijn zinvol, soms zonder dat
de makers het zelf bevroedden. Maar
het gebeurt ook wel eens dat zij te veel
vinden. Zoals bijvoorbeeld F. H. Hauswals in Dornröschen, der alteste Deutsche
Volksmythus, pag. 20: 'Das schlafende
Dornröschen ist Niemand anders als
die Reprasantin der von der Sünde bis
zum Tode verwundeten Menschheit;
als königlicher Brautigam, der sie
durch einen Kuss aus den Sündenschlafes erlöst, naht der Friedefürst,
Jesus Christus. Die Dornen, durch die
er dringen muss, bedeuten sein
bitteres Leiden worin ihm ja eine
Dornenkrone auf sein Haupt gedrückt
wurde...'
Worden er nog sprookjes gemaakt?

Een interessante vraag! Sainte Beuve,
een Parij se criticus uit de vorige eeuw,

meende van niet. 'Les Contes ont eu
leur temps, on n'en invente plus'.
En de redenen die hij aanvoert zijn
sindsdien door radio, film en dagbladen des te klemmender geworden.
Toch heeft het volk zijn stem niet
verloren. Nog spreekt het zijn verlangens, zijn spot, zijn goedkeuring
en zijn humor uit in de tientallen
anekdoten die men in elke tram of
autobus kan horen, korte sprookjes,
zo men wil: waarom niet? De oudere
leven nochtans, bij de boeren op het
land. Zo kende Victor de Meyere te
Boom (bij Antwerpen) een wonderlijke
familie van vertellers. De vader van de
vrouw was een uitnemend verteller,
maar haar man kende dezelfde sprookjes en vertelde ze met nog grotere
levendigheid. Al de zonen en dochters
van deze laatste en al de kleinkinderen
van de eerste, die over heel Vlaanderen
verspreid waren, hadden dit vermogen
van hun vader geërfd: het waren
zonder uitzondering voortreffelijke
vertellers. Opmerkelijk is dat op die
plaatsen waar de sprookjes nog levend
zijn, de traditionele sprookjesstijl langs
de opklimmende lijn van de geslachten
te volgen is. Zo wordt de merkwaardige
vorm van deze volksverhalen telkens
nagenoeg ongerept overgeleverd en
vastgehouden. De folklorist Alfons de
Cock verhaalt van een oud vrouwtje in
West-Vlaanderen, dat de legende van
Pater Janssens twaalf keer precies en
woordelijk hetzelfde vertelde, een
zinssnede te variëren. Bepaalde mensen, soms zelfs bepaalde families,
aldus Jan de Vries, hebben de 'stijl'
en hij acht het nog niet te laat om de
talloze sagen en legenden, die
verborgen in ons land leven, alsnog
door optekening uit de volksmond voor
de ondergang te behoeden. Van
Gelderland, Limburg en Overijssel is
intussen al veel gefixeerd. Of het
gevondene van grote waarde is, staat te
bezien. Na wat ik ervan heb gelezen

ben ik geneigd dit te betwijfelen.
Vast staat in elk geval de belangstelling
voor de sprookjes van Moeder de Gans
tanende is. De laatste uitgave (van
1842) is zowel in taal als in wijze van
uitgave sterk verouderd en een nieuwe
uitgave, verlucht met platen van Doré,
die ik enige jaren geleden de uitgeverij
'Spieghel' voorstelde, moest zij
weigeren omdat het risico te groot was.
Is dit te betreuren? Weineen. Als de
kinderen tegenwoordig liever de
avonturen van Bruintje Beer lezen of
het prefereren buiten in het zand te
spelen, moeten zij hun gang gaan.
Kinderen vergissen zich nooit. Maar
wel kan ik mij mateloos ergeren als ik
de sprookjes van Perrault in waterige
versjes omgegoten in de winkel zie
liggen, 'voor onze kleinen naverteld',
door een of anderen Johanna of Maria
zich noemende jongedame. De sprookjes van Moeder de Gans mogen vergeten worden, zo zij hebben uitgediend. Maar vermink ze niet. Laat men
eerbied hebben voor de prachtige en
tegelijk klare taal van Perrault, waarin
geen punt en geen komma te veel staat
en die voor geen enkele 'kleine'
behoeft te worden 'naverteld', omdat ze
door elk kind begrepen wordt, sinds
tweehonderdenvijftig jaar. #
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"Alles kan in de wereld van het kind"
Sprookjes in het pedagogisch concept van de Vrije School
Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma van de Vrije School In de pedagogische ontwikkeling van het kind spelen verhalen - en dus ook sprookjes een voorname rol Véronique Damoiseaux sprak met Frans
Schobbe, docent aan een Vrije School
Véronique Damoiseaux

"Rits, rats, rits, daar liggen je mooie
haren, jij ijdel ding!" De heks van
Rapoensel! De stem die erbij hoorde,
vergeet ik nooit. Het sprookje stond op
een elpee, die ik, toen ik nog klein was,
grijs gedraaid heb. Hoe vaak heb ik
niet met rode oortjes naar die gemene,
wrede heks geluisterd!
Iedereen kent wel de sprookjes van
Assepoester, Doornroosje en Hans en
Grietje. Vader of moeder die op de
rand van het bed nog even een verhaal
vertelt: het is van alle tijden. In de ontwikkeling van het kind speelt het verhaal, ook het sprookje, een natuurlijke
en belangrijke rol. Daarom nemen ze
een vaste plaats in in het pedagogisch
concept van de ongeveer 85 Vrije
Scholen die ons land telt.
Een gesprek met Frans Schobbe, bijna
vijftien jaar leraar op de Vrije School
en werkzaam in Nijmegen, over de rol
van het sprookje op zijn school.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof ik
mijn eigen kleuterschool binnenstap:
vriendelijk ingerichte lokalen, met
houten tafeltjes, veel kleurrijke tekeningen aan de wanden en een wastafel
in de hoek, net zo hoog dat kinderen
van een jaar of zes bij de kraan kunnen. Achter op de speelplaats een
zandbak en houten klimrek. Het gebouw ligt er verlaten bij in deze kro-
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kusvakantie, maar de rij schoentjes en
vrolijke stoffen tassen aan de kapstokken in de gang, lijken net door kinderen te zijn achtergelaten. Een vertrouwd beeld.
"Toch is deze school anders dan
andere," vertelt Frans Schobbe. "De
basisschool van de Vrije School kent
om te beginnen twee voorbereidende
kleuterjaren, waarbij we geen onderscheid maken in leeftijd, gevolgd door
zeven lagere schooljaren. Bij de overgang naar de achtste klas, het middelbaar onderwijs, zijn de leerlingen daarom geen twaalf jaar, maar ongeveer
dertien jaar oud. Ze gaan dan ook naar
een Vrije Middelbare School, de bovenbouw, die aansluit bij het genoten
basisonderwijs."
Heel bijzonder is, dat de leraar op de
lagere school met zijn klas meegroeit:
ook hij 'gaat' dus 'over'. Schobbe:
"Iedere docent heeft zijn eigen gewoontes en leerwijzen. Als de leerling
daar eindelijk aan is gewend, moet hij
over naar de volgende klas. Als de
docent meegaat, kan er een band ontstaan. De leerling voelt zich beter op
zijn gemak bij de leerkracht en de
docent hoeft niet steeds opnieuw te
ontdekken hoe een kind functioneert.
Hij komt zo veel sneller gedrags- en
leerproblemen op het spoor. Bovendien kan hij een band met de ouders

opbouwen. En dat is wel belangrijk,
want het gaat tenslotte om hun kind."
Verhalen vertellen

De ontwikkeling van het kind wordt
nauwkeurig gevolgd op de Vrije
School. In de diverse leerjaren wordt
rekening gehouden met de verschillende fasen die een kind doorloopt.
Schobbe: "De ontwikkeling van het ikbewustzijn verloopt ritmisch. Om het
jaar belanden kinderen in een heel
harmonieuze fase of zitten ze juist in
een soort crisis. In de vijfde klas bijvoorbeeld zijn de leerlingen heel harmonisch, ze voelen zich heel zeker,
zijn sterk groepsgericht en sociaal en
werkvormen worden daarop afgestemd. Maar in de zesde klas, als ze
zo'n twaalf jaar oud zijn, worden ze
zich veel meer van zichzelf bewust. Ze
willen dan hun eigen regels opstellen."
In de ondersteuning van die ontwikkeling spelen verhalen een belangrijke
rol. De leeftijd bepaalt welke verhalen
in de klas worden verteld.
Schobbe: "In de zesde klas worden bijvoorbeeld de Romeinse mythen verteld. In de ontstaansgeschiedenis van
Rome staat het denken en de wetgeving centraal. In de klas bootsen we de
senaat na door wekelijks terug te
kijken: leerlingen bepalen dan zelf wat
de strafmaat is voor bijvoorbeeld
kauwgom eten in de klas."

schikt moment na half elf, als het vakkenprogramma van start gaat. Alle
leerlingen krijgen vanaf dan les in
Frans, Engels, Duits, handwerken,
euritmie (bewegingsonderwijs), lierles
en blokfluitles. Een uitzonderlijk programma, dat voor een groot deel door
vakdocenten wordt verzorgd.
De sprookjesfase

Voedsel voor de fantasie

Het vertellen van verhalen vormt een
vast onderdeel van het dagelijkse
lesprogramma van de Vrije School.
"Verhalen bevestigen de ontwikkeling
van het kind," verklaart Schobbe,
"maar je kunt door middel van verhalen ook de ontwikkeling van kinderen
harmoniseren. Steeds minder kinderen maken tegenwoordig een natuurlijke ontwikkeling door. Sommige raken achter doordat het gezin uitelkaar
valt, andere maken juist onder invloed
van de snelheid waarmee de maatschappij verandert, wat we bijvoorbeeld
via televisie en nieuwe media zien, een
versnelde ontwikkeling door. De verhalen kunnen kinderen het evenwicht
terugvinden. Hun fantasie wordt gevoed door de rijkdom aan beelden die
we in een goed verhaal aantreffen.
Bovendien krijg je door te luisteren
naar verhalen een uitgebreide woordenschat. Je hoort niet voor niets zeggen dat kinderen van de Vrije School
zo goed gebekt zijn, zo goed weten wat
ze willen."
De docent kan zelf kiezen wanneer hij
zijn verhalen vertelt: in de eerste twee
uur, als hij zijn vaste klas heeft voor
het algemene onderwijsprogramma
zoals rekenen en taal, of op een ge-

Iedere docent op de Vrije School kent
een groot scala aan verhalen. In de
loop van de jaren doorloopt hij een
weldoordacht 'verhalenprogramma':
sprookjes in de eerste klas, fabels in de
tweede, verhalen uit het oude testament in de derde, de Germaanse
mythologie in de vierde, en via onder
meer de Griekse, Egyptische, Indische
en Romeinse mythologie naar historische ontdekkingsreizen en biografieën van grote historische persoonlijkheden in de hoogste klassen.
De reeks weerspiegelt de ontwikkeling
van het kind dat sterk op zijn eigen
kleine, maar fantasievolle, wereld is
gericht tot een jongere die in staat is
onderscheid te maken tussen werkelijkheid, fictie en wens; die de wijde
wereld wil verkennen, maar tegelijkertijd houvast zoekt bij navolgenswaardige persoonlijkheden. De docent heeft
voor alle leeftijden rijen boeken in de
docentenkamer tot zijn beschikking.
Schobbe, die dit jaar leraar van klas i
is, richt zich nu op de jongste groep
leerlingen. "De eerste fase die kinderen
doormaken is die van het sprookje. Op
heel jonge leeftijd is alles nog mogelijk: stenen kunnen praten, een kikker
kan in een prins veranderen. Feeën
bestaan, daarover is geen twijfel mogelijk. Kinderen stellen geen vragen over
sprookjes, in hun wereld kan alles,
want zij hebben van nature een uitgebreide fantasie. In de kleuterklassen
worden sprookjes daarom heel gewoon
verteld, zonder stemverdraaiingen of
rare gezichten. Je moet als leerkracht

het fantasiebeeld dat het verhaal kan
oproepen, zo min mogelijk invullen."
Gloeiende schoenen

Grimm staat voor de jongsten dagelijks
op het programma. Schobbe: "Bij het
optekenen van de mondeling overgeleverde sprookjes maakten de gebroeders
Grimm geen onderscheid tussen volkssprookjes zonder diepe betekenis en
verhalen met meer lading en een lange
geschiedenis. Wij houden met die verschillen wel rekening. In de kleuterklassen kiezen we eenvoudige, Volledige' verhalen, zoals Doornroosje,
Assepoester, Sneeuwitje, Hans en
Grietje of Vrouw Holle. Wij maken in
de kleuterklas nog geen onderscheid in
leeftijd en het is voor de jongsten niet
eenvoudig om goed te luisteren naar
de verhalen. Wat kinderen willen is de
vertrouwde herhaling: zo vaak mogelijk
hetzelfde verhaal horen, zonder ook
maar één kleine wijziging. Want dan
roepen ze meteen dat het verhaal
anders gaat. Soms vertel je dan wel vier
weken hetzelfde sprookje."
"We passen de verhalen niet aan aan
de leeftijd: als er gruwelijke dingen
gebeuren, vertellen we die ook," vertelt
Schobbe. "Aan het eind van Sneeuwitje
komt de stiefmoeder op de bruiloft: als
straf voor alles wat ze Sneeuwitje heeft
aangedaan, moet ze ijzeren schoenen
aantrekken die heel lang in het houtvuur hebben gestaan. Op die gloeiende
schoenen moet ze dansen tot ze dood
neervalt. Afschuwelijk, maar het hoort
bij het verhaal: kwaad wordt gestrafd,
je kunt dat deel niet weglaten. Maar we
doen het natuurlijk ook niet uitgebreid
en heel plastisch uit de doeken, als een
Schwarzenegger: dan slapen de kinderen 's nachts niet meer."
Menselijke trekken

Schobbe: "Als kinderen zes, zeven jaar
oud zijn, willen ze een verhaal juist op
heel veel verschillende manieren
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horen. In de eerste klas vertellen we
daarom de sprookjes met meer diepgang, met wortels in heel oude tijden
en met beelden met een mythologische
oorsprong."
"Kinderen van die leeftijd kunnen het
verhaal zien als een geheel van gebeurtenissen, die breed uit de doeken moet
worden gedaan. Maar ook de personages kunnen menselijkere trekken krijgen en nadenken over dat wat hen
overkomt; plaatsen worden gedetailleerder beschreven. Je moet kinderen
beelden aanreiken: "Toen ging de
derde en jongste zoon op weg. 'Wat
zou er toch met mijn broers zijn
gebeurd?,' peinsde hij terwijl hij door
het bos liep en geen oog had voor de
vele rode en gele bloemen in de berm.
'Waarom zijn zij niet meer teruggekeerd? Waar hebben zij zich verstopt?"
"De interpretatie van het verhaal bepaalt de manier waarop je het vertelt.
Daarom verdiepen we ons in de verschillende mogelijke interpretaties.
Van Jung tot Freud.
Sprookjeswijsheid van Rudolf Meyer
biedt veel achtergrondinformatie: over
het geheim van de jaargetijden, de rol
van de dieren in sprookjes, betovering
en verlossing. Een heel nuttig boek is
ook Met sprookjesprinsen op weg van
Rudolf Geiger. Hoe meer je weet over
de mogelijke betekenislagen, hoe beter
je over de kwaliteit van de verhalen
kunt oordelen. En hoe meer manieren
je vindt om het verhaal te vertellen."
Het zeehaasje

Schobbe: "Neem bijvoorbeeld Het zeehaasje, een sprookje met vele mogelijke
interpretaties. Het gaat, heel in het
kort, over een prinses die in een toren
woont met twaalf vensters, vanwaaruit
ze alles kan zien. Niets of niemand kan
aan haar blik ontsnappen. Maar ze
heeft besloten te trouwen met de man
die zich toch voor haar weet te verbergen. Al 97 mannen zijn het slachtoffer
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geworden: hun hoofden staan opgesteld rond de toren. Dan besluiten drie
broers het erop te wagen. De eerste
verstopt zich heel diep in de bergen tot
hij de kalklagen bereikt. Maar de prinses heeft hem al vlug ontdekt. De tweede broer verstopt zich in de kelder van
het kasteel, maar ook hij kan zich niet
aan het oog van het meisje onttrekken.
Inmiddels staan er dus 99 hoofden op
palen om de kasteeltoren. Het getal
geeft al aan dat de jongste zoon het
patroon zal doorbreken en de test zal
doorstaan."
"Het verhaal zit vol met betekenislagen
en oerbeelden. De toren waarin de
koningsdochter woont, weerspiegelt
haar hoogmoed, ijdelheid en trots: ze
kijkt letterlijk op iedereen neer. De
twaalf vensters stellen haar in staat de
mensen snel te zien, maar ook te dóórzien: ze kijkt in de ziel van de mens en
alleen hij die ondoordringbaar is wil zij
als man."
Ratio en gevoel verenigd

"De prinses heerst niet voor niets alleen en zonder vader. In de oudste
sprookjes speelt de koning een belangrijke rol als leider van de mensheid in
zijn vroegste ontwikkelingsfase. Alleen
de koning heeft al een bewustzijn,
alleen hij is in staat na te denken, de
andere mensen nog niet. In dit verhaal
zijn we inmiddels in een volgend stadium aangeland: ook zijn dochters ziel
is ontwikkeld, zij kan voor zichzelf
denken en handelen."
"Maar zij zoekt iemand die dat ook
kan. Pas als 99 mannen zijn gedood,
komt een jongeman voor wie zij haar
toren verlaat. Hij weet op haar gevoel
te spelen, hij 'smeekt haar innig', staat
er in het verhaal, en bovendien is hij
nog knap ook. In tegenstelling tot de
andere mannen krijgt hij daarom drie
- overigens ook een symbolisch getal kansen om zich voor haar te verbergen.
Tenslotte lukt hem dat ook. Er is dan

een periode afgesloten: de prinses en
de jongeman worden één persoon:
ratio en gevoel worden verenigd."
Het levende woord

Schobbe is ervan overtuigd dat deze
diepere lagen 's nachts in het kind
doorwerken: "Je hoeft dat niet allemaal
uit te leggen. Het gaat erom dat de
beelden als een film in het hoofd
doorspelen."
Vanaf de eerste klas gaan de kinderen
ook zelf spelen. Maar dat gebeurt op
een ander tijdstip van de dag, los van
het vertellen van de verhalen. Schobbe:
"Soms nemen we daarvoor het sprookje dat pas is verteld: enkele leerlingen
gaan oefenen met de poppenkast, de
rest speelt buiten tot zij klaar zijn. En
dan is er een opvoering!" Ieder jaar
wordt er door alle klassen minstens
één toneelstuk opgevoerd.
Op die manier maken leerlingen hun
eigen creatie. En dat is eigenlijk ook
wat de docent doet: iedere dag weer
creëert hij een 'nieuw' verhaal. Daar
komt in de klas geen boek aan te pas.
Het is dan ook begrijpelijk dat de Vrije
School ook wel de 'school van het
levende woord' wordt genoemd. Ê

'Dit is een verhaal over liefde'
De integratie van literatuur en drama in de klas
Zijn literatuur- en toneelonderwijs te integreren? Jacques de
Vroomen bewijst in dit artikel dat dat goed mogelijk is aan
de hand van een dramatisering van een sprookje. Een praktijkverslag.
Inleiding
jacques de Vroomen

In dit artikel sta ik stil bij de mogelijkheid of literatuur- en toneelonderwijs
te integreren zijn. Ik zal dit doen aan
de hand van een voorbeeld. Ik geef de
tekst van een heel kort sprookjesachtig
verhaal en ik werk één vorm van
dramatisering nader uit.
Het is de bedoeling dat de leerlingen
door dramatisering en nabespreking
diep in het verhaal duiken. Zo geformuleerd is de spelopdracht een
didactisch hulpmiddel bij een stukje
literatuuronderwijs. Daarnaast vindt er
toneelonderwijs plaats. Op twee
niveaus, productief: leerlingen
proberen een theatrale presentatie uit,
en receptief: leerlingen staan stil bij de
manier waarop theater een uitwerking
heeft op het publiek.
De hieronder beschreven werkwijze
heb ik diverse malen in een workshop
uitgeprobeerd. Dit artikel is dus een
praktijkverslag.
Zakelijke beschrijving van
de lesinhoud

Leerlingen krijgen onderstaand verhaal
aangeboden:
Dit is een verhaal over liefde.
Er was eens een jongen die veel van
zijn moeder hield. Nu gebeurde het
dat hij verliefd werd op een meisje.
Het meisje zei hem dat zij met hem
wilde trouwen mits hij haar het hart
van zijn moeder bracht. De jongen
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ging naar zijn moeder, doodde haar
en ging met haar hart op weg naar
het meisje. Onderweg struikelde hij
echter en het hart viel op de grond.
En het hart van de moeder sprak:
'Heb je je pijn gedaan jongen?'

Theater: vormgegeven interpretatie

De doelstelling achter de hierboven
beschreven opdracht is tweeledig.
Enerzijds worden de deelnemers
uitgedaagd het verhaal te interpreteren,
anderzijds verkennen zij de esthetische
mogelijkheden van theater.

Dit was een verhaal over liefde.
Er worden enkele groepen van vier
personen gevormd die de opdracht
krijgen bovenstaand verhaal uit te
beelden. Het gaat in dit geval niet om
een vrije uitbeelding. De spelers
worden stringente beperkingen
opgelegd. Ik som ze op.
Een van de vier neemt niet deel aan de
uitbeelding maar leest het verhaal
hardop voor. De resterende drie
personen verdelen onderling de rollen:
moeder, jongen en meisje. Terwijl de
I verteller het verhaal langzaam
I voorleest, beelden de drie 'rollen' het
I verhaal mimisch uit. De opdracht, een
uitbeelding zonder taal, is niet de enige
beperking waarmee zij geconfronteerd
worden. De spelers moeten de uitbeelding zittend op een stoel gestalte
geven. Zij moeten daarbij zelf bepalen
hoe zij tegenover het publiek de drie
stoelen plaatsen. Als zij een keuze
hebben gemaakt en het verhaal begint
met de titel: 'Dit is een verhaal over
liefde', mogen zij de plaatsing van de
drie stoelen niet meer veranderen.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn
geworden dat expressiemogelijkheden
zijn beperkt tot bewegingen met het
bovenlichaam en en het gebruik van
armen en handen. Ook de mimiek kan
een rol spelen.
De workshop bestond in mijn geval uit
drie fases van elk ongeveer een half
uur:
• een oefenfase;
• een presentatiefase, met een eerste
aanzet tot discussie;
• een discussiefase.
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Hoewel de deelnemers sterk beperkt
zijn in hun uitbeelding kan een uitbeelding zeer verschillende interpretaties laten zien. Een heel belangrijk keuzemoment is de plaatsing van
de stoelen tegenover het publiek. Is de
plaatsing zodanig dat er sprake is van
een duidelijke centrale figuur? En wie
is de centrale figuur? De jongen? De
moeder? Het meisje? Ook tijdens de
uitbeelding kunnen er duidelijke
interpretatieve keuzes gemaakt worden. Ik noem bijvoorbeeld armen,
gebruik van handen, blikrichting en
het werken met zorgvuldig geplande
stiltes.
Een theatrale vormgeving is een
esthetische vormgeving waarbij tijd
en ruimte gemanipuleerd worden.
Door rolinvulling wordt ook een
betrekkingsniveau zichtbaar gemaakt.
Het is nuttig de deelnemers bij het
begin van de oefenfase erop te wijzen
dat de uitvoering een esthetisch effect
moet sorteren. Binnen de beperkingen
die zijn opgelegd, is een realistische
uitbeelding weinig esthetisch.
Realisme ligt echter voor de hand en
veel leerlingen zullen ook binnen het
strakke keurslijf zo realistisch mogelijk
te werk willen gaan. Daarom is het
nuutig hen te stimuleren op zoek te
gaan naar een meer gestileerde vormgeving. De bedoeling van deze opdracht is immers onder meer te leren
hoe theater werkt. Hoe creëer je
spanning en hoe bereik je een esthetisch effect? Er moet gestreefd worden
naar een performance die fraai en
treffend oogt.

Daarnaast is er een doelstelling op het
vlak van de literatuurdidactiek. De
voorstelling moet ook de vormgeving
van een eigen interpretatie zijn. Het is
nodig de leerlingen er nadrukkelijk op
te wijzen dat het gaat om meer dan een
fraaie theatrale presentatie. In de
oefenfase moet er dus stevig gediscussieerd worden over interpretaties.
Bij de evaluatie van het gespeelde moet
er ook op twee niveaus gesproken
worden. Enerzijds moet worden
besproken hoe de voorstelling wel of
niet werkte, het esthetisch niveau.
Vervolgens moet uit de theatrale
presentatie een interpretatie gedestilleerd worden.
De dubbele opdracht waarmee de
leerlingen worden belast is vrij pittig
en kan ook gemakkelijk misverstaan
worden. Daarom is het nuttig om met
de hele klas en een proefgroepje van
drie leerlingen vóór de klas - op basis
van een klassegesprek - de eerste regel
vorm te geven. Het is natuurlijk niet
nodig dat groepjes die vervolgens
individueel gaan werken later allemaal
met dezelfde interpretatie van die
beginregel komen. Het gaat alleen om
een introductie van de werkwijze.
Voorbeelden van vormgevingen

Een belangrijke keuze bij de
vormgeving is het startpunt, de
plaatsing van de drie stoelen. Er kan
uit verschillende mogelijkheden
gekozen worden. De stoelen kunnen
bijvoorbeeld op een rechte lijn
tegenover het publiek worden
geplaatst. Het is ook mogelijk ze in een
driehoek te plaatsen. Die driehoek kan
gelijkbenig zijn of een veel minder
regelmatige, maar welbewust gekozen,
vorm hebben. En op welke stoel zet je
wie van de drie personen?

Enkele voorbeelden:

publiek

meisje

moeder

personen overwegend in de richting
van het publiek laten kijken. Het is
echter ook mogelijk jongen en moeder
dwars te plaatsen in eikaars blikrichting. Er is weer sprake van een andere
interpretatie als jongen en meisje in
een diagonale richting op elkaar gericht zijn en de moeder bijvoorbeeld
gericht is op het publiek.

jongen
Verhaalinterpretaties

B
meisje
moeder

jongen

jongen

moeder

meisje

De gekozen opstelling van de drie
personen is een belangrijk vertrekpunt
voor de interpretatie van het verhaal.
Daarbij gaat het behalve om de
plaatsing van de stoelen in hun
onderlinge relatie ook om de gekozen
afstanden. In opstelling B wordt
bijvoorbeeld gesuggereerd dat bij de
onderlinge relaties de band van
moeder en zoon het sterkst is. Door
een persoon in het midden te plaatsen
maak je niet alleen letterlijk maar ook
figuurlijk die persoon tot spil van het
gebeuren. Buiten het vertrekpunt van
de beginsituatie zijn er uiteraard
allerlei andere mogelijkheden om door
de vormgeving interpretatieve
uitspraken te doen. Zo kun je
bijvoorbeeld bij opstelling C de drie

Het sprookje waarvoor hier gekozen is,
is bepaald geen eenduidig verhaal.
Onder of achter het geschematiseerde
gebeuren ligt een complex van
betekenissen. Ik noem er een aantal
om de gedachten te bepalen. Wat is er
goed en wat is er fout in dit verhaal?
Bij een eerste indruk ben je geneigd
het meisje tot boosdoener te maken.
Zij vraagt de jongen immers om zijn
moeder te vermoorden terwijl die
moeder toch zichtbaar veel van haar
zoon houdt. Je kunt het verhaal echter
ook heel anders duiden. Het meisje wil
niet de letterlijke dood van de moeder,
maar wil wel dat de jongen op een
gezonde manier breekt met afhankelijk
gedrag. De moeder kan ook gezien
worden als een zeer claimend type.
Een moeder die vanaf het begin haar
zoon een vriendin misgunt, een
moeder die jaloers is. Hoe wordt in dit
korte verhaal gewerkt en/of gemanipuleerd met schuldgevoelens? En hoe
moet je als vrouw dit verhaal lezen? Is
de vrouw in haar rol van 'moeder' de
goede vrouw en deugt zij in wezen niet
als zij kiest voor erotiek? Maar hoe
moet je moeder worden zonder erotische voorfase? Er is trouwens een
interessant voorbeeld van een vrouw
die wel uit dit dilemma kwam. Een
vrouw met een enorme historische
impact op het denken over de rol van
vrouwen: Maria. Maria was moeder èn
maagd. Zij belichaamt het eerder
genoemde onmogelijk ideaal.

Van leerlingen mag niet verwacht worden dat zij bij de interpretatie van het
verhaal zover reiken. Met goed doorpraten over mogelijke interpretaties
en door stimulerende vragen te stellen,
kunnen ze wèl op nieuwe ideeën
gebracht worden. Als ze zich er een
beetje bewust van worden dat achter
zo'n sprookje een wereld van betekenissen kan schuilgaan, is zo'n inzicht
een belangrijke leerwinst. Daarbij
kunnen ze en passant ontdekken hoe
een theatrale performance werkt of kan
werken. Theatereducatie en literatuur didactiek gaan hand in hand. Een
stukje CKV-onderwijs dus. È
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Over volmaakte schoonheid en volmaakt geluk
Nootebooms navertelling van De sneeuwkoningin
Cees Nootehoom is wellicht de meest Europese schrijver die
Nederland rijk is. Toch is ook zijn werk geïnspireerd op
sprookjes en fantastische vertellingen. Over het oeuvre van
Nootehoom en zijn Sneeuwkoningin. 'Er was eens een
schrijver...
Wam de Moor

In Inln Nederland (1984) van Nooteboom is een boek waarin de schrijver
zich zeer bewust toont van de situatie
die sinds het begin van de jaren zeventig het lezen van literatuur beïnvloedt:
het boek is, als het bij de uitgever de
deur uitgaat, niet echt af. Om in de
termen van formalist Mukarovsky te
spreken: als artefact moet het door de
lezer tot zijn esthetisch object worden
gemaakt - anders gezegd: de lezer
maakt zich het verhaal eigen. Pas dan
is het in zekere zin voltooid.
Ook een schrijver maakt zich eigen wat
voorgangers schreven. Die lectuur of
wat de schrijver daarvan begrepen
heeft, gaat deel uitmaken van de
inhoud van zijn verhaal. Bij de ene
auteur meer dan bij de andere.
Rituelen (1980) is de roman waarin
Nooteboom zich heeft laten kennen als
een auteur voor wie het werk van
anderen tot zijn ervaringswereld
behoort. In zijn novelle Een lied van
schijn en wezen (1981) schreef hij daar
over in de vorm van wat ik bijna een
tractaat zou noemen. Maar ook in de
eerder verschenen gedichten en ander
proza van deze schrijver zijn voortdurend signalen van deze culturele
annexatiedrift te vinden. Nootebooms
fantastische reisbeschrijvingen zijn
daardoor van meetaf aan gekenmerkt.
In De omweg naar Santiago (1992)
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bereikte hij in dit opzicht een
hoogtepunt en maakte hij zich tot een
ideale gids voor wie zich wil verbazen
over en laven aan de oude, bestaande
cultuur, in dit geval in Spanje.
Nooteboom is vooral geïnteresseerd in
het voorwerp, het gebouw, het personage dat is verbonden met het niet
meer bestaande, met wat door de
verbeelding moet worden opgeroepen.
Ed van Eeden formuleerde dit in zijn
essay over Nootebooms oeuvre als
volgt: 'Altijd probeert hij de vervlogen
tijd te betrappen door indringend te
kijken naar de stille getuigen van de
geschiedenis', en Nooteboom zelf
schreef in De omweg naar Santiago:
'De echte reiziger leeft van zijn verscheurdheid, van de spanning tussen
het terugvinden en weer loslaten, en
tegelijkertijd is die verscheurdheid de
essentie van zijn leven, hij hoort
nergens. Aan het overal, waarin hij
voortdurend verkeert, zal altijd iets
ontbreken, hij is de eeuwige pelgrim
van het ontbrekende, van het verlies,
en net als de echte pelgrims in deze
stad is hij op zoek naar iets wat toch
weer verder lag dan het graf van een
apostel of dan de kust van Finisterre,
iets wat wenkt en onzichtbaar blijft,
het onmogelijke.'

Cees Nooteboom

Als een sprookje

Onbestemdheid is eigen aan het
sprookje. Dat Nooteboom een van zijn
romans associeerde met een beroemd
sprookje past in het beeld dat hierboven van zijn werk is gegeven.
In Nederland begint en eindigt als een
sprookje. Dit is het begin: 'Er was eens
een tijd die volgens sommigen nog
steeds voortduurt. In die tijd was
Nederland veel groter dan nu'.
Honderdvijfenveertig bladzijden verder
lezen we het slot: 'En ik zat daar nog
lang en gelukkig'.
Ter bemoediging: dat is geen ironisch
einde. De roman eindigt inderdaad
met de gelukssensatie van de vertellermisschien wel dezelfde die de schrijver
heeft wanneer zijn tekst af is en hij
zich geslaagd weet.
Degene, die daar zo lang en gelukkig
zat, is een van de hoofdfiguren van de
roman: de verteller. Niet dat deze

De verloedering van Nederland

vervormde Nederland van Nooteboom.
En ten tweede, het wemelt in deze
roman van de verwijzingen naar
andere literaire teksten. Wat het eerste
betreft; in de hoofdstukken waarmee
het boek begint kondigt de vertellende
Spanjaard zich aan als een inspecteur
van de wegen in Zaragosa. Dat hij zich
met een sprookjesachtig, bestaanbaar
Nederland bezighoudt, komt ten dele
omdat hij in Delft heeft gestudeerd,
ten dele omdat Nooteboom zich
ernstig zorgen lijkt te maken om de
verloedering van Nederland.
De noordelijke Nederlanden, hier
ongeveer ons land ten noorden van de
grote rivieren, benauwen hem zeer.
Het is er open en onveilig. Het wordt
bevolkt door mensen die niet met
elkaar omgaan, zoals in het zuiden,
maar die elkaar tegenkomen. Ze schamen zich voor hun eigen taal. Maar ze
voelen zich wel superieur ten opzichte
van hun mede-Nederlanders uit het
zuiden. Dat zuiden is bij Nooteboom
een groot, woest gebied van Balkanachtige samenstelling. Het is met
Noord-Nederland verbonden door een
smalle corridor waarin opgenomen de
autoweg naar Zuidoost-Europa.
Nootebooms zuiden is generaliteitsland en thuisland van gastarbeiders
tegelijk, meer Balkan overigens dan
Brabant. 'In feite was het (Zuiden)
alleen maar goed om arbeidskrachten
te leveren aan noordelijke industriesteden waar de zuiderlingen dan
prompt in de vroegere armoewijken bij
elkaar gingen wonen en door anderen
met minachting geduld werden, tot de
economische crisis kwam die maakte
dat men ze het liefst weer helemaal
zag vertrekken, met hun stank en hun
lawaai, naar de primitieve streken waar
ze vandaan kwamen'.

Eén hoofdstuk begint met de zin:
'We bevinden ons binnen de Europese
cultuur'. Dat mogen we weten! Europa
zelfheeft zich samengetrokken in dit

Zo werkt dus de verbeelding. De materialen zijn bekend; het gaat om de

verteller zich met andere personages
bemoeit. Maar zijn bedrijvigheid als
schrijvend verteller staat zo centraal in
de roman dat je je niet kunt beperken
tot de hoofdpersonen van zijn verhaal:
het sprookje van Kai en Lucia. Ik had
bijna geschreven: van Kai en Gerda.
Daarover later.
Eerst dus over deze verteller, Tiburón.
Hij is een Spanjaard, vóór in de zestig,
lijvig, getrouwd, kinderen, maar daar
merken we haast niets van. We zien
hem, bij veertig graden, opgevouwen
in een schoolbank, met het gezicht
naar het bord, lerend van zijn verbeelding die hem dwingt tot schrijven. Dat
is zijn vakantiebesteding, zo te zitten,
te denken, te scheppen. Zwetend en
zwoegend wordt er gebaard.
Veel zegt hij over het sprookje, omdat
dit het genre is dat hij min of meer
gestalte geeft. Hij ziet het als 'een
verhevigde vorm van een vertelling',
maar dat betekent niet dat iemand die
een sprookje schrijft de werkelijkheid
verhevigt: 'hij vervormt haar, hij laat
haar dingen doen die ze niet kan'.
Andersen is zijn grote voorbeeld. Zijn
jonge personages - twee circuskinderen, illusionisten geworden die op
wrede wijze het slachtoffer dreigen te
worden van hun illusie - geloven niet
in sprookjes. Kai niet, Lucia niet, en
evenmin een Zeeuws meisje dat de
verteller als liftster meeneemt en met
wie hij een klooster bezoekt. Maar een
clown, de oude vrouw Anna die zich
over het meisje ontfermt wanneer haar
man is ontvoerd in de barre Zuidelijke
Nederlanden, gelooft wel in sprookjes.
Sprookjes geven zin aan veel
onbegrijpelijks: 'Een sprookje is een
schimmel van de werkelijkheid.'

Hebzuchtig en schijnheilig

samenstelling, hun verbinding. De
kritiek die het boek bevat is: wij
Noordnederlanders zijn zelfgenoegzaam, hebzuchtig en schijnheilig (ons
landschap groen, braaf en verzorgd; wij
tooien ons met Goede Wil). Die anderen, de Zuidnederlanders zijn ruwer
maar ook vrijer (en hun landschappen
brutaler en eenzamer).
En dan, ten tweede, de Europese
cultuur in engere, in literaire zin.
Sinds Rituelen in 1980 verscheen is
steeds duidelijker geworden hoezeer
Nootebooms oeuvre in intertextueel
verband kan worden gelezen. Wie voor
wat hier volgt geen oog heeft, mist de
helft van deze roman, hoe mooi het
verhaal ook is dat over blijft. De
Spaanse verteller kondigt aan dat zijn
verhaal gaat over 'volmaakte schoonheid, en volmaakt geluk'. Daar begint
en eindigt het mee. Het begin is voor
de twee sprookjesfiguren die hij in de
tijd kort na ons, 1987, plaatst, Kai en
Lucia. Het einde voor de verteller zelf,
die met de sensatie in het lijf dat zijn
geestelijk hinkelspel is gelukt, de
beweging van het lichaam aan die
sensatie aanpast. 'Waar het op uit
moest lopen wist ik niet, maar ik was
gelukkig omdat ik, zo hinkelend , het
gevoel had dat ik nog steeds aan het
verhaal schreef dat daarbinnen
klaarlag, dat belachelijke koekoeksei
dat ik gelegd had in het nest van wel
tien andere vogels tegelijk'.
Andersens Sneeuwkoningin

Wie nu al die vogels zijn zou ik niet
kunnen zeggen, maar één maakt zich
wel heel duidelijk kenbaar: Hans
Christiaan Andersen. Voor goed begrip
van wat volgt, kort de inhoud van
Nootebooms sprookje. De twee jonge
illusionisten moeten noordelijk
Nederland verlaten om in het zuiden
aan de kost te komen. Tijdens een
voorstelling wordt de jongen ontvoerd,
op last van een vrouw die de Sneeuw-
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koningin wordt genoemd en er haar
gewoonte van maakt om aantrekkelijke
mantypes mee te nemen naar haar
kasteel ergens in het oosten. Dit
overkomt de jongen. Hij wordt haar
gevangene en minnaar tegelijk: zij
fascineert hem, zij is de duivelin die
het volmaakte geluk van Kai en Lucia
niet kon aanzien. Lucia vindt bij het
zoeken naar haar man hulp. Een oude
vrouw neemt haar mee in haar
kampeerwagen. En op het juiste
moment speelt de tegenstelling tussen
noord en zuid een rol: de Sneeuwkoningin blijkt de afscheidingsbeweging zo niet te leiden dan toch te
steunen. Troepen uit het noorden
bevrijden de gevangenen van de
Sneeuwkoningin. En zo eindigt het lot
van Kai en Lucia positief; zij gaan hun
weg.
Misschien dat een andere lezer al
eerder overeind is geschoten; ik
mummelde op pagina 49 'Europese
cultuur!'. Daar wordt verteld hoe Kai
heeft gedroomd 'dat hij een glassplinter of een oneindig klein, scherp
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stuk ijs in zijn ogen had gekregen'.
Over naar De Sneeuwkoningin van
Andersen, in de prachtige vertaling
door Martha van Vlotens. De eerste
geschiedenis daarin - er zijn er zeven
- gaat over 'De spiegel en de
splintertjes'. Het volmaakte wordt daar
door een duivelse geest een spiegel
voorgehouden waarin wat Mooi en
Goed is helemaal wegkrimpt en het
Lelijke en Slechte zich duidelijk
manifesteert. Het zou wat zijn God, de
Onzienlijke, de Volmaakte, eens die
spiegel voor te houden. En ze vliegen
ermee omhoog, maar de spiegel moet
zo grijnzen en schudden dat ze hem
uit hun handen laten vallen, 'in
honderd millioen billioen en nog meer
stukken'. Wie stukjes van deze spiegel
in zijn ogen krijgt ziet alles vertekend,
en als zo'n stukje in je hart komt,
wordt je hart een klomp ijs. In Andersens sprookje treft dit lot de kleine Kai
en is het zijn vriendinnetje Gerda dat
hem, gezeten op de rug van een
rendier, gaat zoeken.
Intertextualiteit

En zó werkt het bij Nooteboom. Over
de intertextualiteit van zijn roman
Rituelen is al veel geschreven en later,
in 1991, bij de verschijning van de
Duitse vertaling van zijn novelle Het
volgende verhaal, is dat ook op Europees
niveau gedaan. Is de lezer ervan
doordrongen dat dit principe wordt
doorgevoerd, dan ziet hij een bladzijde
eerder, op p. 48, dat er in de hotelkamer waarin de illusionisten schamel
overnachten, 'een belachelijke prent
van een meisje op een rendier 'hangt.
Kai's droom van de glassplinter wordt
bovendien werkelijkheid. En de vrouw
die hem in haar grote Tatra - een slee
van een wagen - ontvoert, is 'als uit
ijs'. Zo werd ook de kleine Kai van
Andersen door de sneeuwkoningin
meegenomen.
Een daarmee samenhangende parallel

is dat de achterblijvende meisjes hun
innerlijk contact met de ontvoerde
tijdelijk verliezen en ten slotte weer
terugvinden. Allebei worden ze
afgeleid door de dromen die anderen
hun te bieden hebben: een prachtige
bloementuin (Gerda), een zwerver met
een goudkleurige baard (Lucia). Maar
ze komen bij hun positieven voor het
te laat is.
Wat de ontvoerders betreft is er de
overeenkomst van de fascinatie,
toegespitst op de kus van de sneeuwkoningin. Waar de ene Kai wordt gered
door de vasthoudende liefde van de
kleine Gerda, blijft de andere Kai in
leven door de toewijding van de oude
vrouw, van wie wordt gezegd dat zij
Lucia's rendier is.
Andersen, Eco en anderen

Daaromheen een wolk van verwijzingen naar Andersens sprookje.
Gedaantes van nevel, sluiers, rafels, wit
en grijs, zoals die in Nootebooms boek
rond de auto van de vrouwen sluipen,
heten 'de dromen van andere mensen'
(p. 88). In Andersens sprookje halen
dromen 'de gedachten van de grote
heerschappen (af) voor de jacht'.
De honderd duiven die in Andersens
hoofdstuk over het rovermeisje voor
warmte zorgen in de hoek waar het
rovermeisje slaapt, worden op de plaats
waar Nootebooms verteller Lucia en
haar beschermster laat slapen zoveel
duiven 'tot het lijkt dat de wanden van
de grot gevederd zijn en bewegen'. Ze
stofferen in beide gevallen de plaats
waar de heldin verblijft: zoals Gerda
tussen de rovers verkeert, komt Lucia
terecht bij uitbundig levende zigeunerachtige types.
De twee kraaien uit de vierde
geschiedenis van De sneeuwkoningin
vervullen in de roman een bescheidener maar even positieve rol: zij
kondigen Kai's bevrijding aan, ze
wijzen de twee vrouwen de weg.

ontvoerders met hun prooi aankomen
in het paleis van de sneeuwkoningin?
Zij blijken even waakzaam als de
ganzen van het Capitool in Rome.
Aardig voorbeeld ten slotte van legaal
leentjebuur spelen bij een andere
auteur geeft deze zin: Toen ze wegreden keek Lucia achterom naar de
lege plek en bedacht dat ze daar nog
wel even had willen blijven'. Verdekt
opgesteld in deze samengestelde zin
een versregel van Rutger Kopland:
'Een lege plek om te blijven'. En dat
is ook de titel van een van Koplands
gedichtenbundels.

Maar het blijft niet bij Andersen in dit
boek. Umberto Eco daalt neer in het
hoofdstuk waarin de verteller bij wijze
van intermezzo vertelt over zijn
ontmoeting met het Zeeuwse meisje
en hun gezamenlijk bezoek aan een
klooster. Een detail als de passage
waarin de verteller uitvaart tegen
Noordnederlandse schrijvers die
beroemd proberen te worden door hun
'geheime dagboeken' te publiceren, zal
de kenner van het werk van Hans
Warren niet ontgaan. En wat moeten
die ganzen op bladzijde 72, als de

Voor iemand die nu slecht denkt over
Nooteboom merk ik op dat de gedachte
aan de lege plek waarop men zou
willen vertoeven ook in Nootebooms
eigen werk een uiterst belangrijke rol
speelt. Een gedichtencyclus uit 1970
heet: Aanwezig, afwezig. Een andere uit
1978: Open als een schelp, dicht als een
steen. En in een gedicht lees ik: 'Als een
woord zonder letters, Als een naam
zonder mens'. Het zijn variaties op een
thema. Nooteboom is gefascineerd
door de paradox, bepaald door tijd en
ontijd, door werkelijkheid en schijn.
Het aardige van deze roman, toch
eerder een boek voor leeskringen dan
voor klassikale behandeling, is dat men
tegelijkertijd voortdurend intellectueel
wordt beziggehouden en, anderzijds,
wordt aangeraakt door emoties, ook
religieuze, die het sprookjesachtige
verhaal over de volmaakte maar
bedreigde liefde blijkt te bevatten.
En dan zwijg ik over het esthetisch
genoegen, de schoonheidsbeleving
die het werk, althans bij mij, teweeg
brengt.
Een klein tekort, vergeleken bij het
gave Rituelen, vind ik dat de bespiegelingen van de verteller over het
schrijven en over de samenhang tussen
sprookje, mythe en roman niet
helemaal in evenwicht zijn. Aan de ene
kant wordt het netwerk dat aangaande

het schrijven over het hele werk wordt
uitgespreid wel wat breed uitgesponnen, maar aan de andere kant
blijft de verwijzing naar de onderlinge
verschillen tussen sprookje, mythe en
roman aan de oppervlakte.
Als we het hebben over de relatie
tussen de hedendaagse Nederlandse
roman en het aloude sprookje is In
Nederland een mooi boek om enkele
echt in literatuur geïnteresseerde
leerlingen van de hoogste klas VWO
(die zullen er toch ook wel zijn?)
onderzoek te laten doen. Voor
spontane verwerking leent het zich
naar mijn idee minder, daar er dan te
veel ongebruikt blijft van wat
Nooteboom met zijn boek heeft willen
zegeen. È

De tekst van dit artikel is voor een groot
deel een bewerking van mijn recensie in
het weekblad De Tijd (1984) en van een
kritiek in mijn bundel Deze kant op (1986).
Het essay van Ed van Eeden verscheen in H,
Bekkering (red.), Jan Campertprijzen 1992,
De Prom Bibliofiel, Baarn 1992, p. 7-18.
Hier vindt men ook een uitvoerige bibliografie van en over Nootebooms oeuvre,
samengesteld door Mieke Koenen, p. 52-94.
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'En ze leefden nog lang en gelukkig'
Sprookjes en de sociale werkelijkheid
Meubels, gereedschappen, kleren, gezinsrelaties. De menselijke, sociale wereld is in alle sprookjes terug te vinden. Aan
de hand van de studies van Max Lühti en Lily E. Clerkx
stelt Hans Ester die sociale werkelijkheid aan de orde.
Hans Ester
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In het hoofdstuk 'Das Marchen als
Trager von Wirklichkeit und als Dichtung' uit zijn encyclopedische boek
Marchen stelt Max Lüthi vast dat het
sprookje als volksverhaal zich aan
plaats en tijd van de verteller aanpast,
maar daarnaast elementen uit het verleden weet te bewaren. Volgens Lüthi
mogen we het sprookje zowel als drager van een verleden als van een tegenwoordige werkelijkheid beschouwen.
Lüthi licht deze stelling toe door te
verwijzen naar de enscenering van het
sprookje in een 'diesseitige' natuur en
een herkenbare menselijke wereld met
meubels, gereedschappen, kleren, gezinsrelaties en andere vertrouwde
sociale verhoudingen. Ook de bovennatuurlijke elementen van het sprookje, zoals de metamorfose van een mens
in een dier, kunnen volgens Lüthi
opgevat worden als deel van de werkelijkheid, als een realiteit waarin de verteller en de toehoorder van het sprookje geloofden. En waarom zou dat voor
de lezer van de twintigste eeuw niet
gelden, zo vraagt de schrijver zich af.
De droom met zijn aan het sprookje
verwante gedaanteverwisselingen is
immers ook een werkelijkheid. Lüthi
zwakt de opening naar de psychologie
echter weer onmiddellijk af door te
stellen:'[...] ook bij de ontwikkelde
Europeaan is latent de bereidheid nog
aanwezig om primitief te voelen en
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daarmee de bereidheid om het sprookje als meer dan als een spel te nemen.'
(Lüthi 1979:117-118).
Kenmerkend voor Lüthi is dat hij bij de
uitleg van het sprookje een brede waaier van invalshoeken, van structuralistisch tot psycho-analytisch zinvol acht.
Zo behoort ook de verklaring van het
sprookje als verhaal over een zowel in
natuurlijk als sociaal opzicht herkenbare werkelijkheid tot de benaderingsmogelijkheden.
De Amsterdamse sociologe Lily E.
Clerkx heeft vooral de tweede mogelijkheid tot uitgangspunt gekozen en deze
lijn consequent aangehouden in haar
boek En ze leefden nog lang en gelukkig.
Familieleven in sprookjes. Een historischsociologische benadering en in een groot
aantal kleinere studies.
Consequent aangehouden
De stelling waarop Clerkx haar uitleg
van het Europese volkssprookje
baseert, is buitengewoon verleidelijk
door haar eenvoud en toepasbaarheid.
Dankbaar gebruikmakend van de
sociogenetische benadering van de
verbeeldingswereld door Norbert Elias
en J. Goudsblom stelt Clerkx: 'De inhoud van sprookjes kunnen we verklaren door er menselijke problemen in te
herkennen. De menselijke problemen
die in het sprookje worden opgelost,
zijn vaak terug te voeren op structurele

maatschappelijke problemen, die
voortkomen uit de machts- en afhankelijkheidsverhoudingen tussen mensen
als individuen en groepen. In werkelijkheid waren die problemen veelal
niet op te lossen, maar in het sprookje
komen ze wel tot een oplossing, en dat
maakt juist het sprookje tot een
sprookje.' (Clerkx 1992:18).
Deze benadering plaatst het sprookje
binnen de sociale context van zijn tijd.
Die context leidt tot vragen en problemen. Het sprookje is daar een al of
niet effectief antwoord op. Het gevolg
van de gemaakte keuze is een duidelijke grens die tussen de niet-sociologische en de sociologische uitleg wordt
getrokken. Daarbij construeert Clerkx
een tegenstelling die niet overeenkomt
met het probleembewustzijn en de
praktijk van de literatuurwetenschap
en die daarom geforceerd aandoet:
'Door het sprookje te zien als een
directe voortzetting van de ervaringswereld ga ik in tegen die benaderingswijzen die figuren en gebeurtenissen
in een kunstwerk louter symbolisch
opvatten. Ik wil niet ontkennen dat er
ook naar een andere, diepere of hogere, bedoeling verwezen kan worden,
maar ik wil vooral benadrukken dat er
een zeer nauwe relatie is met de destijds gekende en ervaren werkelijkheid.' (Clerkx 1992: 24).
Hieruit vloeit automatisch voort dat
sprookjes als reactie op een sociale
realiteit zelf weer als informatiebron

voor ons beeld van die realiteit kunnen
dienen. Terecht formuleert Clerkx
daarbij het voorbehoud dat sprookjes
in haar onderzoek niet worden vergeleken met 'werkelijkheid' maar met
datgene wat via andere bronnen dan
het sprookje over die werkelijkheid tot
ons is gekomen.
Hoewel Clerkx zich nodeloos streng
van andere invalshoeken distantieert
en er in haar inleidende hoofdstuk
evenals in het nawoord blijk van geeft,
weinig van de pedagoog Rudolf Steiner
en'van de psychologie van Carl Gustav
Jung begrepen te hebben, levert haar
eigen aanpak - bij alle eenzijdigheid mooie resultaten op die ons inzicht in
de rijkdom aan betekenissen van het
sprookje kunnen vergroten.
Het meisje en het monster

De mogelijke benaderingen van het
sprookje vanuit een historisch-sociologische theorie komen tot uitdrukking
in de hoofdstuktitels van het boek
En zij leefden nog lang en gelukkig: 'Over
vrijen en trouwen'; 'Over mannen en
vrouwen'; 'Moeders, vaders en jonge
kinderen'; 'Stiefmoeders en stiefkinderen'; 'Vaders en dochters'; 'Broers en
zusters' en 'Schoonmoeders en andere
familieleden'.
In het eerste hoofdstuk brengt Clerkx
het veel in sprookjes voorkomende huwelijk van het meisje en het monster
(dat, zoals achteraf blijkt, door betovering oud of lelijk is geworden) in verband met de kritiek op het ongelijke
huwelijk die uit de andere bron, de gezinsgeschiedenis bekend is: 'Uit de gezinsliteratuur vernemen we dat er een
algemene norm bestond om te huwen
met gelijken, gelijk in stand en in leeftijd, en om huwelijken met vreemden
te vermijden. Endogamie, huwen binnen eigen stand en dorp, had dus de
voorkeur. Ongelijkheid in leeftijd achtte men in strijd met het doel van het
huwelijk, de voortplanting, en men zag

daarin ook een bron van ontucht en
onmin. Soms moest men wel een aanzienlijk oudere partner accepteren, omdat er in de eigen stand geen leeftijdgenoot van de andere sekse beschikbaar
was. Ook werd het gevaarlijk gevonden
om te trouwen met een vreemde man,
iemand die niet uit het dorp kwam.'
(Clerkx 1992: 52).
Of deze gegevens voldoende zijn om
de transformatie naar de werkelijkheid
van het sprookje te verklaren, blijft de
vraag. Wellicht bieden de psychologische benaderingen van sprookjes als
'De Kikkerkoning' eerder een verklaring voor de overgang van afkeer naar
volledige aanvaarding en liefde.
Voorkeur voor jongens

Het tweede hoofdstuk van Clerkx' boek
heeft in mijn ogen meer te bieden.

Zeer interessant is haar constatering
dat uit gezinshistorische literatuur dikwijls een voorkeur van ouders voor jongens blijkt. Het motief voor deze voorkeur is de arbeidskracht of de kwestie
van de erfopvolging.
Het sprookje spreekt echter andere
taal: 'Sprookjes laten geen uitdrukkelijke voorkeur van ouders zien voor
het geslacht van hun kinderen. Er zijn
naar schatting evenveel sprookjes met
een mannelijke als met een vrouwelijke held. Ouders in sprookjes hebben
zonen of dochters of beiden. Wel zien
we dat ouders die alleen zoons hebben
een dochter willen en omgekeerd. Als
sprookjes ons informatie kunnen bieden op dit punt, dan is het dat dochters, in tegenstelling tot wat sommige
gezinshistorici veronderstellen, in het
algemeen niet ongewenst waren.'
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Er zijn elders echter wel degelijk belangrijke overeenkomsten tussen de
bevindingen van de gezinshistorici en
het beeld dat sprookjes te zien geven.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij de
eisen die met betrekking tot arbeid en
het aanleren van vaardigheden aan kinderen worden gesteld. De mate van beloning en bestraffing wisselt in het
sprookje van kind tot kind.
Het verschijnen van een stiefmoeder
in een gezin is de meest voorkomende
reden van de ongelijke behandeling.
Volgens Clerkx was het sprookje een
verbeelding van en een antwoord op de
verstoring die in een gezin optrad
doordat bijvoorbeeld de moeder overleed: 'Ouders hadden er zelf belang bij
hun kinderen goed te behandelen.
Daarmee bonden zij immers de kinderen aan zich en konden zij later, als ze
oud waren, rekenen op hun hulp. [...]
Waar dit patroon ontregeld raakte, ontstonden onvermijdelijk problemen, die
in oude verhalen en sprookjes hun
weerslag vonden.' (Clerkx 1992: 72).
De dode moeder

De interessantste deelonderwerpen van
dit hoofdstuk houden zich bezig met
het dode kind en met het motief van de
dode moeder. Sprookjes over dode
kinderen die geen rust kunnen vinden,
omdat hun ouders niet ophouden met
huilen over het verlies van hun kind,
zijn betrekkelijk zeldzaam.
Volgens Clerkx heeft het sprookje 'Het
doodshemdje' als enige uit de Kinderund Hausmarchen dit onderwerp. Dat
leidt haar naar de vraag of ouders zich
in tijden waarin de helft van de zuigelingen stierf wel aan hun jonge kinderen hechtten. Over het al of niet gevoelsmatig gehecht zijn van ouders aan
zuigelingen in tijden van bedreiging
door ziekte en dood lopen de meningen van de gezinshistorici uiteen.
Clerkx wijst op het historisch verifieer-
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bare feit dat het kraambed met grote
gevaren verbonden was. Een vrouw
moest er serieus rekening mee houden
dat zij aan de bevalling zou sterven.
Clerkx ziet een duidelijk verband tussen nieuw leven en sterven in de sociale realiteit enerzijds en in die van het
sprookje anderzijds: 'Het motiefin
sprookjes van de terugkeer van de dode
moeder die voor haar kind gaat zorgen,
sluit aan bij het volksgeloof, volgens
hetwelk een moeder die in het kraambed stierf gedurende zes weken 's
nachts terugkwam om voor het kind te
zorgen. In sommige streken gaf men
daarvoor kleding en schoeisel voor de
vrouw en windsels voor de baby mee in
het graf. [...] Waren kraamvrouw en
baby beiden overleden, dan werden ze
samen begraven en kreeg de vrouw het
kind in haar arm. Het motief van de
terugkerende dode moeder in sprookjes is mijns inziens ook een antwoord
op de wanhoop van de achtergebleven
gezinsleden die niet wisten hoe de pasgeborene zonder moedermelk in leven
te houden en tevens een teken van een
algemeen besef dat moeders een sterke
geneigdheid hebben om voor hun pasgeboren kind te zorgen/ (Clerkx 1992:
93)-

ieder geval als beeld van een verscheurend dier alom in leven gebleven.
Wat Clerkx in haar boek doet, is het
sprookje in een nieuwe context plaatsen. Dat stuit op grote moeilijkheden,
omdat die context immers ook met behulp van bepaalde bronnen gereconstrueerd moet worden.
Hoewel de gepresenteerde bevindingen in En ze leefden nog lang en
gelukkig lang niet altijd tot een
bevredigend resultaat leiden, is de
grote verdienste van dit boek dat het de
mogelijkheid van een verband tussen
sprookjes werkelijkheid en de realiteit
van elke dag aantoont. Dat gebeurt ook
in de verdere hoofdstukken waarop ik
niet ben ingegaan. In die hoofdstukken
komen boeiende vragen aan de orde
naar de relatie tussen de leden van het
gezin in verhaal en gereconstrueerde
werkelijkheid. De vraag naar het
verband tussen incest als sprookjesmotief en incest binnen de toenmalige
samenleving heeft in onze tijd met
onze specifieke problemen een hoge
prioriteit gekregen. Het ligt in het
kader van het sprookjesonderzoek voor
de hand om aan een combinatie van
gezinssociologische analyse en psychoanalyse te denken. Ê

Stiefmoeder

Het lijkt een vreemde tegenstrijdigheid
dat verhalen die volgens een vast stramien zijn opgebouwd en die volstaan
met steeds opnieuw ten tonele gevoerde personen en requisieten een scala
aan uiteenlopende betekenissen weten
op te roepen. Het merkwaardigst is
vermoedelijk dat deze verhalen kinderen weten te fascineren die zelf onder
omstandigheden zijn opgegroeid die
radicaal verschillen van de natuurlijke
en sociale context die in het Europese
volkssprookje wordt beschreven.
Aan het woord 'stiefmoeder' kleeft nog
altijd de akelige voorstelling van straffen en tekort doen. En de wolfis in

Lily E. Clerkx, En ze leefden nog lang en
gelukkig. Familieleven in sprookjes. Een
historisch-sociologische benadering.
Amsterdam 1992, uitgeverij Bert Bakker.
Max Lüthi, Marchen. Zevende druk.
Stuttgart 1979, J. B. Metzlersche
Verlagsbuchhandlung. (= Sammlung
Metzier, deel 16)
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lk was een fonteintje'

Een laatste gesprek met Annie M.G. Schmidt
In de herfst van 1994 trok de Poolse Eva Zdankiewicz
de stoute schoenen aan. Naar Nederland! Naar BerkelRodenrijs! Om de grootste kinderboekenschrijfster te spreken
die zij in haar studie Nederlands aan de Universiteit van
Wroczlaw had leren kennen. Zij wijdde haar afstudeerscriptie aan Annie M. G. Schmidt. De Utrechtse docent moderne letterkunde Arie Gelderblom kwam met Eva Zdankiewicz in aanraking en vond het interview zo interessant, dat
hij het ons toestuurde.
Eva zdankiewicz

De hoofdfiguren van Minoes en Tante
Patent zijn volwassen mensen. U schrijft
dus voor kinderen over volwassenen.
Dat is in de kinderliteratuur helemaal
niet gebruikelijk.
AMGS: Nou, ik vind dat niet waar.
Pluk van de Petteflet en Otje, dat zijn
toch kinderen? En dat zijn hoofdfiguren. Maar ik merk zelf ook dat de
hoofdfiguren eigenlijk altijd dieren
zijn en die dieren hebben dan persoonlijkheden van volwassenen. Heel simpele, kinderlijke maar wel volwassen
persoonlijkheden. Alle dieren in mijn
boeken zijn mensen. Een beetje domme mensen, maar toch leuke mensen.
Maar uw dieren zijn niet alledaags.
Honden en katten treden nogal eens op in
kinderboeken, maar u schrijft ook over
kakkerlakken, muizen of spinnen. Vond u
het eenvoudiger met hen om te gaan dan
met gebruikelijke kinderboekbeesten?
A: Ik weet het niet. Ik weet niet waar
dat vandaan komt, maar mijn fantasie
gaat wel altijd over dieren, en als ik een
dier zie, een vogeltje, een mier of een
kakkerlak, dan laat ik ze onmiddellijk

praten. Dat heb ik ook in mijn dagelijks leven, hoor. Als ik buiten ben en
ik zie een dier, ook al is het een hagedis, dan ga ik ermee praten. Ze praten
altijd wel op een of andere manier
terug. Dat is een soort fantasieleven dat
ik heb. En dat zal gelukkig wel zo
blijven, want ik vind het een heerlijke
eigenschap om met dieren te kunnen
praten.
Uw boeken bevatten veel autobiografische
elementen: bijvoorbeeld Pluk, die in een
torentje woont - u speelde ook graag in
een kerktorentje. Doet u dat bewust?
A: Alles wat je schrijft, is verweven met
de autobiografie. Dat is onvermijdelijk.
Als je gaat schrijven over dingen die je
absoluut niks zeggen, of die bij wijze
van spreken op een andere planeet
spelen, wordt het science fiction: niet
echt. Ik probeer altijd, zelfs in sprookjes, waar te zijn. Het verhaal moet een
innerlijke waarheid hebben. En die put
je het meest uit je eigen omgeving en
je eigen herinnering. Dus als ik een
boek schrijf, dan zie ik gebeurtenissen
uit het verleden voor me maar ook de

Annie M.G.
Schmidt
omgeving waarin ik nu woon en dat
vermeng je dan.
Heeft u weleens een figuur in uw boeken
beschreven, waarmee u zich geheel - niet
slechts met enkele elementen van hem/
haar - kunt identificeren? Iemand waarbij u dacht: dat is helemeal niet verzonnen, dat ben ik eigenlijk.
A: Ja, laten we het hebben over Minoes.
In dat boek heb ik dat heel sterk met
de journalist Tibbe. Ik denk: zo ben ik
ook, ik wil van alles en ik wil een heleboel maar ik ben verlegen en ik durf
dus niet. Ik praat met dieren en ik
houd van dieren.
Hetzelfde geldt voor Pluk van de Petteflet. Dat is een jongetje, die geen familie heeft, geen vader of moeder, alleen
maar een kraanwagentje, een autootje.
Hij komt uit het niets en verdwijnt
later weer in het niets. Hij heeft vrienden genoeg, bijna allemaal dieren,
maar hij heeft geen vader of moeder.
En dat vind ik iets, waarin ik mezelf
herken. Op jezelf staan en gewoon
doen wat er te doen is en je niet relateren aan vader of moeder, man, vrouw
of kinderen, maar gewoon 'zelf. Dat
'zelf zit, geloof ik, wel erg in mijn
boeken. En kinderen vinden dat fijn,
merk ik. Ze genieten daarvan en ze
vragen ook nooit 'waarom heeft Pluk
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geen vader of moeder?'. De ouders
vragen dat wel, maar de kinderen zelf
niet en daar gaat het om, hè. Dat ze
zélf fantaseren. Dat moet je in een
boek proberen over te brengen. Dat
heb ik altijd van nature gedaan.
Niet alleen Pluk heeft geen ouders, de
kinderen in uw boeken leven meestal
zonder ouders, of alleen met hun vader,
zoals Otje.
A: Ja, moeders komen bij mij niet vaak
voor. Ze zijn zo bezitterig, bedillerig,
fitterig en ze willen alles weten van een
kind. Oh, ik heb niks tegen moeders,
helemaal niet, maar wel als figuren in
mijn boeken. Ik vind dat ze de kinderfantasie belemmeren. Die bedillerigheid, dat is best in het gewone leven,
maar niet in mijn boeken.
Heeft Flip, uw zoon, invloed op uw hoeken gehad? Is er in uw schrijven iets veranderd, nadat hij in 1952 geboren is? In
die tijd ontstond bijvoorbeeld de hele Jip
en Janneke-cydus. Is Jip een beetje Flip?
A: Ik begon met Jip en Janneke, voordat
Flip geboren was. Voor die periode
gaat dat dus niet op. Ik schreef het voor
de krant en ben ermee doorgegaan
omdat Flip een buurmeisje had, dat
met hem in de zandbak speelde. Ik kon
dus precies zien wat zij deden, wat ze
wilden, hoe ze speelden en waar ze het
over hadden. Dat had dus wel degelijk
invloed.
Hoe bent u tot het schrijven gekomen?
Willem Kloos vond uw eerste gedichten
mooi. Wie heeft nog meer uw eerste
literaire proeven gelezen?
A: Eigenlijk niemand. Ik heb weinig
geschreven voordat ik bij Het Parool
kwam. Dat was na de Tweede Wereldoorlog, in 1946. Pas op mijn 36e ben
ik gaan schrijven. Vroeger was ik
bibliothecaresse, en ik had altijd het
gevoel: schrijven hoeft niet want er is
al genoeg geschreven, je hoeft er niks
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meer aan toe te voegen. Ik heb idioot
genoeg nooit iets geschreven, behalve
misschien sinterklaasversjes of een
gelegenheidsversje, verjaardagsversje,
voordat ik dus 36 was. Dat is toch raar,
hé? Dat begrijp ik nu zelfs niet,
waardoor dat kwam.
Nou, ik ben dus pas laat begonnen.
Maar toen was het ook alsof er een
fonteintje begon te spuiten. Alsof ik
het onderdrukt had. Alsof ik de hele
tijd mijn duim erop had gehouden!
En toen ik het los liet, stroomde er van
alles uit. Poëzie, kinderversjes,
columns voor vrouwen. Maar nooit
spoot dit fonteintje een roman. Ik had
er altijd spijt van. Ik wilde dat wel,
maar kon het niet. Ik kwam op het pad
van radio- en televisieseries, van
toneelstukken. Dat is een pad dat ik
ingeslagen ben omdat ik ook daar
talent voor had. Dat kon ik. Ik schreef
veel voor theater, radio en televisie,
maar dat is eigenlijk weggegooid werk:
het wordt niet bewaard. En dat vind ik
jammer.
Ik heb altijd een soort schuldgevoel
gehad, dat ik die theaterdingen deed.
Ik had beter boeken kunnen blijven
schrijven. Ik heb wel kinderboeken
geschreven, dat deed ik tussendoor.
Die boeken staan nog altijd in mijn
kast. Ze worden nog altijd gelezen en
herdrukt. Dat heb je niet met toneelstukken, met radioseries of televisieseries. Musicals blijven niet bestaan.
Maar het was geen verloren tijd, want
ik heb er zelf plezier in gehad en de
mensen hebben er plezier van gehad.
Maar musicals zijn niet blijvend, en
dat geldt wél voor kinderboeken. Jip en
Janneke, verscheen vanaf 1952. De boeken bestaan nog en er zijn nog steeds
kinderen van drie of vier die ze leuk,
enig vinden. Is toch een wonder, hé?
Dat boeken vele jaren levend blijven,
dat heb je meer met kinderboeken, dan
met romans. Daarom heb ik er geen
spijt dat ik geen romans heb geschre-

ven. Er zijn romans, die twintig jaar
geleden prachtig waren en die nu
verdwenen zijn, die in De Slegte liggen
of in de tweedehands winkels. Kinderboeken worden doorgegeven. Ouders
geven ze aan hun kinderen en zeggen:
dat moet je lezen, dat is leuk. En de
kinderen vinden het ook leuk.
De lievelingsboeken uit eigen kindertijd
hoeven niet alleen aan de eigen kinderen
geven te worden. Ook volwassenen lezen
ze graag. Heeft u ook uit eigen ervaring
zulke kinderboeken, die u tot nu toe graag
leest?
A: O, jazeker. De boeken van Hans
Christian Andersen heb ik altijd
prachtig gevonden. Dat zijn sprookjes
dus. En ik ben een sprookjesmens, ik
hou echt veel van sprookjes. En ook de
sprookjesachtige boeken, laten wij
zeggen de Hobbit en Lord of the rings. Ik
zeg het in het Engels, want ik weet niet
hoe zij in het Nederlands heten. En dat
zijn boeken, die ik ontzettend liefheb,
hoewel zij voor kinderen geschreven
zijn.
In welke bibliotheken heeft u eigenlijk
gewerkt?
A: In Vlaardingen, Schiedam en in
Amsterdam bij de bibliotheek in de
Wijde Steeg, die nu niet meer bestaat.
Dat was een leeszaal en bibliotheek
voor kinderen. Daar heb ik zeker een
jaar of vijf, zes gewerkt. Dat is dus de
reden, waarom ik zo met kinderboeken
bezig ben geweest. Want daar heb ik zo
veel gelezen. Ik heb altijd een enorme
liefde gehad voor die combinatie: kinderen en boeken. Dat vond ik op die
leeszaal zo prettig. Als de kinderen
naar me toe kwamen en zeiden: 'heb je
een mooi boek voor ons?'. O m ze dan

in te leiden en te zeggen: 'dat is een
goed boek en dit is een mooi verhaal,
hou je van avonturen, hou je van
knokken, hou je van andere dingen,
vertel me eens, dan heb ik iets voor je'.

U herhaalt heel vaak, dat u onafhankelijk
van alle politieke en welke stromingen dan
ook wilt blijven. Maar u bent heel vaak
met de Nederlandse vrouwenbeweging
geïdentificeerd. Bent u inderdaad een
feministe geweest of is het u aangepraat?
A: Enerzijds wel, anderzijds niet. Ik
iTcriri
ben gewoon feministe van huis uit,
VC4AJL
mijn moeder was dat ook. Waarom
moet een vrouw iets minder doen of
minder zijn, dan een man? Waarom
heeft zij geen gelijke rechten? Waarom
moet zij er nog zo veel voor strijden?
Waarom moet de vrouw altijd koken en
thuis zijn met de kinderen en de man
niet? Dat zijn dingen, die ik ook altijd
beweerd en beschreven heb. Maar het
feminisme in Nederland, ik weet niet
hoe dat in Polen is, maar in Nederland
is dat iets heftigs geworden in de jaren
'70. Toen wilde ik niet meer meedoen.
Die vrouwen wilden alles apart: vrouwenclubs en -huizen, waar ook alleen
vrouwen mochten komen, vrouwen in
de kunst, vrouwenuitgeverijen, alles
met de nadruk op vrouw. En daar ben
ik tegen. Emancipatie, dat doe je
samen: de man en de vrouw. De man
moet net zo goed emanciperen als de
vrouw. En ik wil geen scheiding tussen
het mannelijke en vrouwelijke.
Daarom heb ik afstand genomen van
het feminisme in Nederland. Ik zei: 'ik
wil niet meer in jullie blad schrijven, ik
wil niet meer op jullie vergaderingen
komen'. Maar dat is nu gelukkig veranderd. Het is al lang niet meer zo, dat
schrijven, versjes maken, verhalen
feministen alleen maar vrouwen willen
schrijven, leuke dingen schrijven.
zien. Oh! Dat was ook de tijd van de
lesbiennes, het was mode, om lesbisch
U heeft op school niet de beste cijfers voor te zijn. Daar was ik ook tegen. Dat
Nederlands gehad, hoe kan dat?
hoefde niet van mij. Dat was de voorA: O, ja, ik had slechte cijfers, heel
bijgaande mode van de jaren '70, waar
slechte cijfers. Dat ligt aan de leraar,
ik me tegen gekant heb.
hoor. Als de leraar niet goed is, dan
kan je niks. Dat weet je ook wel. Als je
Maar u maakt toch ook verschil tussen
niet een beetje geanimeerd wordt en ze mannen en vrouwen? Beschrijft u vroulaten je maar aanrommelen, dan komt
wen niet ironischer dan mannen? De
er ook niets uit.
meest komische figuren uit uw boeken zijn
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Zo'n medium te zijn tussen boeken en
kinderen. Dat heb ik een heerlijk werk
gevonden.
In de oorlogstijd was ik directrice van
de Openbare Bibliotheek in Vlissingen.
Bij Het Parool ben ik eerst als hoofd
van de documentatie-afdeling aangenomen. Omdat ik bibliotecaresse was,
dachten zij, dat ik er geschikt voor was.
Dat heb ik een aantal jaren gedaan.
Het bleek al gauw dat ik kon schrijven.
Het werd duidelijk: dit mens kan
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vrouwen, zoals mevrouw Helderder van
Pluk van de Petteflet, de buurvrouwen
van Tante Patent, de mevrouwen
ministers van Jorrie en Snorrie...
A: Dat is niet zo. Het zijn niet zozeer
vrouweneigenschappen, maar het is de
burgerlijkheid waar ik me altijd tegen
verzet heb. Tegen het burgermansfatsoen, het kijken naar de buren of die
wel schone gordijnen hebben, weet je
wel? En of zij netjes hun kinderen
kleden of zij wel keurig zijn. Dat is een
fatsoensbegrip wat ik altijd gehaat heb,
van mijn jeugd af. Dus als ik me ironisch over vrouwen uitlaat, dan zijn dat
dit soort vrouwen, burgerlijke vrouwtjes, burgertrutten.

boeken, die ik zelf pas nu ontdek. Ik
heb me niet lang geleden nog een keer
Otje laten voorlezen. En toen trof mij
een zin: de kraai in Otje wil een hele
lekkere kever opeten. Maar dan hoort
ie, dat die kever Dirk heet, hij heeft dus
een naam. Dan zegt ie: 'als het een
naam heeft, dan kan ik het niet opeten'. Dat vind ik dus het mooist, dat
heb ik zelf ontdekt. Als het een naam
heeft, dan moet je het geen kwaad
doen. Dan vind ik zelf wel iets, niet
opzettelijk, maar per ongeluk. Je denkt
aan de sluipschutters in Sarajevo, en je
denkt: als je nou wist, wie daar leeft en
welke naam het heeft, dan zou je niet
doden.

Er bestaan veel interpretaties over uw
boeken. Eén daarvan zegt bijvoorbeeld,
dat Otje een boek tegen de vreemdelingenpolitie is en dat de vader van Otje symbool
staat voor een illegale immigrant. Heeft u
inderdaad uw boeken als zinnebeelden
bedoeld?
A: Nee, dat is allemaal achteraf gepraat.
Zo was het in die tijd nog niet. Nu zijn
er illegale asielzoekers en zo. Als ik
mijn boeken herlees, kan ik die vergelijking begrijpen, maar het was niet zo
bedoeld. Sommigen zeggen ook dat
Pluk een boodschap voor het milieu of
voor het bewaren van de natuur in zich
heeft. Dan wijzen ze op de Torteltuin,
die niet verstoord mocht worden en die
gered moest worden. Maar ik heb nooit
opzettelijk maatschappelijke thema's
in mijn boeken gebruikt. Als er zoiets
in voorkomt, dan is dat altijd per
ongeluk.

Welk van uw boeken bevalt u het best?
Otje?
A: Nou, dat kan ik niet zeggen. In Otje
waren er mooie dingen, hoor. Ook in
Pluk. Mooi vind ik nog Heksen en zo,
sprookjes.

Komen zulke 'aangeprate interpretaties'
van uw boeken wel vaker voor?
A: Jawel, hoor. Gezeur, noem ik dat.
Gezeur achteraf. Mensen, die zeggen
iets, wat ik niet heb bedoeld. Ik heb
nooit iets bedoeld, ik wilde altijd alleen
maar amuseren en dat is me gelukt
ook. Maar er zijn soms dingen in mijn
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Zijn er boeken, die u niet meer mooi
vindt, die u niet meer bevallen?
A: Ja, hoor. Ook in Otje heb ik gedeelten, waarvan ik denk: nee, dat is niet
leuk. Helemaal niet leuk. Niet goed
genoeg. Maar met Pluk heb ik het niet
zo erg; ik vind het allemaal aardig.
Maar Otje heeft bepaalde gedeelten,
waarvan ik denk: dat is onzin, dat is
niet waar, dat is gewoon gelogen. Ik let
er altijd op, dat een boek waar is. Dat is
misschien onzinnig, dat zijn natuurlijk
allemaal sprookjes met sprekende
dieren, maar voor mij moet er een
innerlijke logica en waarheid in zitten.
En als die er niet is, deugt het niet.
Ik heb ook een keer een boek geschreven en weggegooid, het manuscript:
tachtig pagina's A-4. Ik voelde dat het
niet deugde. Jammer, maar ik had toch
gelijk. Het was niet goed genoeg.
Van sommige boeken hebt u tweede delen
geschreven, bijvoorbeeld Abeitje o/Wip-

lala. Hebben zich de lezers dat zo sterk
gewenst?
A: Ja, ik kon niet anders. De kinderen
vroegen om meer. En dan ga je dat
doen. Maar als ik er geen zin in had,
deed ik het niet. Van Pluk wou ik ook
dolgraag een tweede deel schrijven,
maar dat is er jammergenoeg niet van
gekomen.
In de al genoemde bibliotheek op de
Prinsengracht in Amsterdam was een
maand geleden een grote tentoonstelling
over dieren in uw boeken. U heeft over
veel dieren helemaal niet geschreven,
maar tijdens de opening van de tentoonstelling beloofde u, dat u dat alsnog zou
doen. Bent u inderdaad bezig met een
volgend dierenboek?
A: Nee, hoor. Ik schrijf niet meer. Dat
was meer een plagerijtje. Ik kan niet
meer schrijven.
Zal u ook niet met uw autobiografie
doorgaan? Die gaat maar tot de jaren

vijftig.
A: Dat zou ik dolgraag doen, ik wou
ook andere boeken schrijven. Maar dat
moet kunnen. Ik ben blind en ik kan
alleen maar op een schrijfmachine
voor blinden tikken. Wat een getob!
Nee, ik ben te oud, dat kan ik niet
meer. Ë
Annie M.G. Schmidt stierf op 21 mei
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Een duik in Het Bureau van J.J. Voskuil
Mooie zinnen, mooie passages
Misschien wel dé literaire sensatie van het afgelopen jaar
waren de eerste delen uit de romancyclus 'Het bureau' van
J.J. Voskuil. Zowel 'Meneer Beerta' als 'Vuile handen'werden lovend ontvangen door de literaire kritiek, maar wat
nog veelzeggender is: de relatief dure romans werden goed
verkocht en gewaardeerd hij een groot lezerspubliek. Ervaringen van enkele lezers staan in deze bijdrage centraal.
Duik mee in 'Het bureau'.
Kees Combat

Een in onze naoorlogse literatuur
ongekend avontuur: de romancyclus
Het bureau die de voormalige wetenschappelijk ambtenaar JJ. Voskuil na
zijn pensionering te boek stelde. In
februari 1996 verscheen het eerste
deel, Meneer Beerta, in augustus van
dat jaar deel 2, Vuile handen, en net
voor de Boekenweek van dit jaar
Plankton. Achtereenvolgens 773, 583 en
nog eens 829 bladzijden! Ik kan willekeurig een der delen open laten vallen
en ben onmiddellijk geboeid, zo scherp
is de etsnaald die hier over het vergeelde papier van de verambtelijkte
wetenschap wordt getrokken.
Wie de moeite neemt om aan deze
boeken te beginnen en ze van voor
naar achter te lezen, wordt nog meer
beloond; voor het lezersoog ontvouwt
zich een gesloten klein heelal waarin
allerlei mannen en vrouwen met
beperkte capaciteiten zich toch van
elkaar blijken te onderscheiden, van
streber tot luilak, van kontlikker tot
serieus te nemen wetenschapper. En
dan: waar zij zich mee bezig houden!
Maarten Koning is druk met na te gaan
hoe 'de ophanging van de nageboorte

van het paard' in de verschillende
regio's al of niet wordt geregeld en
onder woorden gebracht.
We weten ook dat Bij nader inzien, de
twaalfhonderd pagina's tellende roman
waarin Voskuil in 1963 zijn studentenjaren tot uitgangspunt nam, jarenlang
een winkeldochter is geweest. Zo vanzelfsprekend is de waardering voor het
tergend gedetailleerde realisme van
deze auteur dus niet.
De televisieserie, door Frans Weisz
gemaakt naar Bij nader inzien op een
scenario van Jan Blokker en Leon de
Winter, heeft zeker bijgedragen aan de
waardering voor Voskuils eerste
geesteskind en voor diens werk in het
algemeen.
En nu zijn de eerste delen van Het
bureau bij duizenden verkocht. En
bovendien zeer gewaardeerd door de
professionele kritiek. Die heeft ze ook
genomineerd, Meneer Beerta en Vuile
handen voor de Gouden Uil en Vuile
handen ook nog voor de Libris-literatuurprijs. Het derde deel, het nog
dikkere Plankton, gaat wellicht eenzelfde verkoopsucces worden. Wie een
zekere leesmoeheid had verwacht,
komt bedrogen uit.

Een reeks realistische romans, zo
zouden we ze toch kunnen noemen,
die het leven beschrijft op een wetenschappelijk instituut vanaf 1957 tot in
de jaren tachtig. Voskuil windt er geen
doekjes om dat voor het bureau waarover hij zo kritisch en naar mijn
mening amusant schrijft, het huidige
P.J. Meertens-Instituut model heeft
gestaan. Dit is het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde,
dat tot 1969 was gevestigd achter het
Trippenhuis aan de Amsterdamse
Kloveniersburgwal waar ook de
Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen zetelt. Na 1969
kwam Voskuil met zijn collega's
terecht in het gebouw aan de Keizersgracht.
Als ook de laatste vier delen zijn verschenen, we zijn dan het volgende
millenium binnengetreden, kunnen
we ons een weg banen door vijfeneenhalfduizend bladzijden en de balans
opmaken van het fraaiste sociogram
van een wetenschappelijke samenleving die ooit in onze literatuur
gemaakt is.
In literatuuronderwijs en leeskring?

De vraag doet zich hier voor of er met
zo'n romanreeks iets te beginnen is in
het literatuuronderwijs. Ik denk van
wel, maar niet met het doel leerlingen
meer dan een enkel deel te laten lezen
in schoolverband, om dan de rest maar
over te laten aan het spel der vrije
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krachten. Heel aardig kan ook een
synopsis met uitgekozen fragmenten
zijn. Zelf maakte ik een lijstje met
favoriete fragmenten uit Meneer Beerta,
die ik u aan het slot van deze bijdrage
geef.
Hier is het vooral de plaats om de
didactische aanval op Het bureau te
openen met een vingerwijzing voor de
leeskring voor volwassenen, ouderen
en ervarenen in het bijzonder. We
vroegen twee oudere lezers om eens op
te schrijven welke passages zij in de
eerste twee delen van Voskuils 'roman
fleuve' het meest opmerkelijk vonden.
Uit hun leesverslagen mag ik hier een
aantal ervaringen overnemen.
Mevr. dr. E. Jaffé-Freem koos uit
Meneer Beerta de passage op bladzijde
475-477. Het tafereel speelt zich afin
de kamer van de directeur van het
bureau, meneer Beerta, en zijn
adjunct, Maarten Koning, vanuit wiens
perspectief de hele cyclus geschreven
is - overigens steeds in de afstandelijke hij-vorm. Een verschijnsel in het
bureau is, dat er voortdurend nieuwe
medewerkers worden aangesteld, alles
kan blijkbaar in deze tijd van toenemende welvaart, de jaren 1957 tot
1965. Dat gaat steeds onderhands en
min of meer bij toeval. De student Bart
lijkt zich aan deze vanzelfsprekende
coöptatie te willen onttrekken.

"Hier is Bart,' zei Maarten. Hij was met Bart de kamer ingekomen en bleef bij de
deur staan. Beerta legde zijn bril neer. 'Laat Bart maar binnenkomen.'
'Als ik ongelegen kom dan wil ik natuurlijk ook een andere keer komen,' zei Bart
beleefd.
Beerta stond op en draaide zich om. 'Je komt niet ongelegen.' Hij knikte naar het
zitje. 'Ga eens even zitten.'
Bart liep achter de tafel om naar het zitje, Maarten bleef bij zijn bureau staan.
'Kom jij er ook bij?' vroeg Beerta.
Ze zetten zich met zijn drieën rond de kleine tafel, Bart met zijn handen op zijn
knieën. 'Ik heb je lang niet gezien,' zei Beerta. 'Ben je ziek geweest?'
'Ik had het erg druk,' verontschuldigde Bart zich, 'en daardoor heb ik niet de
gelegenheid gevonden ook hier nog naartoe te komen.'
'Druk?'
'Ik moest tentamen doen.'
'Juist.' Hij keek Bart onderzoekend aan. 'En wanneer studeer je nu af?'
'O, daar kan ik nog niets van zeggen.'
Beerta spitste zijn lippen. 'Ik vraag je dat omdat ik van meneer Koning heb
gehoord dat je hier na je studie wel wilt komen werken.'
'Zo heb ik dat niet geformuleerd,' zei Bart geschrokken, 'dat moet meneer
Koning dan niet goed begrepen hebben.'
'Hoe heb je het dan geformuleerd?'
'Ik heb gezegd dat ik dat ernstig in overweging wilde nemen maar dat ik me nog
niet kon vastleggen.'
Beerta keek naar Maarten. 'Heeft hij dat zo gezegd?'
'Ja,' zei Maarten.
'Goed,' hij wendde zich weer tot Bart. 'Je weet dat wij een plaats op de begroting
voor je hebben aangevraagd?'
'Dat is heel vriendelijk van u.'
'Maar wist je dat?'
'Nee, dat wist ik niet. En ik weet ook niet of ik dat wel kan aannemen.'
'Die plaats is toegewezen,' zei Beerta plechtig.
'Dat overvalt me wel enigszins,' zei Bart verrast.
'Ons ook. En daarom willen wij weten wanneer je afstudeert.'
'Dat begrijp ik. En ik vind het heel vriendelijk van u dat u zoveel vertrouwen in
mij stelt, maar ik kan daar werkelijk nog niets van zeggen.'
'Kun je daar dan niet eens met professor Springvloed over praten?'
'Ik wil daar wel over denken, maar ik ben bang dat ik dat niet kan doen.'
'Denk daar dan eens over.'
'Als u daar prijs op stelt,' zei Bart aarzelend, 'dan wil ik daar wel over denken,
maar ik kan u niet beloven dat ik het ook zal doen.' Het was te zien dat de
situatie hem boven het hoofd groeide.
'Goed,' hij stond op. 'Dan hoor ik nog wel van je.'
Bart en Maarten stonden ook op.
'Ik heb ook nog iets met jou te bespreken,' zei Beerta toen Maarten achter Bart
de kamer wilde verlaten. Maarten bleef staan.
Beerta pakte een doos met vragenlijsten van zijn bureau en zette die op het
bureau van Maarten. 'Heb jij die doos geraadpleegd?'
Maarten keek naar het opschrift. Het was een doos met vragen over de
kinderschrik. 'Ja.' zei hij.
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Commentaar van E. Jaffé-Freem
'Die kun je toch zo niet weer opbergen,' zei Beerta geïrriteerd, hij wees langs de
kant van het pak: een stuk of wat vragenlijsten staken buiten de stapel uit
waardoor ze tegen de rand van de doos opstonden. 'Ik wilde ze gisteren
raadplegen en ik vind ze zo! Zo gaan ze kapot!'
'Ik zie het.' Hij nam het pak uit de doos, liet het een paar keer op zijn kant
dansen en tikte toen de stapel recht. 'Zo?'
'Zo is het beter. En laat het niet nog eens gebeuren.'
'Hebt u de doos nodig?' Hij legde de stapel terug. 'Of kan ik hem opbergen?' Hij
vroeg zich af wat Beerta met die doos gedaan had.
'Nee, ik heb hem niet meer nodig. Berg hem maar op.'
'De doos!' zei Van leperen toen Maarten ermee het lokaal binnenkwam. Hij
grinnikte. 'Heb je erg op je lazer gehad?'
'Het viel mee.' Hij liep naar de kast met vragenlijsten en trok een trapje onder de
plaats waar de doos thuishoorde.
'Toen ik Dientje gisteren met die doos bij Anton naar binnen zag gaan dacht ik:
Daar zwaait wat.'
'Heeft juffrouw Haan die doos gebruikt?' vroeg Maarten verbaasd.
'Ja, maar dat mag jij niet weten hoor.'
'Nee, natuurlijk niet,' hij voelde woede opkomen terwijl hij terugliep naar zijn
kamer.'lk hoor dat juffrouw Haan die doos bij u heeft gebracht,' zei hij kwaad, de
deur achter zich sluitend.
Beerta zette zijn bril af en draaide zich om. 'Wat is daar voor bezwaar tegen?'
'In de eerste plaats heeft ze in die doos niets te zoeken!' zei Maarten driftig. 'Het
zijn mijn vragenlijsten! En in de tweede plaats vind ik dat u mij niet door haar
hoort te laten bespioneren!'
'Wie zegt dat ik jou door haar heb laten bespioneren?'
'U hebt naar haar geluisterd in plaats dat u gezegd hebt dat ze zich met dingen
bemoeide waar ze geen bal mee te maken heeft!'
'Hoe weet jij wat ik tegen haar gezegd heb?'
'Wat hebt u dan gezegd?'
'Ze heeft mij een doos laten zien en ik heb gezien dat die niet in orde was. Als
directeur heb ik daar recht op en ik vind niet dat jij daar iets achter hoort te
zoeken.'
'Als juffrouw Haan met zoiets aankomt heb ik alle reden om er iets achter te
zoeken.' zei Maarten enigszins kalmerend.
'Ik waardeer het in haar dat ze bezorgd is voor de vragenlijsten en jij zou best
eens wat aardiger voor haar kunnen zijn. Ze heeft daar veel verdriet van dat jij zo
tegen haar bent. Je zou haar eens te eten moeten vragen in plaats van altijd zo
onvriendelijk tegen haar te doen.'
Maarten reageerde daar niet op. 'Ik ben bij Bart,' zei hij, zich afwendend."

"Het is moeilijk om uit dit boek een
passage te lichten die kenmerkend is.
Ik koos bovenstaande passage omdat
eruit blijkt met welke futiliteiten
sommige afgestudeerden op het
Bureau - in casu dr. Beerta - zich onledig houden: met het zo ordelijk
mogelijk opbergen van paperassen.
Beerta vertoont trekken van pesterige,
pietluttige muggenzifterij. De gesprekken gaan over onbenulligheden, de
mensen zijn kleingeestig, alleen in
zichzelf geïnteresseerd. De auteur
schrijft met sarcasme over de minikosmos van het Bureau.
Voor elke passage geldt dat die niet te
waarderen valt zonder de andere te
kennen. De accumulatie van alle
details maakt het geheel hilarisch. Hele
vragenlijsten worden opgesteld, getypt,
vermenigvuldigd, rondgestuurd, ingevuld, teruggezonden, verwerkt en daarna gebruikt voor vakblad of congres.
En over welke gewichtige zaken gaat
het? Over bijvoorbeeld de kabouters!
De hele activiteit omgeven door
'Wichtigtuerei' staat in schril contrast
tot de zinloosheid daarvan. Het is te
gek voor woorden, dat de ambtenaren
van het Bureau hun tijd verdoen met
nietige problemen.
Juist de gortdroge stijl en humor van
de auteur maakte elke handeling lachwekkend. De bekrompenheid van de
beschreven 'wetenschappers' is grenzenloos. Voor iemand die dr. Meertens
gekend heeft zoals ik, - een wat stijve,
vormelijke man - is dr. Beerta een
vermakelijk personage. Maarten
Koning is eerder een anti-held. Een
enkele schoonheidsfout wil ik tenslotte
signaleren: het herhaalde gebruik van
'zuinig' of 'ironisch' in verband met dr.
Beerta en het gebruiken van de term
'mieters', die ook het werk van
Henriëtte
Vogel
ontsiert.
'mieters',
die ook
het werk van
DeHenriëtte
lezer blijftVogel
desondanks
ontsiert.geboeid
door
merkwaardige
diersoort
De de
lezer
blijft desondanks
geboeid
door de merkwaardige diersoort
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'mens', als een zinloos bezig insekt
onder de mikroscoop vele malen
uitvergroot te observeren."
Passages en commentaar van Neel
van den Oever

"Al jaren houd ik 'leesschriften' bij.
Ieder boek dat ik lees, beoordeel ik.
Verder noteer ik alle mooie zinnen,
passages, soms hele pagina's. Ik ben
dit gaan doen omdat je anders heel
snel weer alles vergeet en alleen nog
maar achteraf kunt zeggen dat je
destijds dat boek mooi vond of niet.
Het bijhouden van die schriften kost
me veel tijd, maar voor mij is dat
'plezierige tijd'. Bovendien heb ik in
mijn achterhoofd dat ik mijn boeken
voortaan altijd dicht bij me heb, ook als
ik naar een ziekenhuis of bejaardentehuis zou moeten... Het lijkt allemaal
ver weg (ik ben 42 en kerngezond),
maar het is toch een prettig idee. Ook
nu lees ik regelmatig terug wat ik over
een bepaald boek genoteerd heb. Ook
van de boeken van Voskuil heb ik de
mooie zinnen overgenomen. Maar dit
alles zonder paginanummers, helaas.
Het is bijna niet te doen om deze zinnen terug te vinden. Toch ben ik in
deel 1 gaan bladeren. Ik vind dat
mooier dan deel 2, omdat in deel 1
alles nog nieuw voor je is. Je vindt het
dan nog ongelooflijk hoe alles op het
bureau eraan toe gaat. In deel 2 (hoe
triest ook) ben je er al enigszins aan
gewend.
Vanwege hun absurditeit vielen mij
de volgende delen op:
• 59-63: Aan de orde komt het kopen
van een kraamgeschenk, gefinancierd
uit de koffiekas. Voordat dit geregeld
• 120-123: Het traditionele
'Nieuwjaarswensen' vindt op zeer
oubollige wijze plaats. Maarten gruwt
ervan. Ik ook ('Dank u,' zei Maarten.
Hij wilde nog 'hetzelfde' zeggen, maar
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hij kon het niet over zijn lippen
krijgen.'). Volgens mij weten ze niet
eens meer welk jaar het is. Speculaas
wordt getracteerd met Sinterklaas, door
het jaar heen Mariakaakjes, met
Kerstmis kerstkrans (deel 2: 'Wat
aardig om op kerstkrans te tracteren',
zei Maarten, het stukje kerstkrans
omhoog stekend. 'Ja, ik dacht, er moet
toch iets feestelijks zijn?') en met
Oudjaar krijgen ze oliebollen (deel 2:
'En met Oudjaar krijgen we oliebollen',
riep Slofstra vanachter uit het lokaal.
'Ach meneer Slofstra, dat moet u toch
niet verklappen?" zei mevrouw
Moederman, zich naar hem omdraaiend. 'Iedereen weet het toch al.'
'Maar meneer Koning wist het in ieder
geval nog niet.') Alleen al dat woord
'verklappen'!
• 151-152: Hier wordt een ernstig
gesprek gevoerd over de vorderingen
van de Atlas. Het is echt absurd!
'Wanneer is de Atlas klaar?'
'Over vierhonderd jaar.'
'Ik ben serieus,' zei Beerta ernstig.
'Ik ook.' Hij had moeite zijn lachen
te houden.
'Dan nu in ernst.'
'Als de eerste aflevering volgend jaar
verschijnt, dan hebt u daar vijfentwintig jaar over gedaan,' rekende
Maarten voor. 'Daar trekken we vijf
jaar af voor de oorlog, blijft twintig
jaar. Er zijn twintig afleveringen. Dat
is dus vierhonderd jaar, of eigenlijk
driehonderdtachtig om precies te
zijn.'
'Maar ik stond er helemaal alleen
voor. En nu ben jij er.'
'Goed. Tweehonderd jaar.'
• 229-232 en 241-242: Het drama van
de sleutel van het bureau. Enkele volwassenen blijven ruim een halfuur
buiten staan zonder initiatief te tonen
om binnen te komen. Ze blijven alleen
herhalen dat de persoon die normaal
het bureau opent met vakantie is en
waarom ('Overmorgen is hij vijfen-

twintig jaar getrouwd.'). Later wordt
het een machtstrijd van Maarten met
conciërge De Bruin.
• 324-332: In dit deel blijkt dat Nijhuis
ziek is. Hij heeft het aan zijn hart. Dit
verbaast Beerta. Zou hij daarmee bedoelen dat het op dit kantoor onmogelijk is om het aan je hart te krijgen?
Ook hier weer een heel gedoe voordat
geregeld is wie er op ziekenbezoek gaat
en wat er meegenomen moet worden
(blz. 326: 'Wat nemen jullie voor hem
mee?' - 'Ik dacht een fruitmand.'
Hoe komen ze op het idee??!).
Als ik nu uit deze passages moet kiezen, wordt dat blz. 151-152 over de vorderingen van de Atlas. Want hier gaat
het eigenlijk om. Het Bureau presteert
helemaal niets. Dus is het ook niet belangrijk of het vier jaar duurt of vierhonderd. Als ze maar het idee hebben
dat ze nuttig bezig zijn.
Ik heb beide delen in één adem uitgelezen. Ik ben zelf groepsleider in de
zwakzinnigenzorg en kan niet begrijpen dat ambtenaren zo hun tijd kunnen verdoen, maar ik neem het zonder
rancune als waarheid aan. Ik werk
trouwens liever hard dan zo. Hier zou
ik geen vrede mee hebben.
Neel van den Oever sluit haar inzending af met een mooie reeks passages
en zinnen uit de beide eerste romans,
te veel om hier weer te geven. Ze laten
zien dat haar de calvinistische, ronduit
cynische kijk van Maarten Koning op
de werkelijkheid is opgevallen. Als
hem gevraagd wordt waarom hij geen
leraar wilde blijven zegt hij: 'Omdat ik
dat een ramp vond. Alsof ik rechtop
doodging.'
Er is - het lijkt Van Oudshoorn wel sprake 'van een bodemloze triestheid,
die nu als een vloedgolf opkwam en
waarin hij dreigde te verdrinken.' En:
'Hij zag zijn toekomst in een scherp
licht, zonder enige illusie. Er was geen

J.J. Voskuil

uitweg. Je wordt ouder. Je moet leven.
Als je onafhankelijk wilt blijven, moet
je een baan hebben. Het leek een
sluitende redenering en toch bleef hij
zoeken naar een opening om te ontsnappen, als een rat die langs de wanden van zijn kooi rent in plaats van
zich erbij neer te leggen dat de ruimte
voortaan kleiner was geworden.'
Een tweede element dat opvalt is de
kritiek op het eigen wetenschappelijk
bedrijf: 'Maar het is toch flauwekul?
Het is toch idioot dat tien mensen,
waarvan de helft tegen een riant salaris, de hobby's van Beerta
onderhouden? Net alsof je met zijn
tienen voor een ander postzegels
verzamelt. Ik zie het verschil niet.
Behalve dan dat je daarvoor niet
betaald zou woren.'
Het was duidelijk dat deze visie op de
wetenschap nieuw was voor Ansing.'
En ten slotte, tot troost van die lezers
van dit tijdschrift die graag het onderwijs voor de universiteit zouden verruilen: 'Ach, wat wordt het anders dan
stof opwaaien?' 'Maar wat is
wetenschap anders? Als ze maar zien
dan je bezig bent.'
Ten slotte

Tot zover twee lezers van Het bureau.
Het is een aardig idee om in de leeskring die zinnen en passages aan te
strepen die voor de lezer de essentie
van deze boeken vormen? Ik heb in
ieder geval aan de keuze van deze
lezers opnieuw plezier beleefd aan Het
bureau. En je kunt de boeken uiteraard
ook lezen met het oog op gedeeltelijke
lectuur door mensen met weinig tijd leraren en leerlingen bijvoorbeeld. Dan
suggereer ik voor Meneer Beerta de
volgende paragrafen - ik bedoel daarmee telkens een stuk tussen twee
asterisken, andere onderscheidingen
hanteert Voskuil niet - . Ze zijn mijns
inziens tekenend zijn voor een beeld
van de roman als geheel:

71: over de correspondenten van het
bureau
82: Maartens existentie; 180: zijn angsten; 259: halfin slaap; 408: fantasie
van gewelddadige jongens in het park;
508: zijn afkeer van het vak
83: Maartens ruzie met zijn
voornaamste tegenpool Dé Haan
[voor neerlandici: Jo Daan]
91: contact met de vlaming Vanhamme
152: de commissie (voor Maarten een
obsessie)
193: de conferentie
207: ruzie met Haan
246: het ophangen van de nageboorte
van het paard
279: commentaar van Bart op zijn
artikel
439: hilarische trouwpartij Slofstra
478: de steilheid van Nicolien,
Maartens vrouw
508: brief van de psychotische Frans
509: op bezoek bij Vanhamme met
zijn dove vrouw (zeer ontroerend)
576: de ware Beerta: quod licet lovi not
licet bovi; ook op 602;
593: opening van de vroegere gymzaal
als werkruimte
607: een Nescio-achtig tochtje met
Nicolien en vrienden
642: de commissie; 683: naar
Antwerpen voor de commissie.
Mocht het lukken om met een reeks
'paragrafen' de werkelijkheid van deze
romancyclus aan leerlingen voor te
leggen, dan hoeft dat op deze manier
niet zoveel tijd te kosten. Maken we er
een 'abridged edition' onder het motto:
beter een beetje Voskuil dan helemaal
geen Voskuil! Ê
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muzikale dialoog: ' Ik ga naar grootmoe der koekjes brengen...' De zingende kinderschare
muzikale dialoog: 'Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen...' De zingende kinderschare
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precies een opera. Nu trof het zo dat ik 'wolf was. Dus ik zette de achtervolging in. Had
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uiterst
wrede vertellingen.
Roodkapje
daargeweest.
een goed voorbeeld van. Mijn slachtoffer zal
het
ongetwijfel
d met die kenners
eensiszijn
he ongetwijfeld
di kenner
zij
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wijl je leest. Kuyper schrijft beel-

hij een heel mooi meisje. Maar

hij in elk geval wel. Hij staat voor:

De rode zwaan

dend, 'filmisch' denk je in dit ver-

het meest is hij uiteindelijk toch

Het Zoeken Naar De Hond Die

Leopold, ƒ29,90

band. En aan al die beelden heb-

gebaat bij

ben de filmmakers

seculiere

hun

eigen

de Reisgenoot, een
engelbewaarder

die

Naar Een Ster Rende. Maar ja,
daar schiet je ook niet veel mee

Het tot nu toe beroemdste boek

invulling en interpretatie gegeven

tegelijk veel meer is dan alleen

van Sjoerd

en er hun selectie uit gemaakt.

dat. In die korte tijd van zijn

Het is geen mooi kop-staart ver-

1991: Het zakmes. Waarschijnlijk

Het moet mogelijk zijn om jonge

droomverhaal

haal. Het vertelt meer een episo-

een van de weinige boeken die bij-

leerlingen te laten beseffen dat

meer volwassen dan hij in het

de. De 11-jarige Joel woont met

na de hele 'doelgroep'

Kuyper de gedachtenwereld en

echt ooit zou kunnen worden. Hij

zijn vader in een klein dorpje

hebben, maar niet in de oorspron-

reacties van een zesjarige heel

maakt veel meer mee en wat hij

ergens

kelijke vorm. Van het verhaal over

voorstelbaar

meemaakt, is veel intenser dan in

Zweden. Die vader verdient een

Kuyper dateert van

bereikt

heeft

neergezet.

wordt Jakob veel

op-

in

het

midden

van

Mees en Tim is immers eerst een

Nooit

heel

het echt. En dat is ook de kracht

schamele kost met

tv-serie en daarna een bekroonde

secuur kinderlijk. Lijkt me prima

van het boek. Zoals opa Jakob ook

en

film gemaakt. Ik zou wel eens wil-

fictie- en literatuuronderwijs.

zegt: je moet beter om je heen kij-

Joel veel alleen laten. Dat draagt

len weten

of zoiets voor een

In september vorig jaar verscheen

ken. Niet zo jachtig door het leven

ertoe bij dat deze nogal eenzelvig

schrijver nou plezierig is of niet.

van Kuyper bij dezelfde uitgever

gaan, maar de tijd nemen, dan zie

wordt. Hij geeft zich over aan zijn
fantasieën, over de zeemansver-

kinderachtig,

wel

moet

dus

houthakken

noodgedwongen

Datgene waarin hij zich wezenlijk

Leopold een ander boek De rode

en ervaar je veel meer. Word je

onderscheidt van zijn broeders in

zwaan, dat wat mij betreft zeker

veel wijzer van.

halen van zijn vader en over de

de visuele kunsten, het woord, is

zo prachtig is als Het zakmes.

Droomwereld en realiteit worden

wereld van de volwassenen. Hij

namelijk niet primair de drager

Was het eerste geheel realistisch,

door de auteur zeer geloofwaar-

houdt zijn vader stiekem in de

van het succes bij de 'doelgroep',

dit

nieuwe boek is fantastisch.

dig vermengd, maar dat moet u

gaten,

alleen bij de mediatoren.

Het speelt met de tijd. De meeste

zelf maar lezen: 'Ze (Jakobs moe-

vreest hij dat ook deze hem wel in
de steek zal laten, net zoals zijn

want

diep

van

binnen

Ik denk dat het heel leuk moet zijn

gebeurtenissen spelen zich af in

der K.H.) duwde Jakob voorzich-

om met een (brug)klas de film

een tijdsbestek van ongeveer één

tig van zich af en bekeek hem met

moeder

met het boek te vergelijken. Zowel

uur werkelijke tijd, maar het kost

een schuin hoofd, alsof ze een

heeft, toen hij nog heel jong was.

wat de gebeurtenissen en psycho-

veel meer tijd om ze mee te

nieuwe trui keurde. 'Wat is er met

Dat wordt er niet beter op als hij

logie betreft als met

betrekking

maken. Jakob treedt daarbij in het

je arm? Bloed? En met je vingers?

merkt dat zijn vader verliefd is

tot de taal. Is het mogelijk kinde-

voetspoor van zijn grootvader die

En je broek? Wat zie je eruit. En

geworden op de serveerster van

ren van de (brug)klas te laten

op zijn oude dag is teruggekeerd

wat heb je onder je arm?' Jakob

beseffen dat een verhaal in taal

naar Bakkum, waar hij ooit zijn

keek

toch iets anders is dan een beeld-

jeugd doorbracht. Die grootvader

zwaan onder zijn arm. Alles was

verhaal? Ik zou ze daarvoor eerst

kan geweldig mooie verhalen ver-

echt gebeurd. Daar was hij

het verhaal laten lezen. Dat gaat
weliswaar over kinderen van zes

tellen, die geworteld zijn in de tra-

naar de oude,

komt in de wereld van die verha-

gelezen en ik vond het weer echt

len terecht.
met

Koos Hawïnkels

weg blijft. Hij richt in zijn eentje
een

Geheim

Genootschap op,

maakt

aantekeningen

geheim

dagboek en dwaalt

in

een
's

die hij ooit door de sneew heeft

ijzingwekkende

zien lopen. Hij maakt Ture lid van

maken

mij doordrong dat Kuyper grote

karpermannen die maar één doel

een geheim genootschap

stukken van zijn tekst in eerste-

hebben: doodmaken van alles wat

Querido, ƒ29,90

klas-proza heeft geschreven: heel

kleiner en zwakker is dan zij zelf.

veel woorden van maar één of

Daar

twee lettergrepen. Maar dat niet

Houtvolk, dat de oervorm is van

Niemand kan hem uitspreken of

alleen, je 'ziet' ook heel veel ter-

de bossen en natuurlijk ontmoet

onthouden, maar intrigerend is

hij

het plaatselijke café en daardoor
zo nu en dan 's nachts van huis

nachts rond op zoek naar de hond

spannend. Ook doordat plots tot

vindt

plotseling gedaan

te

Daar krijgt hij
de

al

bang voor.'

ditie van Kennemerland. En Jakob

jaar, maar ik heb het nog eens

verveloze

dat

steun

bij

het

HZNDHDNESR;

Of

het

slim

is,

zijn Geheim Genootschap, maar
vindt tegelijk dat hij hem van zich
vandaan moet houden door tel-

zo'n

titel?

kens nieuwe regels te verzinnen.
En als Ture de macht probeert te
grijpen, vliegt hij eruit.
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Uiteindelijk blijkt alles te draaien

tegelijk

het publiek wil immers naar huis,

zwijgt, gebaseerd op het scenario

om Joels verlatingsangst en zijn

gebeurde dat het voor een nor-

en

door

elkaar

heen

het

van die film. Ik weet zelfs niet of ik

relatie met zijn vader.

maal mens niet uit elkaar te hou-

geweest - afgehandeld en uitge-

Voor eerste en tweede klassers

den was. Wat hij wel kan helpen is

legd moet worden. Dan struikelt

De vader van Memo werkt al een

een boek over verre en toch her-

dat hij dat soort dingen zo impli-

Borgart over zijn eigen uitleggin-

tijdje in Nederland en komt nu

kenbare onderwerpen met prach-

ciet aan de orde stelt dat je van

gen met als gevolg dat ik dacht:

zijn gezin ophalen. Het wordt

tige evocaties van stilte en verla-

verdomd goeden huize moet ko-

dat zal allemaal wel.

namelijk te gevaarlijk. Voor de

tenheid.

men om te weten wie bij wat

Nee, Borgart

kleine Memo, een poëtisch aan-

hoort en waarom. Wat hij met

is

laat

genoeg en

mooi

moet maar free-

de titel wel mooier vind.

lance journalist blijven, zoals de

gelegd knaapje, is de overgang

opzet gedaan heeft en wat ik erg

begeleidende tekst zegt, en de

traumatisch. Zijn beste vriendje

melig vind, is dat hij veel spreek-

redactie moet niet meer afgaan

kwijt en bovenal zijn lievelings-

De kale kaart

woorden, zegswijzen en uitdruk-

Leopold, ƒ29,90

kingen zijn personages in

Koos Hawinkels
Ben Borgart

op oude reputaties. Een jeugd-

schaap. Hij besluit niet meer te

de

boek schrijven is een heel eigen

spreken. Waarom wordt pas op

mond legt. Min of meer zoals Van

bekwaamheid, als het al geen

bladzijde

Leopold geeft een reeks uit met

Lennep zijn kapitein Pulver zo nu

echte kunst is.

niks meer horen. Snappen ze dan

als titel Spannende tijden. Verha-

en dan bij wijze van leukigheidje

Het is spijtig, want het idee achter

niet dat hij niet anders kan, dat hij

len uit de regionale, Noord-Hol-

laat doen: 'Komaan, zoals de man

de reeks is best aantrekkelijk. En

moet blijven zwijgen? Hij heeft de

landse

tegen

mogelijk zijn de andere delen ook

tijd immers stilgezet? Zolang hij

geschiedenis.

Kern

is

steeds een waar gebeurd voorval

de onwillige

laars

zei',

zoiets.

uit die geschiedenis. Auteurs wor-

De stijl? 'Een afgeschreven schip.'
(het lijkt Slauerhoff wel) 'Welkom

financiële ondersteuning om zich

aan boord', bast de bootsman.

historisch te documenteren. Tot

Een reus. Met één oog toegekne-

nu toe zijn verschenen: Gebakken

pen, de armen over elkaar, pleegt

wil

niks zegt kan hem niks gebeuren

beter.

den aangezocht en krijgen een

90 duidelijk; 'Hij

Koos Hawinkels

en kunnen zijn herinneringen niet
ontsnappen. Ze liggen veilig op-

BB

geborgen....' Niet echt sterk, maar
dat zal wel aan het scenario lig-

Memo zwijgt
Lemniscaat, ƒ24,50

gen.

rat met beukenblad door Bies van

hij nieuwelingen te keuren bij de

Ede, Losprijs door Ries Moonen en

valreep.' En even verder: 'Zo ging

Ik ben geen fan van de Anke de

Nederland is vanzelfsprekend be-

dat

labberd. Memo moet naar school,

Jaya en het orakel door

Hans

De situatie van de familie

in

zeelui.

Vries van de laatste jaren. Ik vind

Plomp. Die heb ik niet gelezen. Ik

Jantje kreeg een kist, een plekje in

haar onderwerpen te modieus, de

maar dat wordt niks. Gelukkig

heb alleen veel lovends gehoord

het vooronder, en een goede raad

uitwerking ervan te oppervlakig

heeft

over het boek van Ries Moonen.

van de schipper: 'Vergeet al wat je

en haar stijl slap. Blauwe plekken

vriendje dat hem zo aanvoelt, dat

onder Waterlandse

hij

wel

een

Nederlands

Wat ik wel gelezen heb, is het

lief is, jongen.' Met een woord

heb ik na een bladzijde of twintig

hij zonder woorden meestal weet

voorlaatste: De kale kaart door

van ernst en een grol werd hij

weggelegd, omdat ik de indruk

wat Memo bedoelt. De oplossing

Ben Borgart.

voorbereid op het leven op zee.'

kreeg dat hier niet iemand aan het

komt als Memo's vader in huis

Ouwejongenskrentenbrood.

woord was die per se een verhaal

een ongeluk krijgt en Memo wel

roos, een boek waar mijn studen-

En dan het verhaal zelf. Een aan-

kwijt

ten in een ver verleden enthou-

tal verhaallijnen die met elkaar

bedoelend maatschappelijk wer-

Ik vrees dat die

Borgart dezelfde is van De vuilnis-

siast over waren als zij zichzelf als
enigszins
vooral

moest,

maar

een

goed

moet praten om het leven van zijn
vader te redden.

verknoopt wordt. Het kost nogal

ker die een misstand aan de kaak

Ik vind het allemaal flinterdun en

vooruitstrevend

en

wat oplettendheid om de boel uit

wilde stellen.

niet overtuigend. Zo komt de juf

maatschappijkritisch

be-

elkaar te houden, maar ik heb de

Memo zwijgt gaat mank aan het-

van school op een gegeven mo-

schouwden.

indruk dat het wel klopt. Alleen

zelfde euvel. Er is een probleem:

ment bij Memo thuis omdat hij

Deze 'kale kaart' is een aanflui-

aan het eind. Dan krijg je als in

de Koerden. Toen was er een suc-

niet wil praten. Als vader en moe-

ting. Waar de auteur niks aan kan

een ouderwets spel der vergissin-

cesvolle film: De jongen die niet

der hebben uitgelegd dat Memo

doen, is dat er in 1572 zo veel

gen dat alles binnen korte tijd -

meer praatte,en nu is er Memo

vroeger wel praatte en zelfs brie-
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ven voorlas, zegt juf dat ze alles

schrijven, dan zal hij eerst een

'doelgroep' wellicht goed besteed

onderwerpen dezelfde zijn, en zo

zal proberen, 'Maar als dat niet

aantal boeken moeten schrijven

is.

wat bladeren en neuzen heeft me

lukt, zullen we hulp moeten inroe-

over zijn achtergrond. In dit boek

Geen tijgers in Afrika was zeer suc-

best nieuwsgierig gemaakt.

pen.' Geen gissingen, geen pogin-

kiest Silver kiest daarvoor het per-

cesvol in Engeland en is in veel

Uitstekend materiaal voor lessen

gen om erachter te komen wat er

spectief van een jongen uit de

toch in vredesnaam met die jon-

middenklassen van de middelba-

of

landen vertaald. Het tweede boek

in literaire cultuurvergelijking,

was een verhalenbundel:

intercultureel Iiteratu uronderwijs.

gen aan de hand kan zijn. Niks

re school, die gersoleerd raakt

Tutti
frutti chocoladeijs met nootjes.

van dat alles. In Turkije praatte hij

doordat hij 'anders' is, germrni-

Ditmaal gesitueerd in Zuid-Afrika.

om alles om je heen aileen door je

wei en hier niet. Gek he? [a. Punt.

greerd uit Zuid-Afrika en dus ver-

Basil doet verslag van wat hij om

eigen bril te bekijken zeer wijdver-

Daar komt bij dat De Vries vaak

dacht. Zijn medescholieren be-

zich heen ziet gebeuren en van de

breid is.

zinnetjes gebruikt als '..., roept

grijpen hem niet, hij begrijpt hen

perikelen die hij met zijn ouders

zijn vader ontsteld.', '... f1uistert

niet, verstaat zelfs hun taal vaak

ondervindt. Ook in dit boek draait

ze

angstig.',

'...glimlacht

zijn

niet, vindt hun sport maar niks en

veel

om

de

apartheid.

Ik denk namelijk dat de neiging

Koos Hawinkels

Basil

De sleutel is gebroken
Leopold, /24,90

moeder.', '...dondert zijn vader.'

zij wijzen zijn denkbeelden zon-

Kortom, niet best.

der meer af. Thuis is het ook voor-

soms sterk betrokken hoe blank

al ellende, want zijn vader die een

omgaat met zwart en vooral hoe

succesvol zakenman was, komt er

niemand daarover verbaasd is. Of

Ida Vos schrijft tot nu toe slechts

in Engeland maar heel moeilijk

het nu gaat om een zwarte die

over een enkel onderwerp: WO II

tussen, raakt aan de drank etcete-

zonder aanleiding bijna doodge-

ra. Ais hij dan ook nog zijn moe-

slagen

Koos Hawinkels

Geen tijgers in Afrika
Lemniscaat, f24,90
Pas op zijn

zjste emigreerde

,beschrijft soms

met

distantie,

wordt, of om een dienst-

en de [eden. Eerst waren

Vijfendertig

gedichten,

het

tranen,

der gearmd met een zwarte man

rneis]e dat 'het best goed heeft bij

daarna, sinds begin jaren tachtig,

een huis ziet binnengaan, zakt de

ens', omdat ze een keer per jaar

vooral boeken voor de jeugd. Aile
titels zijn ontleend aan spelletjes

NormanSilver naar Engeland. Tot

bodem onder zijn bestaan uit.

naar huis mag.

dan toe had hij in de veronderstel-

Na veel strijd onderneemt hij een

Mij lijkt dat

ling verkeerd dat hij een vrijden-

poging tot zelfdoding, maar die

veel over de apartheid van bin-

in

mislukt. In de kliniek krijgt hij dan

nenuit te weten kunt komen. Hoe

Engeland komt hij erachter dat hij

de opdracht zijn verleden te be-

het aanvoelt, zal ik maar zeggen.

in Zuid-Afrika, net als aile mensen

schrijven en dat is de tweede ver-

Mij deed het veel denken aan

Wie niet
weg is, wordt gezien. Annaiser nog.
Dansen op de brug van Avignon.
Witte zwanen, zwarte zwanen. De
sleutel is gebroken. Niet dat de

in zijn omgeving, gewoon een

haallijn in het boek.

mijn jeugd in een streng katholiek

gebeurtenissen allemaal in chro-

racist is geweest. N iet bewust en

'Er is zoveel gebeurd sinds ik naar

Limburg,

zeker

Engeland

kend

mens

niet

was,

maar

kwaadaardig,

maar

ben

gekomen.

[e met Silvers boeken

waar

of liedjes. In volgorde:

'andersdenken-

nologische volgorde verteld wor-

Het

den' gemeden moesten worden.

-den. Het tweede boek speelt bij
voorbeeld na de bevrijding, zoals

en

meeste was net een nachtmerrie.

Wij speelden er niet mee. Dat

opvoeding, doordat iedereen in

Ik weet dat het allemaal begonnen

mocht niet, en dat was net zo nor-

een beetje kenner van he~ onder-

zijn omgeving hetzelfde dacht en

is in Johannesburg, of Joburg

maal als dat de zon '5 morgens

werp wei aan de titel zal zien.

deed, en omdat er geen rnogelijk-

zoals wij de stad altijd noernden,

opkwam. Onze ouders kochten

Maar het gaat steeds om hoe het

heid was om met andere stand-

toen ik Philemon Majodena ver-

niet bij ze in de winkel. En in de

was om joods kind te zijn in (en

----"n,iettemin.

Door

afkomst

een beetje na) de oorlog. Vos doet

punten in aanraking te kornen,

moordde, of misschien wei daar-

kerk baden we samen voor ze.

vond Silver onder meer dat apart-

voor, toen ik met een blanke huid

Het derde vertaalde boek

heid de enige en dus

geboren werd.' Zo begint het ver-

Silver heet

Pvthondans. Ook een

een kind verteld. Die taal deed mij

haal en mij lijkt dat dat intrige-

ik-verhaal, maar ditmaal met een

wat denken aan Durlacher. Nooit

bes~ oplos-

sing was voor de situatie in zijn

j
:;:;

'yin

verslag in zeer sobere taal, vanuit

land.

rend genoeg is. Silver schrijft een

meisje als hoofdpersoon. Ik heb

pathetisch of opgewonden. Geen

Wanneer zo iemand dan in Enge-

soort opgeklopt 'pubertaaltje' dat

het nog niet gelezen, maar uit de

grote woorden, maar wei 'to the

Geen tijgers in Afrika gaat

mij licht lrriteert, maar aan de

f1aptekst is af te leiden dat de

point'.

land

Haar

voorlopig
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De sleutel is gebroken, maakt

voorkeur Freud aanhaalt om het

te wijken van de oorspronkelijke

vind ik overtuigend en oak bevrij-

invoelbaar hoe het is om als klein

belang van het sprookjes voor de

versie van het betreffende sprook-

dend. Het boek van Dieckmann is

boek,

meisje van een jaar of twaalf

ontwikkeling van

te

je. Zo kunnen de rollen van Hans

een mooi pleidooi om het sprook-

ondergedoken te moeten zitten,

onderstrepen. In zij n visie leert

en Grietje omgedraaid zijn: Hans

je te behouden binnen onze voor-

gescheiden van je ouders en zan-

het sprookje de angsten die bij

duwt

leestradities.

der contacten met de buitenwe-

het leven horen de baas te wor-

Uiteraard

reid. Het boek vertelt er niet over,

den. Hans Diechmann kent het

interessant.

maar een lezer met een beetje

werk van Freud goed, maar als

Het doel van deze methode van
analyse via het sprookje is het ver-

de

mens

de

heks

in

is zo'n

de

oven!

verschuiving

inlevingsvermogen is zelf tijdens

psychotherapeut is hij toch eerder

de lectuur ondergedoken en op de

bij Carl Gustav Jung in de leer

krijgen van inzicht in de binnen

vlucht.

gegaan.

het onbewuste van een mens

Mij lijkt dat deze boeken een uit-

Zowel bij Freud als bij Jung is de

bestaande conflicten. De figuren

gelezen kans bieden aan kinderen

toegang tot het onbewuste van de

uit het sprookje zijn de dragers

van een jaar of acht tot ongeveer

mens gegeven door de symboli-

van impulsen in de ziel van de

dertien om datgene waar ze vaak

sche,

mens. De individuele ziel, zo zegt

(tot vervelens toe) over horen, nu

van dromen, mythen en sprook-

Dieckmann, doet via het sprookje

zelf mee te maken.

jes. Zoals de droom een univer-

als het ware navraag bij het collec-

seel menselijk gegeven is, zo zijn

tieve,

ook mythen en sprookjes univer-

'archetypische' laag binnen in de

sele ·verschijnselen. De gezonde

mens om te vernemen hoe de

Koos Hawinkels

Gelebte marchen.
Lieb/ingsmiirchen der
Kindheit

algemeen-menselijke taal

mens en de neurotische mens

De psychologie der lievelingssprookjes

in de termen van Jung

. mensheid

bepaalde

Met een voorwoord door Bruno
Bettelheim.
Kreuz
Verlag,
Stuttgart/Zurich 1991, 205 bIz.,
prijs OM 29,80
Hans Ester

--

.~=

Literatuur deyWelt
im Unterricht
Literatur der Welt: een
Oostenrijks initiatief
AI geruime tijd houden we ons
bezig

in

onze

rnulticulturele

problemen

samenleving met het op een juis-

hebben dezelfde problemen en

vroeger wist op te lossen. De

te manier invullen vanonderwijs

drukken die via dezelfde beelden

ervaringen der mensheid Iiggen

voor culturele minderheden.Ook

uit. Het verschil tussen beiden

immers opgeslagen in -dat collec-

het literatuuronderwijs doet dat.

ligt in het onvermogen van de

tieve

neurotische mens om zIjn proble-

sprookje de uitdrukkingin beel-

In het in 1992 verschenen boekje
fen zoen van Europa, van Wam de

onbewuste

waarvan

het

'Sprookjes zijn daarom zo belang-

men op te lossen. Voor die oplos-

den is.

rijk, omdat ze ons kunnen helpen

sing kan hulp van buiten nodig

Dieckmann licht zijn zeer interes-

Moor en zijn Nijmeegse studenten, is een hoofdstuk tevinden

om in het reine te komen met de

zijn. Dat is het moment waarop

santeideeen toe met behulp van

over 'Derde Wereld- en migran-

duistere kanten van ons mens-

de psychotherapeut Hans Dieck-

voorbeelden uit zijn praktijk. De

tenliteratuur' door Agnes Post.

rnann in beeld komt.

zielkundige uitleg die hij daarbij

: Hierin geeft Post weer wat door

zijn. Soms gebeurt dat via slinkse
-·---"yvegen, zoals bij enkele patienten

onder-

aan sprookjes en aandromen met

twee

van wie de problemen in dit boek

scheidt zich van de gebruikelijke

sprookjeselementen geeft, doet in

worden gepresenteerd.' ,

psychoanalyse,

Dieckmanns

werkwijze

deskundigen

interessant

als

somrnige individuele gevallen wat

werd geacht om uit die grate literatuur van de derde werelden de

is ontleend

een der eersten het llevelings-

willekeurig aan. Ik zie .nietaltijd

vloed van migrantenliteratuur te

aan het voorwoord dat de psycho-

sprookje van zijn patienten tot

een noodzakelijk verband tussen

kiezen voor leerlingen. Zij staat

analyticus Bruno Bettelheim (ge-

uitgangspunt van de behandeling

de handeling van het 'sprookje ~'

op

storven in 1990) schre~f voor het
boek Gelebte Miirchen ~an de in

koos.

het psychische probleem.

Nederlander een boek gelezen

Het bovenstaande

Oat

doordat hij

sprookje

verdwijnt

namelijk niet samen met de kin-

.:

mens. Wanneer een volwassen
patient

in beelden

orienteerd. Vandaar dat hij bij

vertelt, blijkt het vertelde vaak af
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Dieck-

derjaren uit het zieleleven van de
zijn

lievelingssprookje

iedere

moet hebben van schrijvers uit

Bettelheim is sterk op Freud ge-

Hans

dat

andere

mann.

wonende

standpunt

Maar de hoofdgedachte .uit dit
boek, dat de mens sinds jaar en
dag zijn problemen en conflicten

Berlijn

het

werelddelen,

al

is het

maar om wat te weten te komen

uitdrukt die in de

overdat land, over andere cultu-

grond van zijn ziel gegrift staan,

reno Waarbij dan hetleesplezier

I
I

)
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voorop staat.
Een meer diepgaande bewerking
van deze problematiek gaf het
boek fen kijk op de wereld, over
intercultureel leesonderwijs, gemaakt onder redactie van Koos
Hawinkels en met medewerking
van een flink aantal deskundigen.
Dit lees-, les-, en naslagwerk biedt
een schat aan informatie over de
literatuur en de cultuur in Afrika,
in de herkomstlanden van allochtonen en het Caraibisch gebied.
Het beschrijft de historische ontwikkeling van die literatuur, de
plaats van de jeugdliteratuur
daar, en de huidige stand van
zaken.
We weten bar weirug van het
literatuuronderwijs over de grens.
En daarom is het extra verrassend
te zien, dat ook in het tach zo
behoudende Oostenrijk de multicultuur van groat belang acht. Dr.
Michael Oertl, zelf een man die
bepaald geen literaire achtergrond heeft, zag de noodzaak
daarvan in voor het literatuuronderwijs. Zij heeft vanuit Innsbruck
een netwerk opgebouwd met
" "<, hogescholen en universiteiten in
verschillende landen, dat zich
bezighoudt met wereldliteratuur
in het onderwijs. Daarbij ligt het
accent, anders dan bij Agnes
Post, niet op de literaire kwaliteit,
maar op de emanciperende betekenis van de teksten.
{
Onlangs verscheen een omvangrijke brochure onder de titel

Literatur der Welt im Unterricht.
fin Lehrbehelf fur Schulen der

Alterstufe uber '4 Jahre. - literaire
werken bestemd voor de leerlingen in de leeftijdsgroep van 14tot
18 jaar. Oertl wil een authentiek
beeld schetsen van de heersende
cultuur. De hiervoor gebruikte
boeken moeten niet te duur zijn,
niet te dik, makkelijk verkrijgbaar
en bruikbaar in het onderwijs zijn.
Met andere woorden aantrekkelijk
voor de leerlingen.
Op deze manier kan hij ons een
duidelijk overzicht geven van
auteurs uit de hele wereld. Van de
boeken worden korte samenvattingen gegeven, het genre wordt
verrneld, de leeftijd van de lezer.
Dit alles maakt de keuze uit het
enorme literatuuraanbod makkelijker.
Volgens Oertl is het doel vanwereldliteratuur in het onderwijs
dat: de leerlingen zo meer kennis
krijgen van politieke, economische, sociale, wetenschappelijke
en kunstzinnige ontwikkelingen.
Daarbij worden ook onderlinge
samenhangen tussen landen
zichtbaar.
Een tweede belangrijk aspect is
dat vooral de vrouwelijke leerlingen en de minderheden meer
gestimuleerd moeten worden tot
lezen.
De uitgave is te bestellen bi]:
Initiative
Minderheiten, Buro
lnnsbruck, Klostergasse 6, 6020
lnnsbruck, tel. +43-5 12/5 86 783,
fax .../586787.
Tessy Duncker

TSJIP/LETTEREN

7.1/

55

NA
SCHO
LTIJD
Roodkapje
RoodkapjeRoodkapje
I

I

)

II

I

/

Voorlichting over beeldendevorming, muziek
en CKVl en een cri de coeur over de dossiers
In de bandjir van informatie over

CKV 2 en CKV 1 los staan van

Muziek: gedetailleerd en

elkaar, dus dat een leerling niet

concreet

eerst CKV

1

moet hebben gedaan

Andre Stolwijk verzorgde de bro-

om binnen CKV 2 een keuze te

chure voor Muziek. Hij verwacht

een van de vakken

dat het schoolexamen zal bestaan

nen publikaties.

doen voor

de tweede fase die van aile kanten

Nog steeds bevatten ze, in het

beeldende vorming en muziek.

uit het praktijkgedeelte en de

de school binnenstroomt, is het

woord

handig te letten op de brochures

een antwoord op aile vragen uit

Remmende voorsprong

examen bevat vaktheorie (voor
vwo bovendien muziekgeschiede-

vooraf de vermelding dat

muziekgeschiedenis. Het centraal

Leerplan

moet blijven, omdat het wetge-

Er blijkt nogal groat verschil tus-

Ontwikkeling (SLO) uit Enschede

vingstraject nog niet is afgerond

sen het have-programma en dat

nis), enkele standpuntbepalings-

uitgeeft. De mensen van de SLO

len ontwikkelingen rond de vak-

van de vwo'ers als het om beel·

vragen en algemene theorie.

zitten dicht bij het vuur: zij geven

ken, de profielen en het studie-

dende vorming gaat. Het vwo-

De domeinen zijn: vaardigheld in

de voorlichtingsbrochures veelal

huis

programma werd vijftien jaar later

he! musiceren It}, luistervaardig-

die

de

Stichting

nog in volle

gang zijn',

uit in opdracht van het ministerie

Intussen zijn heel wat mensen in

ontwikkeld en hier werkte de wet

heid (2), muzikaal voorstellings-

van OC&W, in samenwerking met

en buiten de school al bezig om

van de remmende voorsprong in

vermogen

pedagogische centra, het Cito en

zich in te stellen op de· nieuwe

het nadeel van het have-program-

inzicht in de muziekgeschiedenis

(3) en kennis van en

het PMVO (=Procesmanagement

situatie. Gerrit Dinsbach maakt

mao Dinsbach raadt docenten die

(4), en dat laatste voor het havo

Voortgezet Onderwijs).

duidelljk dat er wat 'beeldende

geenervaring hebben met het yak

beperkt tot het

Drie recente brochures vragen om

vorming' betreft sprake zal zijn
van een overgangssituatie, en -dat
houdt in dat de huidige exarnenprogramma's van tekenen, handenarbeid(handvaardigheid I} en.
textiele werkvormen (handvaardigheid II) van kracht blijven.
Daarover gaat zijn brochure
Beeidende vorming. De kern van
de arbeid voor deze vakken kornt
in CKV 2 te liggen. Dat vakmoet
volgens staatssecretaris Netelenbos worden 'een meer getntegreerd yak met een grotere theoretische component'; men wil dat
invoeren per 1 augustus 1999. Dat
is een jaar later dan CKV 1. Maar
leerlingen kunnen al in 1998.1999
een CKV 2 -vak kiezen, binnen het
profiel Cultuur & Maatschappij of
in het vrije deel als een van dezes
(havo) of een van de twee vakken
uit zeven mogelijkheden (vwo).
Men is nog aan het sleutelen aan
CKV 2, maar duidelijk is al wei dat

als

aandacht. Ze hebben een gemeenschappelijke opbouw.
Eerst de inhoud van het yak (1),
dan de toespitsing daarvan op het
studiehuis (2), vervolgens een biidrage van het Cito over de examenregeling (3), tips om je voor
te bereiden op de slag (4), veel
gestelde vragen (5) en verwijzing
naar verdiepende informatie (6).
Apart vind je daarna de examenprogramma's zoals ze formeel in
"<, allerlei

uitgaven in de komende

[aren geciteerd en gebruikt zullen
worden om de didactiek verder te
ontwikkelen.
'

Tsjip/Letteren
verschenen onlangs drie brochures: Beeldende vakken, M;.:uziek en
Cuhurele en Kunstzinnige *orming 1
(CKV). AI eerder kwarnen de broOp het terrein van

chures over Klassieke Culturele
Vorming uit en over de talen. Hier
een korte blik in de laatst versche-
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examenvakafom .naast het

schoolexamen.

I nteressant om te zien is hoe

zaken,

havo-examenooknogeens het

Stolwijk, ook bij algemene

examen op het vwo in te voeren.

andere

Veor zijnschoolonderzoek kan de

Dinsbach. Hij is gedetailleerder,

have-docent zelf de -inhoud bepa-

concreter, bijvoorbeeld .omtrent

len.

Nlaar het ,vwo-programma

.bevateen 'centraal praktisch examen (CPE).- Opd rachten worden
jaarlijks vastgesteld en de: resulta-

accenten

legt

dan

de algemene vaardigheden die
voor

het

studiehuis

gevraagd en hoe deze

worden

vervolgens

doorwerken in het rnuziekvak.

ten worden door deskundigen van

Ikleer hier iets nieuws, maar het

buitende eigen school gecontroleerd. Essentieel acht Dinsbach,

is mijn vak ook niet. En [ulst met
het oog opwat ons in CKV 1 te

gezien de nabije toekomst van de

..wachten staat, is het heel nuttig

beeldende vorrning, het toegroeien naar

·een

brede sectie voor

als docent talen -

zeg maar

- gerust: vreemdeling in

dit [eruza-

beeldende vakken. 'Neemcontact

tem . . :. kennis te nemen van deze

scholen in de pu u rt om

twee brochu res' over beeldende

zoveel mogelijk van de .vier beel·

vorming -en muziek. Ze geven je

op met

dende vakken (tekenen, handen-z

arbeid,

textiele

audiovisuele

werkvormen,/'/(~

vorming)

iry'/" het

overleg een rol te laten spelen.'

in no-time een kijk op twee vak. ken die je aileen van de jaarlijkse
muziekuitvoering en de kunstproducten aan de wand kent.

De meeste andere tips komen op
een
neer.

soortgelijke

samenwerking

Te veer van het

goede
Beeldende Vor-

Datde brochure

I
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ming gelezen wordt door ieder die

vakman of vakvrouw die zijn spe-

op een of andere manier betrok-

cialisatie inbrengt in CKV 1.

ken wil worden bij het nieuwe vak

Wat kunstdossier en nota bene -

CKV 1, spreekt haast vanzelf. Hier

naast leesdossier en leesautobio-

heeft John Hausmans de pen

grafie

voor

opgenomen. Hij was tot

moderne vreemde talen

voor

kort coördinator

van het

bij

Nederlands

Nationale Onderwijs Tentoonstelling
een succes

en de

Groots was de belangstelling voor

- de

de Nationale Onderwijs Tentoon-

Het grootste deel van de beurs

kunstautobiografie betreft, hou ik

stelling die van 21 tot en met 25

bestond uit stands van educatieve

Wat was er te zien?

Netwerk CKV ï, waaraan twaalf

mijn hart wel een beetje vast. Ik

januari

in de

uitgeverijen die er zeer verzorgd

scholen deelnemen, en was een

denk dat dit te veel van het goede

Jaarbeurs in Utrecht. Onder het

uitzagen. Veel ruimte in de stands

belangrijke schakel in de vakont-

wordt en zich derhalve ten kwade

thema Inspelen op veranderin-

was ingericht voor computers en

wikkelgroep

CKV 1. Het is ver-

ontwikkelt. Ik zelf zou het als leer-

gen' presenteerden onder meer

computertoepassingen.

heugend dat CKV i zich duidelijk

ling al heel wat vinden als ik één

alle educatieve uitgeverijen hun

inzage krijgen in de educatieve

gehouden werd

Je kon

mag onderscheiden van CKV 2:

keer in mijn schoolcarrière gron-

nieuwste onderwijsmaterialen. In

sites op Internet of je kon zelf

een sterk accent ligt hier op de

dig had teruggekeken op mijn

totaal kwamen er 40.916 bezoe-

demo's

ervaring en beleving van de kun-

omgang met kunst en literatuur.

kers op de tentoonstelling af en

mulitmedia-programma's.

sten door leerlingen, tegenover de

En ik zelf zou het mooi genoeg

dat is 8% meer dan de vorige

Docenten hadden ook de moge-

ambachtelijkheid

en het theore-

vinden als ik kon beschikken over

keer.

lijkheid om op het uitgeverspodi-

tisch vermogen die in CKV 2 ont-

één dossier voor alle literatuur- en

wikkeld behoren te worden. De

kunstvakken, waarin ik alleen het

Overladen

van

tijd die voor CKV 1 beschikbaar is,

allerbelangrijkste zou bewaren en

Mooi was het gezicht van drom-

voornamelijk te maken hadden
met de aanstaande tweede fase.

bekijken

van

nieuwe

um een presentatie bij te wonen
nieuwe

leermiddelen, die

120 (havo) en 200 (vwo) uur, laat

van tijd tot tijd mijn reflectie in

men docenten van divers pluima-

geen bokkensprongen toe. En in

een balansverslag zou neerleg-

ge die de Jaarbeurs in en uitslen-

de jaargangen vijf en zes van Tsjip

gen, ter voorbereiding op het exa-

terden, bepakt met tassen vol

is al uitvoerig aandacht besteed

men.

foldermateriaal en overladen met

De invoering van de tweede fase

Deze 'cri de coeur' verdient nade-

indrukken. Onderwijsgevend Ne-

in 1998 stond centraal op de

aan CKV ï en de zaken daaromheen.

Accenten

re uitwerking, maar ik wil er toch

derland van lagere school tot vol-

beurs. Een grootscheepse veran-

Wat Hausmans opmerkt over het

niet langer mee wachten haar te

wasseneneducatie weet nu wat

dering in de bovenbouw van het

kunstmentoraat en het kunstdos-

uiten.

hen de komende jaren te wachten

voortgezet onderwijs. De ingrij-

staat aan nieuwe ontwikkelingen

pendste sinds de invoering van de

sier is voorzichtig, maar blijkbaar
nog

niet

voorzichtig

Wam de Moor

genoeg.

en nieuw ontwikkelde leermidde-

Mammoetwet.

Want onder zijn handen vandaan

De voorlichtingsbrochures van de

len.

uitgeverijen

Alle

educatieve

presenteerden hun

is het kunstmentoraat na de vol-

SLO zijn te bestellen bij:

Ook andere instellingen waren op

titels, omslagen en katerndelen

tooiing van zijn brochure, ge-

SLO, afdeling Verkoop,

de beurs te vinden. Kinderboek-

van de nieuwe methodes die vak-

splitst in twee duidelijk onder-

Postbus 2041, 7500 CA Enschede,

uitgevers,

scheiden taken: een van bovenaf:

tel. 053 -4840305.

dienstverlening

opleidingen

voor

breed aangeboden werden. Uiter-

en voorlichting,

aard veel aandacht voor de inrich-

namelijk de kunstcoördinator, die

reisorganisaties van stages en

ting van het studiehuis, zelfstan-

het CKV ï -team zou moeten gaan

dagtrips en bouwbedrijven

voor

dig werken en leren en voor multi-

leiden, en daarnaast de kunstmen-

speeltuig konden bezocht wor-

media als CD-roms, softwaredis-

tor, die zich bezighoudt met het

den. Je kon het zo gek niet beden-

kettes,

individuele programma, van de

ken of het had wel wat met educa-

gebruiksvormen op de computer

leerlingen. Derde factor in CKV i,

tie te maken.

zoals Internet en e-mail.

courseware

en andere

in feite waarschijnlijk de belangrijkste, is de kunstvakdocent, de
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Uitreiking (jonge) Gouden Uil 1997

Opvallend
Andere

opvallende

uitgaven

waren onder meer de nieuwe
tweedegeneratie-basisvormings-

Op zaterdag 15 maart zijn in

bekend gemaakt: Renate Dorre-

methodes. Na de invoering van

Brussel in een rechtstreekse TV-

stein voor haar boek Verborgen

de basisvorming in 1992 zijn de

uitzending van de BRT de Gouden

gebreken, Reinout van der Heij-

kerndoelen inmiddels aangepast

Uilen (Vlaanderens belangrijkste

den

en veranderd. Bovendien zijn de

literaire prijzen) uitgereikt in de

Oesovo en Joke van Leeuwen voor

ervaringen in het onderwijs dus-

categorieën Fictie, Non-fictie en

haar jeugdboek lep.

danig dat een herziening op zijn

Kinder- en jeugdliteratuur.

plaats is. Belangrijkste vernieu-

bekroonde boeken (De Tandeloze

betrokken jongeren maakt duide-

wingen zijn het onderdeel 'kijken'

Tijd, deel 3, Liefde is heel het

lijk dat dit Vlaams-Nederlandse

in de methodes, de tekst- en

leven niet, en lep) waren door een

initiatief in alle opzichten ge-

informatieverwerking op diskette

'beroepsjury' aangewezen.

slaagd genoemd mag worden: de

Daarnaast lazen leerlingen van 28

Jonge Gouden Uil is vanaf zijn

(computergebruik

in

de klas),

De

nieuwe media en meer zelfstandi-

scholen

ge verwerkingsopdrachten.

boeken per categorie om hun win-

de genomineerde vijf

Ook werden nu al enkele nieuwe

naars aan te wijzen. De Jonge

mbo-uitgaven

Gouden Uil is dit jaar voor het

aangekondigd.

Deze worden vervaardigd met het

eerst ingesteld op initiatief van de

oog op de derdegeneratie-eindter-

Nederlandse Taalunie, de Vlaam-

men die in augustus 1997 van

se departementen voor Onderwijs

kracht worden. Ook hier zijn het

en Cultuur, en de Stichting Lezen.

zelfstandig werken door studenten en meer aandacht voor de

Genomineerden en winnaars

spreek- en luistervaardigheid de

De 28 schooljury's, steeds be-

voornaamste veranderingen.

staande uit zo'n vijftien leerlingen, vaardigden op 12 maart hun

Over twee jaar is er weer een

schooljuryvoorzitter af naar Bulk-

NOT. Iets om naar uit te zien,

Boeks Dag van de Literatuur in

want

het is een interessante

onderwijsbeurs

waarop

veel

nieuws te zien en te horen is.
Joris Hermsen

Den Haag, waar die in boeiende
discussies tot de keuze van de
uiteindelijk

winnende

boeken

kwamen. Op de ontmoetingsmiddag, zaterdag 15 maart in het
Paleis van Schone Kunsten in
Brussel kwamen alle juryleden bijeen om met de genomineerde
auteurs kennis te maken en met
hen van gedachten te wisselen
over de boeken. Aan het einde van
deze middag werden de winnaars
van de eerste Jonge Gouden Uilen
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Het

voor

zijn

De vloek van

enthousiasme

van

alle

geboorte onmiskenbaar een zeer
vitaal dier!
Joop Dirksen
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CKV-voorscholing

Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) organiseert een
tweedaagse cursus. De workshop is bedoeld voor schoolleiders en
coördinatoren die werken aan het ontwikkelen of uitbouwen van
kunst- en cultuureducatie. Aanwezigheid van minstens een schoolof projectleider en één docent uit de kunstsectie is een voorwaarde.
Er zijn ook twee vervolgdagen gepland.
Onderwerp: Integratie in de praktijk
Tijdstip:
25 en 26 april
Kosten:
NLG 500,Dunya Festival

Een groot openluchtfestival met een breed aanbod van wereldmuziek,
storytelling en poëzie is het jaarlijks terugkerende Dunya (betekent
'wereld' in het Arabisch) festival. Het festival presenteert kunst- en
cultuuruitingen uit verschillende werelddelen.
Onderwerp:
Tijdstip:
Kosten:

Internationaal cultuurfestival
7 en 8 juni in Rotterdam
gratis

Conferentie Leesbevordering

De Stichting Lezen en de Katholieke Universiteit Nijmegen
organiseren een internationale conferentie over leesbevordering in
het Congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Onderwerp:
de afname van het lezen ten gunste van de televisie en de pc, de
bedenkelijke daling van de leesvaardigheid, en wat ertegen te doen.
Onderwerp:
Tijdstip:
Kosten:
Info:

Conferentie leesbevordering
5 en 6 juni in Noordwijkerhout
NLG 295,- (of NLG 345,- incl. overnachting)
Bureau Contractonderwijs
tel. (024) 3612710
fax (024) 3611798

tel. (024) 3612710
fax (024) 3611798

Het bestuur van de Stichting Promotie
Literaire Vorming (SPL-Nederland)
J. Hawinkels, voorzitter
Mw. L. Coenen, vice-voorzitter
C. Gel jon, secretaris
Dorpsstraat 65
2343 AX Oegstgeest
tel. (071) 5152189
Mw. D. de Kruijk, penningmeester
W. de Moor, namens redactie Tsjip/Letteren
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' Hoe moet je voor middelbare scholieren in godsnaam de poezie
van Hans Faverey brengen?' vroeg ik onlangs aan Ed Leeflang. Ik
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liep al een tijdje te dubben met de vraag, ik wou een aantal ideeen
over poezie en on derwijs die ik nog nauwelijks had eindelijk eens
proberen te hebben - en Ed heeft z'n hele leven poezie gedoceerd,
heeft zelfs enkele bloemlezingen ten behoeve van het onderwijs
samengesteld.
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hedonistisch moet blijven. Het moet een opvoeding zijn in plezier.
In leesplezier.'
Ik had, ter voorbereiding voor dit stuk, beter een aantal van zijn
lessen bijgewoond. Want waar het naar toe moet is mij wel
duidelijk, maar niet waar het vandaan moet komen. Leesplezier, dat
heb ik zelf ooit ontdekt dank zij Arendsoog. Moet Arendsoog dan
maar verplichte lectuur worden voor het eerste jaar middelbaar? Ik
vermoed van niet. Arendsoog heeft minder met lees- dan met
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verbeeldingsplezier te maken. Ik geloof dat die rol voor een groot
deel door de televisie is overgenomen. Misschien moeten de
literatuurlessen in de eerste plaats taalplezier bijbrengen.'
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Twee mannen van betekenis voor de literaire
vorming ontvielen ons in de afgelopen maanden.
Op de laatste dag van het vorige jaar was dat onderzoeker, curriculumontwikkelaar en literatuurdocent
Alan C. Purves, wiens werk wereldwijd van betekenis
is gebleken. Op 22 mei in Lissabon dichter, tijdschriftleider en poëzie-kenner Herman de Coninck.
De een thuis temidden der zijnen, de ander pardoes
op het plaveisel van een vreemde stad waar hij met
Hugo Claus en Anna Enquist was om de Nederlandstalige poëzie een gezicht te geven.
De inhoud van dit tweede nummer van Tsjip/Letteren
heeft veel met deze twee befaamde gestorvenen te
maken. We vonden Joost Thissen, die in de jaren
tachtig de verdiensten van Purves voor het leerlinggerichte literatuuronderwijs onderzocht, bereid om
zich nog eens te verdiepen in die tijd die lang achter
hem ligt, maar die bij hem grote waardering wekte
voor de lange professor uit Albany in de staat New
York. We voegden daarbij een interview waarin
Purves zich uitspreekt over wat naar zijn mening het
literatuuronderwijs zou kunnen zijn, en deden verslag van het onderwijs in eigen land dat op de verwante ideeën berust van Norman Holland, met
David Bleich en Louise Rosenblatt, ook een der
reader response critics naast Alan Purves.

l.'i

Herman de Coninck was het boegbeeld van verstaanbare, aansprekende poëzie. Hij liet in zijn poëziekritieken zien hoe belangrijk een eenvoudige benadering van poëzie kan zijn, en hoe wezenlijk het is over
gedichten te schrijven in gewone mensentaal, niet in
het jargon waaraan veel wetenschappers lijden. Over
hem, zijn toegankelijke poëzie en zijn kritieken,
schrijven we. En over de poëzie van de in Nederland
ingeburgerde Turkse jonge dichter Halil Gür. We
wilden weten wat in Vlaanderen onder 'poëzieateliers' wordt verstaan. Poëzie schrijven om beter
poëzie te lezen. Op een even nadrukkelijke manier
als in Op poëtische wijze, een recente handleiding
voor het lezen van poëzie wordt gedaan, sterk
bepaald door de ontwikkelingen in de algemene
literatuurwetenschap.
Dat wij hier graag aandacht schenken aan het samengaan van de Vlaamse afdeling van de Vereniging
Europese Letteren en de SPL-Vlaanderen in de vzw
Stichting Literaire Vorming spreekt vanzelf. En ook
tot onze Vlaamse lezers zouden wij willen zeggen:
zegt het voort, dat Tsjip/Letteren bestaat en dat wie
ons blad leest daar voor zijn literaire, en culturele en
kunstzinnige vorming telkens een beetje beter van
wordt. Uiteindelijk is uw bijval óns bestaansrecht.

Dichter voor velen, voorbeeldig leraar dichtkunst
Ter herinnering aan Herman de Coninck (1945-1997)
Herman de Coninck, geboren te Mechelen in het laatste
jaar van de oorlog, een dichter voor wie de poëzie alles betekende, die zich met al zijn energie stortte op wat het leven in
zijn volheid te bieden heeft. Wie hem iets heerlijks, verrukkelijks, lustgevends aanbood, hoefde niet op een 'Nee vandaag
niet1/ te rekenen. De Coninck leefde. Dat kun je evenzeer
zien aan zijn poëziekronieken als aan zijn eigen, fraaie,
beheerst romantische gedichten. Op 22 mei 1997 zakte hij
op het plaveisel van Lissabon ineen en de meest gevierde
dichter van Vlaanderen was dood. Gestorven op dezelfde
leeftijd als ooit zijn beide ouders.
De dichter

Wam de Moor

Herman de Coninck

Onbegonnen werk, de verzamelbundel
uit 1984 die De Conincks gedichten uit
de periode 1964-1982 bevat, laat zijn
ontwikkeling uitstekend zien. Ze bestaat uit vier bundels, en de eerste
daarvan, De lenige liefde (1969), bevat
de gedichten uit de eerste zes jaar van
De Conincks dichterschap, van zijn
negentiende tot zijn vijfentwintigste
jaar, student Germaanse filologie in
Leuven. In het Lexicon van literaire werken (aflevering 5, februari 1990) vindt
men een analyse van deze bundel door
Hugo Brems. Deze is voor de docent
Nederlands de moeite van het lezen
waard, omdat De lenige liefde bij uitstek
geschikt is om ook aan leerlingen te
laten lezen. En dan mag je wel wat achtergrondinformatie hebben. Niet voor
niets werd deze debuutbundel keer op
keer herdrukt. De afdelingen 'Met de
vedel' en 'De lenige liefde' gaan over
liefde en erotiek - en wie Kader
Abdolah rubriek Myrza in 'de Volks-

krant' volgt, weet hoe vreemd deze
Iraniër in Amsterdam aankeek tegen
juist dit dominante aspect in De
Conincks gedichten, althans uit juist
deze eerste tijd waarin hij onbekommerd de mate van 'klaarkomen' maakte tot toetssteen van de genegenheid.
Dat kon zelfs wat melig overkomen:

Het was een prachtidee van haar ouders,
Melinda te verwekken. Aanvankelijk
wou
ze dan ook zichzelf gaan studeren.
Psychologe noemt men die wetenschap,
geloof ik. Maar al gauw vond ze er
niks anders op zitten dan mooi te wezen
en mij te ontmoeten.
Kijk eens wat ik hier heb, zegt ze
en brengt me voor het raam: allemaal
om naar te kijken.
En kijk eens wat ik nog heb, zegt ze
en wijst op zichzelf: het kan zoenen,
voegt ze er op hoge benen aan toe
terwijl ik mijn happy end voel groeien.
Dat is uit de titelserie van De lenige
liefde, De Conincks extraverte 'antwoord' op Lodeizens introverte 'buigzaamheid van het verdriet'. Smakelijke
gedichten voor wie in de leeftijd verkeert, waarin alles wat boeiend is bij
voorkeur naar seks verwijst.
'Probleemloze en optimistische helderheid' schrijft Brems, met als aanvullende motieven de poëzie zelf en een
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vorm van 'esthetisch maniërisme'.
Een heel aardig voorbeeld van zo'n
amalgaam van motieven vind ik het
negende gedicht uit de Melinda-reeks:

Je truitjes en je witte en rode
sjaals en je kousen en je slipjes
(met liefde gemaakt, zei de reclame)
en je brassières (er steekt poëzie in
die dingen, vooral als jij ze draagt) ze slingeren rond in dit gedicht
als op je kamer.
Kom er maar in, lezer, maak het je
gemakkelijk, struikel niet over de
zinsbouw en over de uitgeschopte
schoenen,
gaat u zitten.
(Intussen zoenen wij even in deze
zin tussen haakjes, zo ziet de lezer
ons niet.) Hoe vindt u het,
dit is een raam om naar de werkelijkheid
te kijken, alles wat u daar ziet
bestaat. Is het niet helemaal
als in een gedicht?

Magnifiek gedicht om van te genieten,
om de humor, om de verrassing van de
dubbele werkelijkheid, om de perfecte
formulering en de eenvoud, en om een
inhoud die iedereen aan kan spreken.
Het gedicht roept een werkelijkheid op
die vervolgens in realiteit beleefd zou
kunnen worden. Maar de dichter waarschuwt, bijvoorbeeld in een opstel, dat
te vinden is in de essaybundel Marieke
van de bakker, dat we de ene werkelijkheid niet moeten verwarren met de
andere: "Poëzie die niet met het oog op
publiek is geschreven, is geen poëzie.
Is een emotioneel boodschappenlijstje
voor mijn vrouw. Is een grapje waar
niemand anders wat aan heeft, omdat
ook niemand anders onze geheimtaal
kent, of een privézinspeling begrijpt.
Ik weet dat zo goed, omdat ik nogal wat
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liefdesgedichten geschreven heb met
flarden autobiografie en dialoog en
grappen. Ik wil hier graag even de gevoelige lezer choqueren door te stellen
dat zulks allemaal maakwerk en effectzoekerij en berekening is geweest. Ik
heb nooit in Hotel Eden gelogeerd (zoals een gedicht suggereert), maar in
een tentje. In Verjaardagsvers staan een
paar regels die ik tien jaar eerder voor
een heel ander liefhad bedacht. Geen
enkele van de geschreven dialogen is
ooit door mij gezegd, geen enkel grapje
ooit gemaakt."
De Coninck had het graag over poëzie,
wat ze is, hoe men ze maakt. Tegen
Lionel Deflo zei hij eens: "Ik schrijf
poëzie, omdat dit bij uitstek het genre
is, waarin men een taaifragment door
vormelijke isolatie een bijna levensvreemde schittering kan geven, hoe
dicht het leven er ook in benaderd
wordt.(...) Dit is in de grond een zuiver
esthetisch standpunt, maar ik tracht
(...) de voordelen van de esthetische
poëzie te verbinden met de voordelen
van het nieuw-realisme. Dus zonder
te vervallen in hermetisme enerzijds,
en zonder toe te geven aan een bijna
niets meer zeggende alledaagsheid
anderzijds."
Ook in zijn gedichten, en, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Kouwenaar, niet
heel ernstig, maar lichtvoetig, al zou ik
Kouwenaar tekort doen wanneer ik
hem niet in staat achtte minstens zo
geestig woord en vlees met elkaar te
verbinden als De Coninck in zijn koppeling van letterlijke en figuurlijke
betekenis in bijvoorbeeld het volgende
(niet zijn beste) fragment:

je borsten waren zachte
kolf es naar mijn hand,
twee afgeronde verhalen
met een pointe waar ik erg was
op gesteld.

Zo'n fragment is terug te voeren op
wat De Coninck als jonge dichter
wilde: eenvoudig schrijven, het romantische niet schuwen, maar wel dicht bij
de aarde blijven: "Wat ik wou doen
was: dat Hollandse nieuw-realisme
(Sleutelaar, Verhagen, Vaandrager,
WdM) nemen, en dat inenten met wat
het tekort had, met een Vlaamser, steviger soort gevoeligheid, met enige
alleralgemeenste expressie van enige
allerbegrijpelijkste emotie."
De kritiek op De Conincks debuut
varieerde van groot enthousiasme bij
het verschijnen van de eerste druk stilistisch virtuoos, prachtige eenvoud,
originele benadering - tot, in latere
recensies, met name naar aanleiding
van Onbegonnen werk, met 'oppervlakkigheid en soms te goedkope effecten'
(naar de vaststelling van Brems).
Hoewel De Coninck bij het schrijven
zijn gedichten uitging van zijn 'zuiver
esthetisch standpunt', zal de lezer die
hem volgt in zijn gedichten ook zien
hoe na de hofmakerij uit de eerste gedichten de vaste relatie zich ontwikkelt,
het huwelijk en de kinderen een bron
van veel inspiratie vormen, zeer teder
als het om een kleintje gaat, en met de
eb en vloed van een blijvende relatie
die toch weer stuk loopt en de weemoed om het verleden die het hele
heden doortrekt. Dat is iets heel moois
in het hele oeuvre van De Coninck.
Vanuit zulke ervaringen heeft hij het
toch weer over poëzie.

Herman de Coninck, tekening Dirk Wiarda

Poëzie
Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt:
mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt
verdrietje, en het helpt niet;
zoals je een hand op haar hete
voorhoofdje
legt, zo dun als sneeuw gaat liggen,
en het helpt niet:
zo helpt poëzie.

Dat is uit de derde bundel, Met een
klank van hoho. Herman de Coninck
was toen ook al in Nederland een bekende dichter geworden en naar Uitgeverij Van Oorschot verhuisd. Ik moet
veel laten liggen, maar in 1991 verscheen bij De Arbeiderspers zijn bundel Enkelvoud. En nog steeds zijn een
mannelijk ik en een vrouwelijk jij de

figuren die deze gedichten als het ware
dragen, is het de man die in gedachten
de af- of aanwezige geliefde van thans
of vroeger aanspreekt. Niet altijd, maar
wel heel vaak. Van meligheid is geen
sprake meer, en hier en daar zijn de
gedichten wat moeilijker geworden,
maar nog steeds zijn eenvoud en
helderheid de kenmerken van De
Conincks poëzie.
Ik denk dat geen hedendaags dichter
zo ontroerend wist te schrijven over
het vaderschap als Herman de
Coninck, over zijn eigen ouders in wie
hij zich in hun rol weet te verplaatsen,
over de scheuren in ouderlijke samenhang, samengevat in de deeltitel 'Het
meervoud van geluk'. Zoals over een
driejarige dochter in '"Ik hou van jou,"
zei je tussen twee monden vol wafel'
en 'Ze heeft alles om te zoenen, twee
armen voor rond mijn hals'. Wie wil
lezen wat een vader voelt die door de
scheiding zijn dochter ten dele kwijt is,
leze het volgende:

Zo'n gedicht scheurt je in tweeën. Zo
raak, zo algemeen geldend. 'Onderweg'
sluit de bundel af en geeft wat de tussentitel zegt: gedichten die kennelijk
op vreemde plaatsen zijn genoteerd of
daarnaar verwijzen. En weer eindigt
een bundel met het tweevoud van
samenleven en leven in poëzie:

Cinder
Ik zoek een dorp.
En daarin een huis. En daarin een
kamer, waarin een bed, waarin een
vrouw.
En in die vrouw een schoot.
Buiten maakt de rivier zich breed
om ver te gaan, de zilvergeschubde,
vissenhebbende, botendragende,
zeezoekende, hierblijvende.
Zo zoekt een vergelijking
een gedicht voor de nacht,
een man een vrouw,
een leeslint een vouw.
Nacht klapt het boek dicht.

Zes jaar heeft ze geleerd wat blijven was:
wat ouders deden, en wat alles dus ging
doen:
een tafel hij een stoel, nu hij toen.
Wat Herman de Coninck achterlaat als
Het meervoud van geluk was: wij.
dichter is een klein oeuvre, dat zich zal
handhaven in onze literatuur, omdat
Sindsdien heeft ze geleerd wat
het zo helder en schoon is geschreven,
enkelvoud is.
zo dicht op de huid zit van wie leven én
Zij. Nu weer half van jou, morgen
lezen kan, zich zo zonder pretentie
half van mij.
heeft aangeboden, en voor mijn gevoel
bijna direct aansluit op het 'ghequetst
Toen ze acht was was ze tien.
ben ick van binnen, doorwont mijn
hert zoozeer'.
Eén helft van haar gezicht lief,
de ander liever. Bang om te kiezen
tussen verliezen en verliezen.
De poëziedocent en -criticus
Hoe De Coninck dacht over poëzieonderwijs laat zich afleiden uit de
Vandaag is ze gewoon twaalf.
'Tsjip' waarmee wij dit nummer van
Vier ouders, twee echt, twee stief.
Tsjip/Letteren hebben geopend. Wie
Slapen gaan moet met eindeloos gezoen.
zich een beeld wil vormen van de aard
Ze wint altijd. Ze heeft geleerd wat
van De Conincks poëziekritiek leze een
blijven is.
of meer van de volgende vier bundels:
Wat ouders niet en kinderen wel doen.
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Over de troost van pessimisme (1983),
Marieke van de bakker (1987), Intimiteit
onder de melkweg (1994) en De vliegende
feeeper (1995).
De laatste titel geeft aan hoe hij zelf
zijn werk als poëziecriticus zag: "elke
poëziecriticus is in zijn krant een
beetje een vliegende keeper, omdat hij
meestal de enige is (als er al een is) en
omdat hij onmogelijk alles kan coveren, terwijl dat toch van hem verwacht
wordt; er is in elk geval bij de meeste
poëziecritici die ik ken, nou ja, bij alle
vier, het voortdurende schuldbewustzijn van 'als ik er niet over schrijf,
wordt er niet over geschreven', en daardoor een voortdurende onrust om op
alle plaatsen tegelijk te willen zijn om
gaten te dichten". Tegen die aandrang
verzette De Coninck zich. Hij wilde
niet volledig zijn, ofschoon je maar de
kronieken in deze vier bundels hoeft
te lezen, om overtuigd te zijn van zijn
enorme kennis van zaken.
Hij wilde wel alles openhouden, een
'systeemloze liefde voor zoveel mogelijk soorten poëzie tegelijkertijd' blijven koesteren. 'Alles van Hans
Faverey' schreef hij, 'maar ook dat éne
geslaagde gedicht van een zondags dichteres'. En ook: Tk héb geen definitie van de poëzie. Ik heb er een twintigtal en hoop dat ze elkaar tegenspreken
en aan de praat houden.'
Neem het titelessay van Over de troost
van pessimisme. "De nutteloosheid van
poëzie is een protest tegen al wat in
deze wereld aan de orde is," verzuchtte
De Coninck. "Dit is een maatschappij
van hebben. Poëzie hoort tot het rijk
van het zijn." Tegen zijn leerlingen,
die hem vroegen: 'moeten we dat kennen voor het examen' zei hij dat hij het
ze gaf voor het leven. En dat hij het ze
eigenlijk niet kon leren, want dat poëzie op het eerste gezicht niet te begrijpen valt, of anders begrepen dient te
worden dan je dacht. Leren lezen wat
er niet staat. Op het eerste gezicht dan.
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Is tenminste leren niet te lezen wat er
niet staat, 'omdat je al last genoeg hebt
met wat er wél staat'. De huiver voor de
trefzekere interpretatie deed De
Coninck op, toen zijn leraar Duits hem
als zestienjarige het gedicht 'Die
Flamingos' van Rilke voorlegde:

Het subtielste wat met taal mogelijk is,
vond De Coninck dit, het lichtste ook:
de subtiliteit van Fragonards schilderwijze gecombineerd met een beeld als
'ze was nog zacht van slaap'. Het sonnet als geheel gaf de jonge scholier het
inzicht dat de 'eigen onzekerheden en
voorzichtige aftasterijen waardevoller
zijn dan elke overtuiging'.
Het voordeel van dit vroeg verworven
inzicht is dat De Coninck als criticus
geen vooroordelen kende, geen principieel onderscheid maakte tussen grote
en kleine namen van dichters, en zich
steeds opnieuw bepaalde tot het gedicht zelf. En zo kuiert hij in zijn essay
over de troost van pessimisme op zijn
gemak door de poëzie van ongelijke
grootheden als Judith Herzberg, Rilke,
Ten Harmsen van der Beek, A. Roland
Holst, Du Perron, De Mérode, Kloos,
Van Nijlen, Andreus, Kopland, Werumeus Buning, Dickinson en Auden,
daarbij niemand groter of kleiner
makend dan hij is. En laat de lezer zijn
verrassingen. Hoe raak 'Musée des

Ik wens u geen geluk.'), was mij onbekend. En sonnet 16 uit Andreus'
Sonnetten van de kleine waanzin ('Ik
heb je lief. Men kan het niet, nooit helpen'), dat met veel van diens gedichten
staat te verschralen op de plank, kreeg
van De Coninck een nieuwe samenhang.
Deze lezer van poëzie was geboeid
door de varianten van alles. Van humor
bijvoorbeeld die hij in gedichten aantrof, in allerlei soorten, waarvan hij dan
de exempels uit zijn mouw leek te
schudden. Hij vond humor een werkzame norm om dichters mee te beoordelen. Zoals hij ze vond in poëzie van
Van Nijlen, Kemp, Schierbeek, Lucebert, Gils, Hanlo, Judith Herzberg,
Dèr Mouw, Vroman, Reve en Ouwens.
En absoluut niet bij A. Roland Holst,
privé vol ironische opmerkingen, maar
als dichter van loodgewicht.
Bevat Marieke van de bakker een mengeling aan essays, sommige over poëzie, andere over onderwijs in Vlaanderen, in Intimiteit onder de melkweg
keren thema's die ik hierboven heb
aangeduid het meest nadrukkelijk
terug, en wel in de bewonderende stukken over Eva Gerlach, Toon Teilegen,
Willem van Toorn, Rutger Kopland zeer favoriet, maar met kritische aandacht gevolgd, zeker nadat hij leek te
'schwarmen' met de Kouwenaar-adepten. Andere dichters die aandacht krijgen: Jean-Pierre Rawie, maar ook heel fraai - Hans Faverey om diens
schitterendste regels, Ellen Warmond
en Leonard Nolens, zeer verscheiden
allemaal. Maar steeds is de criticus op
zoek naar de heldere zegging, het te
begrijpene dat hart en oog bekoort. Mij
dunkt, er zijn voor de literatuurdocent
slechtere gidsen denkbaar dan... wat

beaux arts' van A u d e n of 'Too few t h e

zeg ik? Er is eenvoudig geen betere

mornings be' van Dickinson is, dat
wist ik, maar dat Du Perron ooit met
'PPC' zo'n krachtig sonnet tegen wellend sentiment schreef ('Vaarwel Clary.

gids voorhanden dan de man die ons
dit alles, nu dan, heeft achtergelaten. È

In Spiegelbildern wie von Fragonard
ist doch von ihrem Weiss und ihrer Röte
nicht mehr gegeben, als dir einer böte,
wenn er von seiner Freundin sagt:
sie war
noch sanft von Schlaf.

'Poëzie is de tong van je hart'
De poëzie van de Turks-Nederlandse schrijver Halil Gür
Hij is een verdienstelijk schrijver die stem gaf aan de emigrantenliteratuur in Nederland. Hij was de eerste auteur
van de nu inmiddels grote uitgeverij De Geus. Kinderen
lezen met plezier zijn jeugdromans, met zijn gedichten stal
hij twee jaar geleden de show tijdens de Nacht van de
Poëzie. We hehhen het over Halil Gür, geboren in Turkije,
46 jaar. Hij timmert nu al 13 jaar als schrijver aan de weg.
Sinds zijn schrijverschap voelt hij zich herboren. Een interview over de cultuur van het Turkse volk: de poëzie.
joris Hermsen

"In Turkije zijn gedichten de oren en
ogen van het volk. Poëzie is de moeder
van alle literatuur. Wij hebben een
orale traditie en uiten makkelijk onze
gevoelens. In mijn jeugd al schreef ik
- tegen vergoeding - gedichtjes voor
mijn klasgenoten. Het fluisteren van
gedichten in de oren van meisjes is een
gangbare versiertruc. In Nederland
worden alleen gedichten geschreven
met Sinterklaas. De mensen zijn hier
te bang om met hun gevoelens naar
buiten te treden," vertelt Halil Gür
over de aard van zijn volk.
24 jaar geleden verhuisde de toen
22-jarige Halil Gür als Turkse arbeider
naar Nederland. Hij vervulde baantjes
als schoonmaker, ober en bankbediende. Ver van huis ontpopte Gür zich
vanaf 1984 als schrijver/dichter van
inmiddels twee verhalenbundels, vier
kinderboeken (zijn laatste Een steen
aan een draadje met tekeningen van
Thé Tjong-Khing verscheen onlangs)
en één poëziebundel Wakker het vuur
niet aan (zijn tweede verschijnt in
januari 1998).

Halil Gür

Volksdichters

Op zijn bovenwoning in het centrum
van Amsterdam ontvangt hij me zeer
gastvrij. Halil Gür creëert een sfeervolle ambiance met muziek, thee en
gebakken Turkse deegwaren. Hij is
spontaan en open. Af en toe ijsbeert hij
door de kamer en is hij net een kruitvat
dat tot explosie komt. Zeer zorgvuldig
formuleert hij zijn woorden, waarbij
hij af en toe terugvalt op zijn aantekenboekjes.
Over de oorsprong van de Turkse poëzie moet hij eerst wat vertellen: "Poëzie
is al van oudsher de taal van ons volk.
Oude Turkse volksdichters (a§iks) hadden een belangrijke functie. Zij waren
de ziel van het volk. Met hun klaagliederen begeleidt door de saz (een Turks
snaarinstrument) veroorzaakten zij

revoluties. Ze vertolkten de gevoelens
van de gewone man. Pïr Sultan Aptal is
zo'n i3e-eeuwse volksdichter die zei:
'Iemand die zijn verleden niet goed kent,
kan zijn huidige situatie en toekomst niet
zo goed begrijpen.' Hij is uiteindelijk
opgehangen. Menig sultan heeft een
dichter laten onthoofden; dichters
vormden een bedreiging. Deze rondtrekkende dichters waren moeilijk
grijpbaar en daardoor een goede
manier om aan de censuur te ontsnappen. Naast deze volksliteratuur is er in
Turkije de zogenaamde 'divanliteratuur'. Dit is de literatuur van de elite,
die over zware en onmogelijke kwesties van het hart en over de eenzaamheid dicht. Daar heb ik wat minder
affiniteit mee."
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Kleine dichter

Halil komt uit een armoedig gezin van
negen kinderen. De familie was klein
behuisd, dus speelde hij altijd op
straat. Speelgoed had hij niet. Zijn
vader was een 'flying' dokter die
's middags dikwijls zangers/dichters
mee naar huis nam. Deze a§iks zijn
van grote invloed geweest op de kleine
Halil. "Ik was vier jaar oud toen ik
tegen een volksdichter, die bij ons op
bezoek was, zei: 'Ik kan ook dichten,'
waarop hij antwoordde: 'Maar je kunt
nog niet eens schrijven'. Ik zei hem:
'Ik kan het je wel vertellen, dus schrijf
maar op.' Wat zij vertelden, zoog ik op
als een spons. Ik heb eerbied voor
oudere mensen en luister graag naar
wat ze te zeggen hebben. Ik zeg altijd
maar: 'Als oude mensen sterven, gaat
er een bibliotheek verloren'."
Behalve oude, wijze mannen hebben
vrouwen in het leven van de jeugdige
Halil Gür een voorname rol gehad.
Vooral zijn oma vertelde hem de mooiste verhalen. Als kind ontstak Halil
vaak in liefde voor de onbereikbare
vrouwen die lichtjaren van hem verwijderd waren. Hij schreef in zijn fantasie
gedichten aan hen. Aan een onbekende
geliefde stuurde hij jarenlang brieven
die, naar later bleken, nooit zijn aangekomen.

Door de eenzaamheid kun je ook weer
groeien. Ik zocht de juiste grond om
mijn 'kiemen' te planten; een sterke
bodem om te zaaien. Dat is Nederland
geworden. Door de afstand van mijn
moederland is in Nederland de bewuste poëzie naar boven gekomen."
Ontworteld

De eerste respons op zijn gedichten
kreeg Halil Gür in Amsterdamse cafés
waar hij staand op tafels zijn poëzie
declameerde. De beste nam hij op in
zijn eerste dichtbundel Wakker het vuur
niet aan dat veelal gedichten bevat, die
een afspiegeling vormen van zijn jeugd
en zijn verleden. Er zitten veel autobiografische elementen in al zijn werken.
Het gaat over zijn bewustwording, over
zijn worsteling in den vreemde met
een andere taal en een andere cultuur.
Hij schreef deze gedichten uit ontevredenheid, met melancholische, sombere
gedachten.
"Ik heb me lange tijd ontaard/ontworteld gevoeld, maar tijdens het schrijven
van mijn eerste dichtbundel heb ik veel
doorleefd. Ik ben er als een ander
mens uitgekomen; Het was een vorm
van zelftherapie. Door het schrijven
van mijn eerste dichtbundel ben ik herboren, een ander mens geworden. Ik
heb mijn melancholische gevoelens
overwonnen."

Eenzaam

"Ik was veel op straat, en altijd alleen.
Ik heb bewust gekozen voor eenzaamheid, want ik ben dol op vrijheid en
onafhankelijkheid. Ik heb nooit gevoetbald of zo, maar trok me terug in mijn
eigen droomwereld, waarin ikzelf de
baas was en waarin alles kon. Ook in
de poëzie kan alles. Met gedichten heb
ik mijn eigen wieg gebouwd waarin ik
me behaaglijk voel."
Gür vervolgt: "Eenzaamheid is niet
altijd leuk, maar het is goed voor een
schrijverschap. Ze zeggen altijd: planten groeien meestal 's nachts, in rust.
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Bewustwording

Over de kracht van poëzie zegt hij:
"Zelfkennis is de basis van alle wetenschap. Als je elke dag één gedicht leest,
dan kun je jezelf genezen van een
besmettelijke kwaal. Daarom kost mij
het schrijven van poëzie veel moeite;
het komt uit het hart. Mijn hart wil ik
laten spreken. Het is dichtbij mijn ziel,
mijn kind-gevoel. Met woorden probeer ik de innerlijke, geestelijke wereld
in evenwicht te brengen. Ik wil verdriet
en geluk versmelten tot harmonie. Ik
schrijf altijd in een trance. Mijn inner-

lijk trilt als bij een examen. Wellicht is
het de angst om niet volledig te zijn."
Gür vervolgt: "Gedichten zijn blijvend,
omdat het muziek van binnen is.
Muziek opent deuren. Poëzie is de
tong van het hart, proza is de tong van
het verstand. Goede poëzie bestaat uit
woorden met een magische lading, een
bepaalde trilling en betekenis. Een
dichter bouwt magnetische velden met
zijn woorden. Alles kan in poëzie; een
zielloze kan ziel krijgen, rotsen kunnen bewegen. Zoals een Nijmeegse
wetenschapper een kikker kon laten
zweven door het laten samengaan van
de zwaartekracht en de magnetische
velden. Mogelijk kan poëzie mensen
laten vliegen en dansen."
Kil tijdperk

De positief ingestelde Halil Gür is toch
treurig gestemd over het lot van de
jeugd. "Kinderen van nu groeien op in
een snel en kil tijdperk van faxen, computers en robots. De ziel van volwassenen is versteend en ze zijn moe geworden. Mensen hebben bijna geen echte
vrienden meer, hun auto is hun vriend,
de televisie is hun gesprekspartner.
Mensen zien de technische ontwikkeling als een hoogste vorm van beschaving, maar ze vergeten dat of je nu
leeft in armoede of in rijkdom, iedereen liefde, warmte en geborgenheid
nodig heeft. Wie zich rijk waant, is
eigenlijk zo arm als een luis. Alles in
deze Westerse maatschappij moet verzekerd worden, als de mensen hier
gaan reizen, wordt een reisverzekering
afgesloten. Ik laat zien dat het anders
kan, namelijk met geloof en hoop. Niet
het nu zo populaire Internet, maar de
mens zelf is het snelste, makkelijkste
en rijkste communicatiemiddel."
Succes

Terug naar het succes van zijn eerste
dichtbundel. De publicatie van Wakker
het vuur niet aan heeft veel ophef

teweeg gebracht. 900 exemplaren werden er binnen een paar maanden van
verkocht. Hij werd vergeleken met
dichters als Walt Whitman en Hans
Lodeizen en bijna al zijn gedichten
werden opgenomen in verschillende
schoolboeken en verzamelbundels.
Zijn poëzie wordt ook veel gelezen als
inspiratiebron tijdens paranormale bijeenkomsten.
Naar aanleiding van Gürs dichtbundel
werd een reizende tentoonstelling
gemaakt door de Stichting Kunst en
Cultuur Overijssel, speciaal voor scholen en bibliotheken. De komende vier
jaar is deze expositie met schilderijen

en tekeningen van Gür zelf, en met
reacties van Overijsselse kunstenaars
op zijn poëzie, nog te bestellen bij
Henk Laarakkers, (038 - 454 70 30).
Een doorbraak forceerde hij min of
meer tijdens de Utrechtse Nacht van
de Poëzie 1995 toen heel Nederland
kennis kon nemen van zijn gedichten
en zijn charisma. Daar trad hij voor het
eerst op voor 5000 mensen en viel hij
op door zijn andere aanpak, zijn temperament en frisse benadering. Samen
met de Friese dichter Tjêbbe Hettinga
was hij de smaakmaker van het festival
en haalde hij zelfs het NOS-journaal.
Spiegels

De werktitel van zijn nieuwste bundel,
die begin 1998 zal verschijnen bij de
kleine Amsterdamse uitgeverij
'Papieren tijger' is: Gevecht met de spiegels. "Ik probeer mijn eigen stem
gehoord te krijgen, en ga terug naar
mijn oude basis. Ik verzuip bij een
grote uitgever zoals De Geus inmiddels
geworden is."
In de nieuwe bundel zijn de belangrijkste thema's: liefde, natuur, geweld &
oorlog. Vooral over de natuur en het
milieu is Gür somber gestemd. "Je
kunt zelfs mensen klonen, maar de
ziel van mensen nooit. De wereld gaat
achteruit; denk alleen al aan de vervuiling van lucht, bossen en oceanen. De
zee brengt golven giftig spuug mee.
Net zo giftig als de moedermelk. Het
afweersysteem van baby's gaat achteruit, net als de kwaliteit van het sperma
van de man. Ik maak me dikwijls ernstige zorgen. Ik vind dat er voor mij
een taak is weggelegd; de politiek verdeelt, maar de kunstenaar kan verenigen."
"In mijn nieuwe bundel zul je merken
dat er veel prozagedichten zijn opgenomen met een filosofische, politieke
inslag. Het zijn gedichten die vanuit
het heelal bekeken zijn. Met een perspectiefvan bovenaf kun je iedereen

waarnemen, je ziet geen grenzen.
Onze aardbol kijkt niet naar kleuren en
maten en is zeer gevarieerd. De planeet
is ieders vaderland."
Moraal

Als ik hem zeg dat hij, na drie uur lang
te hebben gesproken over zijn poëzie,
nog erg weinig gezegd heeft over de
concrete betekenis van zijn gedichten,
is hij lichtelijk verontwaardigd. "Iedere
lezer maakt z'n eigen gedicht en moet
zelf ontdekken, zijn eigen idee vormen. Ik ga dat niet voor mensen uitleggen. We hebben daar in Turkije twee
mooie gezegdes voor: 'Iedere boer kust
zijn wijf op zijn eigen manier' en 'Een
rollende steen vergaart geen mos'."
"Wat ik wel kan zeggen is dat veel van
mijn gedichten over moeders gaan.
Moeders zijn belangrijk in de wereld.
Die moet je sparen om de wereld te
redden. Het zijn de opvoeders van de
kinderen. We moeten meer investeren
in moeders en kinderen. Zij zijn de
toekomst. Kinderen zijn altijd slachtoffer, het zijn volwassenen die de oorlog bedenken. Daarom zijn mijn boeken nooit zonder enige moraal."
Poëzie-onderwijs

Over de educatieve rol van ouders,
schrijvers, maar vooral ook van leraren
heeft hij een duidelijk standpunt.
"Er moeten meer lessen komen in het
onderwijs over vrede, oorlog en poëzie.
Lespakketten over milieu zouden verplicht moeten zijn en poëzie zou verplicht op de boekenlijst dienen te
komen. Literatuur uit het onderwijs;
wie heeft het verzonnen! Het is een
heel slechte zaak. Literatuur is de tikklok van de maatschappij. Ze stimuleert de fantasie van kinderen en heeft
een positieve invloed. Literatuur moet
meer dan alleen maar literatuur zijn;
er moet een magische kracht van uitgaan."
Veelvuldig wordt Halil Gür door
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scholen gevraagd om daar te vertellen
over zijn boeken. Dat doet hij met veel
plezier, want het schrijverschap is een
eenzaam en genadeloos beroep. Een
uitnodiging geeft hem erkenning en
bevestiging. Het is een stimulans voor
hem om door te gaan. Ook krijgt hij
erg veel post van met name kinderen
die hun waardering uitspreken over
zijn boeken en hem heel persoonlijke,
directe vragen stellen.
"Poëzie is in één lesuur makkelijk te
doen en is beslist niet te moeilijk voor
leerlingen. Gedichten zijn kort en
krachtig en ze kunnen kinderen prikkelen om hun eigen wereld te ontdekken. Over emoties en gevoelens praten
is belangrijk. Veel directeuren en
docenten van scholen zitten bij de psychiater, want over gevoelens wordt hier
in Nederland veel te weinig gepraat. Ik
schrijf geen poëzie om de poëzie. Het
zijn geen verzinselgedichten. Ik wil in
een soort rol als volksdichter mijn ziel
overdragen." M
Het werk van Halil Cür

Dichtbundels
Gevecht met de spiegels (Papieren Tijger,
verschijnt jan. 1998)
Wakker het vuur niet aan (De Geus,
1996)
Jeugdromans
Een steen aan een draadje (Piramide,
1997)
Mijn grote oma (Piramide, 1993)
Een kind vliegt door de nacht
(De Geus, 1990)
Mijn dappere moeder (De Geus, 1986;
Piramide, 1993)
Literatuur (voor volwassenen)
Gekke Mustafa en andere verhalen
(De Geus, 1984)
De hemel bleek grauw, verhalen
(De Geus, 1988)

N 7.2

Gedichten van Halil Gür
(nog niet eerder gepubliceerd)

Bij de bakker

een klant kwam binnen bij de bakker
de Turkse, stilletjes
moe was hij, een beetje haveloos
eerst kwam hij wat op adem
toen sprak hij deze verzen:
niemand kent
zo goed als ik
de taal van heimwee in den vreemde
nou en daarom, vriend,
vraag me niet teveel
vraag me niet naar hoe ik doe
m'n heimwee, m'n vervreemding
een ander klimaat een andere taal
een ander land en cultuur
een heel andere mentaliteit bovendien
de geur en de lucht hier zijn zo fijn
en maken je doldriest en dronken.
nu loop ook ik zonder werk rond, doelloos
draag zo je ziet dat hart met me mee.
ik vraag het onderweg stilletjes
's nachts zwervend door lanen en straten,
ik vraag of het nog wat moed overheeft
en lefgenoeg als van een kind.
nu loop ook ik zonder werk rond, doelloos,
een niet meer gewenst persoon...
nu kijken ze, staren me aan
met hun kille ogen...

hij zei: dan, vriend,
mijn brood alsjeblieft, dan ga ik
maar weer.
en voegde er nog aan toe:
laat ze barsten, je moet
doof en stom wezen
een idioot als 't ware
een botte hond moetje zijn...
anders gaan de dagen niet om en wordt
het leven een huis van bewaring.
geloof me, geloof me in Gods naam
mijn hart van binnen
is heet als het binnenste
van het brood datje ziet,
als een granaatappel zo rood.
het gloeit en bevat
geen greintje slechtigheid.
en toen ging hij er zomaar vandoor
stilletjes met het hete brood
onder de arm geklemd.

Geweld

Niet huilen moeder

Amandelboom

geweld
is honger naar liefde
en naar aandacht snakken

Insjallah,
hopelijk
als je geluk hebt, dan krijg ook jij de kans, zoon,
zei mijn moeder
op een menswaardig bestaan in Europa

't wordt vroeg licht hier
maar de zon
is net een kamerplant
die neerziet op de grachten
vanaf de vensterbank

't was slechts een droom,
een honingzoet verlangen
het zogenaamde
paradijs Europa deelachtig worden

de regen weet van geen ophouden
de wind waait vrijpostig in 't rond
de herfstbladeren ritselen
onstuimig in de straten

't is net
of mijn mond op slot zit
m'n tong beklemd
ik weet, woorden vergaan niet
als ik de taal van hier ontrafel
zal deze liefde in dit hart
door vele hoge bergen breken.

ik echter zet mijn kraag op
dwaal verloren door de straten
ik zoek een vriend
een bekend gezicht
om goedendag te wensen
die groet gaat overnachten

wolven verdragen geen honger
worden dol
maak kinderen niet dol
moeders maken kinderen tot mensen
moeders
waar zijn jullie handen
jullie horsten
waar is jullie witte melk
verzadig jullie baby's met liefde...
zing liedjes voor het slapen gaan
voedt op met slaapliedjes
moeders,
liefde voor liefde
mens voor mens
de ziel is geen last voor dit lichaam
de mensentong is geen angel van een wesp
doe kinderen geen kwaad
ze zijn net speelgoed nauwelijks repareerhaar

huil niet moeder,
hef voor mij geen klaagzang aan
kijk, ik huil toch ook niet.

weet moeders
de boom buigt als hij jong is
geef jullie kinderen liefde en genegenheid.
vergeet niet
kinderen zijn als zonnetjes
stralen door het huis

ik weet, wij hebben het gezegde
dat één kopje koffie goed is voor
veertig jaar krediet

een verlepte bloem
mijn gezicht lacht niet meer
wat blijft is de zon op jouw stralend gelaat

's nachts bezit ik alle dromen
stel je voor
jij bent een amandelboom
met takken en blad'ren
en lichtroze bloesempjes
ik ben een bij
de boom heeft z'n tak als buur
ik strijk op jouw tak neer
een gast
ach
schud me niet af vóór ik honing heb

maar de mensen hier
zijn toch een beetje anders,
alle handel gaat met geld
zodat zelfs een glas thee
nog niet genoeg is
voor een dag of wat krediet
zo anders
zijn ze met elkaar en in de handel.
huil niet moeder,
hef voor mij geen klaagzang aan
kijk, ik huil toch ook niet.
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'The heartbeat in our own body'
Lezen en bloemlezen van Engelse gedichten
Sylvia Plath heeft het over 'Words dry and riderless...
Govern a life'. Een gefragmenteerde wereld wordt opgeroepen; kan het woord nog enig soelaas brengen? Herkennen
we ons in twintigste eeuwse gedichten? Welke beelden roepen ze bij ons op?

Prof. dr. M. de Clercq

Wie gedichten als studieobject analyseert (T. Furniss en M. Bath Reading
Poetry: an introduction. London,
Prentice Hall, 1996) weet hoe belangrijk de volgende aspecten zijn: ritme,
rijm, syntax, beeldvorming en atmosfeer. Gedichten zijn de uitdrukking
van 'the heartbeat in our own body, the
rhythms of the world'. Zoals T.S. Eliot
het uitdrukte is 'the auditory imagination' even essentieel als 'the visual imagination'; zoals het oog zich een scène
kan inbeelden, zo kan het oor de
muziek beluisteren.
Met het rijmschema zijn kinderen van
jongsbeen vertrouwd: ze worden in
slaap gesust met de wei-bekende 'nursery-rhymes', zoals 'Hickory, dickory,
doek!' Gaandeweg worden bepaalde
vormen geconcretiseerd in 'ballades,
odes, sonnetten, coupletten, alliteraties, assonanties...'
Syntactische patronen geven ons een
hint; door bepaalde repetities worden
specifieke semantische en fonetische
kernen gemarkeerd. Bijvoorbeeld:

In evety cry ofevery Man,
In every Infant 's cry offear,
In every voice, in every ban,
The mind-forg'd manacles I hear

12
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Uit deze semantische velden ontstaan
beelden, impliciete of expliciete vergelijkingen, metaforen en metonymieën.
Deze beelden roepen vaak bepaalde
stemmingen op: een gedicht beurt ons
op, stemt ons tot nadenken, nodigt uit
tot creativiteit...
Gevoelswereld

Met dit arsenaal aan termen kunnen
we gedichten linguïstisch benaderen,
als taaifenomenen. Ze zijn echter vaak
ook de exponent van een tijd. De vraag
rijst hierbij hoe we ze historisch kunnen situeren. Waarom zijn bepaalde
gedichten zo typisch romantisch?
Waarom liggen andere gedichten veel
dichter bij onze hedendaagse gevoelswereld? Hoe kunnen romantische
gedichten ons toch nog aanspreken? In
de volgende bloemlezing proberen we
een aantal gedichten te benaderen in
het licht van de hierboven geschetste
referentiekaders. Wat is hun vorm?
Wat is hun boodschap? Wat vertellen
ze ons nu nog?

"Zie de hele wereld in een zandkorrel,
en de hemel in een wilde bloem.
Houd de oneindigheid in je handpalm,
en de eeuwigheid in een uur."
(W. Blake)

Tintern Abbey van Wordsworth

De i8de-eeuwse dichter W. Blake staat
bekend om zijn Songs ofinnocence and
ofExperience (1794). Zijn oeuvre
bestaat erin een huwelijk tot stand te
brengen tussen hemel en hel, twee
tegengestelde toestanden van de menselijke ziel te verenigen in zowel woord
als beeld. Het gedicht The Tyger kan als
een type voorbeeld van de poëtische
creatie gezien worden. De centrale
vraag: 'What immortal hand (fysieke)
or eye (spirituele krachten) could frame
thy fearful symmetry?' wordt erin
gesteld. Als illustratie voor dit gedicht
kan de tekening van De Profeet van

K. Gibran besproken worden. Hoe is
het aan het gedicht gerelateerd? Er kan
ook gewezen worden naar de permanente collectie van W. Blake's grafisch
werk in de Tate Gallery in London. Dit
gedicht kan het uitgangspunt vormen
voor de vraag naar de poëtische creatie.
Inspiratie en transpiratie spelen een
uitgesproken rol.

Het ijzige is OOK aanwezig m KUOIU
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Khan (1816), waar hij ons meevoert op
de stroom naar Xanadu, de exotische
plaats met 'A sunny pleasure dome
with caves of ice'. Het gedicht baadt in
het licht van een droomvisie. Ook hier
worden tegengestelde fenomenen aan
elkaar gekoppeld; dit gedicht dat de
poëtische creatie als object heeft, is
nauw verwant aan dat van Blake.

met T.S. Eliot door The Waste Land
(1922) met 'The Burial of the Dead',
waar een echo van de proloog van de
Canterhury Tales opduikt in 'April is
the cruelest month'; de moderne mens
is ook een 'homo viator', een pelgrim,
op zoek naar de bron in het 'barre'
land; symbool van de spirituele en
emotionele 'dryness'.
In de Love Song ofj. Alfred Prufrock
(1915) gaan we in op de uitnodiging
van 'Let us go then you and I' om de
half-verlaten straten te verkennen
van 'sawdust restaurants with oyster
shells'; straten die lijken op een
'tedious argument'; uitnodigingen
om de taal te verkennen in moderne
gedichten die precies de taal als object
van bevraging in beeld omzetten.
Samen met hem verkennen we het
'hier en nu in Engeland' in Little
Gidding, een van de gedichten uit de
Tour Quartets (1942), waarin de verhouding tussen tijd en eeuwigheid,
de zin van het leven, de rol van de
kunst, het verband tussen persoonlijke
ervaring en traditie tot uitdrukking
komen.

Romantiek

Hoe kondigt hij reeds de romantiek
aan? Welke ingrediënten associëren we
met het begrip 'romantiek'? Uit zowel
de Lyrical Ballads (1798) van Wordsworth als de Biographia Literaria (1817)
van Coleridge, de poëtische reflecties
van de twee bekende 'Lake Poets', vernemen we dat de volgende kenmerken
thuishoren in romantische gedichten:
de natuur, het belevende en lyrische
'ik', de verbeelding, de verwondering...
Zo baant Wordsworth een weg doorheen de 'Lake District' met zijn I wandered Lonely as a Cloud (1807); zijn
beroemde gedicht over de 'daffodils',
hét embleem voor het Engelse natuurschoon. Het vormt een apotheose van
éénzijn met de natuur in de prachtige
metafoor van 'dances with the daffodils'. Het is de spontane - 'they flash
upon that inward eye' - uitdrukking
van zijn 'emotion recollected in tranquillity'. Zijn Tintern Abbey (1798) is
eerder mediterend, reflecterend en
culmineert in 'We see into the life of
things'.
Was Wordsworth nog dichter bij de
natuur, dan drukt Coleridge zich uit
met 'de modifying colors of the imagination'. In de ballade The Rime of the
Ancient Mariner (1798) houdt de mysterieuze 'Mariner' ons in zijn greep met
zijn 'glittering eye'. Zijn verhaal is buitenwerelds, ijzig: 'the ice was here, the
ice was there, the ice was all around...
as green as emerald'. We kunnen hier
ook verwijzen naar de adaptatie van de
rockgroep Iron Maiden, 1984.

Antieke wereld

Bij Keats, Shelley en Yeats wordt de
antieke wereld opgeroepen in respectievelijk Ode on a Grecian Urn (1820),
Ozymandias (1818) en Sailing to Byzantium (1927). Wordt in het eerste gedicht de kunst in haar eeuwigheid
geprezen, in een ode aan de Griekse
urne, als symbool van 'Beauty is truth,
truth beauty', dan is Shelley heel wat
sceptischer in zijn gedicht over de
Egyptische koning, als uitdrukking van
het vanitas vanitatum: 'Nothing
remains... The lone and level sands
stretch far away'.
Yeats is zich bewust van de spirituele
kracht: 'Once out of nature I shall
never take / My bodily form... But such
a form as Grecian goldsmith make...
Into the artifice of eternity.'
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Strip over Ozymandias van Shelley
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Lijden

Bij W. Auden zien we hoe het lijden in
algemene, abstracte termen verwoord
wordt in zijn Musée des Beaux Arts
(1940) - 'About suffering they were
never wrong' en hoe de verschillende
modaliteiten, houdingen tegenover het
lijden kunnen getoetst worden aan een
particuliere vorm van lijden zoals die
door Breughel in zijn bekend schilderij
De Val van Icarus wordt uitgebeeld.
Belangrijk hier is de band met de
visuele kunsten.
Het lijden krijgt een nog persoonlijker,
haast vitaler karakter in het werk van
Dylan Thomas, Do not go gentle into
thatgood night (1951), waar hij de dood
van zijn vader bezweert in zijn 'Rage,
rage against the dying of the light'.
Door de frequente herhalingen krijgt
het gedicht een apart ritme, een ritueel, dat de componist John Cale geïnspireerd heeft voor zijn Falklands Suite.
In een nog extremere vorm wordt het
lijden van Sylvia Plath uitgedrukt in de
vlijmscherpe Words (1965) die 'bijlen'
worden. De woorden verdrogen, verstarren in een bodemloze poel. Het
was haar ultieme poging om nog voor
haar zelfmoord een mogelijke greep
op de realiteit te krijgen.
Koorddansen

Bewoog S. Plath zich op de ragfijne
grens tussen leven en dood, in een
angstaanjagend koorddansen, dan
exploreert Philip Larkin de grenzen
van het andere in The Importance of
Elsewhere (1964). Hoewel eenzaam in
Ierland, 'since it was not home', gaf het
hem toch een zekere zin: 'Strangeness
made sense'. Door de verkenning van
het andere moet hij noodgedwongen
tot de constatatie komen dat het wonen
in Engeland hem imperatief tot het volgende bewustzijn brengt: 'Here no
elsewhere underwrites my existence.'

Ierland vormt het hoofdthema bij
Seamus Heaney. In zijn Act of Union
(1975) verweeft hij seksuele, natuurlijke en politieke draden door elkaar in
een haast mythische eenheid. Zijn
politiek en poëtisch engagement, dat
hij ook verwoord heeft in zijn poëtische reflecties, in onder meer The
Redress ofPoetry (1995) - De genoegdoening van poëzie, krijgt een heel
speciale gelaagdheid. Door het 'Veenland' is hij op zoek naar de 'natte kern
die bodemloos is'. Met een soort zesde
zintuig probeert hij de hele waarheid
tot stand te brengen in een queeste
naar de zevende hemel, zoals hij het
magistraal verwoordt in Seeing Things
(19 91) - Vereffeningen.
In deze korte bloemlezing loopt een
verhaal van een ik op zoek naar de
specifieke vormen van poëtische
creaties die een antwoord kunnen
geven op de pijnlijke vragen over de
vergankelijkheid van de mens, het
lijden, zijn moeilijke inbedding in
de traditie en geschiedenis. Kunnen
woorden hem nog solaas brengen?
Uit de veelheid van geschaafde woorden, puurt hij de kracht van de
schoonheid: 'A thing of beauty is a
Joy for ever'. Ë

Martine de Clercq is hoofddocente Engelse
en Europese literatuur aan de Katholieke
Universiteit Brussel.

Excellente poëziebundels
De zeven van de VSB Poëzieprijs 1997
Onlangs werd hij wederom uitgereikt de VSB Poëzieprijs
1997. Een jury van zeer diverse samenstelling had zeven
dichters genomineerd. Rohert Anker, Elisaheth Eybers, Kees
Ouwens, Toon Tellegen, Leonard Nolens, Judith Herzherg
en Gerrit Kouwenaar waren de gelukkigen. Kouwenaar
ging uiteindelijk met de grootste eer strijken. Een snelle
indruk van de poëzie van de zeven.
Wam de Moor

De jury van de VSB Poëzieprijs 1997
heeft gesproken: Gerrit Kouwenaar
schreef naar het oordeel van een vijftal
poëziekenners de mooiste bundel van
1996. De tijd staat open - door Kees
Nieuwenhuijzen deftig verzorgd - is
een bundel die je van regel tot regel
naar adem doet snakken, zo precies
staat alles op zijn plaats.
De jury zegt ervan:
'Hoewel in Kouwenaars latere poëzie
de dood een hoofdrol speelt en het een
zeker feit is dat men 'zijn huis ontwennen' moet, vormt dat geen belemmering om de aanbeveling te doen toch
vooral de dag te plukken en het goede
van de wereld ten volle te ondergaan:
Eet nog van al dit mooie
voortdurend vervangbaar aanwezige
en drink en bevat en verteer het
De hele bundel is trouwens van een
ongekende vitaliteit, ook in dichterlijk
opzicht, want stuk voor stuk zijn deze
vierentwintig gedichten volmaakt 'van
woorden gemaakt' en van een verbluffende intensiteit. Het meesterschap
van Kouwenaar drukt zich uit in een
stevige vorm, die de gedachte niet
laat opkomen dat het ook anders had

gekund, en in een geheel eigen, evenzeer dwingend ritme:
Men moet zijn zomers nog tellen,
zijn vonnis
nog vellen, men moet zijn winter
nog sneeuwen
men moet nog boodschappen doen
voor het donker
de weg vraagt
Superieure regels van een superieur
gedicht uit een superieure bundel.
'Het merkwaardige' vervolgt de jury
'van Kouwenaar is dat hij met zijn
poëzie van taaidichtheid op de vierkante centimeter, met zijn zichzelf
opetende zinnen en dubbele bodems,
een poëziemodel geschapen heeft dat
sinds Kouwenaar een beetje de norm
geworden is, waaraan hijzelf nog altijd
het best kan beantwoorden. De Nederlandse poëzie heeft nogal te lijden gehad onder Kouwenaar-imitaties. Kouwenaar is nog altijd de beste Kouwenaar die we hebben. En in zijn laatste
bundels is hij een nog betere Kouwenaar geworden.
Juist de taal van Kouwenaar heeft al die
zintuiglijkheid in zich ingeademd, er
zit meer natuur, er zitten meer seizoe-

nen in een regel van Kouwenaar dan in
een stadstuintje. Hij beoefent met het
ouder worden een meer en meer van
zichzelf genietend taalepicurisme,
tegelijkertijd korzelig én welluidend.
Het is een moedig genieten, tegen de
dood in. Of is het een wanhopig genieten? In deze nieuwe bundel zijn ook de
vrienden Lucebert en Jan Elburg dood.
De toon is somberder. Maar zelfs die
somberte kan Kouwenaar slechts zo
zintuiglijk opschrijven, dat je niet
anders kan dan genieten. (...) Alles
heeft hier liggen marineren in de
doodsgedachte. Leeftocht is natuurlijk
spijs en drank, maar op Kouwenaars
oude dag tocht het ook, de dood waait
door elke kier van elke gedachte. (...)
Op je vijftigste leef je. Op je zeventigste degusteer je minuut voor minuut.'

Eet nog van al dit mooie
voortdurend vervangbaar aanwezige
en drink en bevat en verteer het
nu het vlees steeds vertrouwder
zich in de spiegel onteigent, de taal
verdwaalt in zijn oorsprong, de tijd
steeds sneller zich inhaalt zich uitstelt
zo volmaakt was het nooit
zo voldaan als ingeslikt water
en is het ook nu Gerrit Kouwenaar
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Judith Herzberg

Naast Kouwenaar waren, in de voorbeschouwingen, Judith Herzberg en
Leonard Nolens de voornaamste kandidaten voor de prijs. Dat Herzberg
intussen de P.C. Hooftprijs voor poëzie
heeft toegewezen gekregen zegt veel
over de waardering die haar werk feitelijk meteen vanaf haar debuut met
Zeepost in 1964 te beurt is gevallen.
Haar gedicht 'Liedje' is een van de
meest voorgedragen gedichten op
school. Haar poëzie spreekt jong en
oud aan, is verstaanbaar, begrijpelijker
dan die van Kouwenaar, en dat de
bloemlezing uit haar gedichten, Doen
en laten, een oplage van 25.000 exemplaren heeft bereikt is wat dat betreft
tekenend. We moeten terug naar Alleen
voor wie ik liefheb wil ik heten van
Neeltje Maria Min voor een vergelijkbaar verkoopsucces.
De jury van de VSB Poëzieprijs zegt
over haar bundel Wat zij wilde schilderen onder meer - en aan de formulering herkennen we de hand van voorzitter Herman de Coninck -: Toen
onlangs bekend werd dat de P.C.
Hooftprijs aan Judith Herzberg is
toegekend, viel in de nochtans uitstekende Vlaamse krant 'De Morgen' te
lezen dat de holocaust een van haar
'vaak gehanteerde' thema's was. Dat
is het juist niet, althans niet in haar
poëzie. En dat is een van de redenen
waarom het mooiste gedicht uit de
bundel Wat zij wilde schilderen zo knap
is. Het gaat over zeesterren die met
duizenden tegelijk sterven met hun
tentakels in elkaar vervlochten, 'alsof
ze hand in hand de dood ingingen',
aldus een voetnoot achteraan. In het
gedicht zelf schrijft ze:

...(Dit is geen
metafoor daar is het veel en veel te echt
en veel te echt voor.) Het grote niets
is daarbij vergeleken niets als aan de
kleine
nietigheid niets is gelegen dan symboliek.

De holocaust is helemaal niet een 'vaak
gehanteerd onderwerp' van Herzberg.
Hoe doe je dat trouwens: even de holocaust hanteren? Wat Judith Herzberg
eigenlijk zegt is juist dat je als dichter
geen recht hebt op zo'n onderwerp. Dit
gedicht weigert de metafoor. Daarin is
het polemisch. Bijna drammerig, in
een poging om stampvoetende kleinemeisjeshuilerigheid te imiteren: 'daar
is het veel en veel te echt / en veel te
echt voor'. Zo heet een gedicht in haar
laatste bundel: 'Regels geschreven
tijdens plaatselijke vrede nr. 1'. Een
volgend gedicht heet dan: 'Regels
geschreven tijdens plaatselijke vrede 2'.
Er is ook nog een nr. 3. Het zijn niet
de gedichten die genummerd worden,
maar de plaatselijke vredes. Herzberg
kan en passant behoorlijk cynisch zijn.
Ze is aangrijpend omdat ze niet aangrijpend wil zijn. Ze wil het niet over
grote thema's hebben, omdat ze al
moeite genoeg heeft met de kleine.
Ze probeert bij wijze van spreken met
haar huisvrouwenlintmeter de afstand
van de aarde tot de maan te meten.
Het curieuze is dat dat een beter idee
geeft dan het precieze aantal kilometers met al zijn nullen."
Wie De Conincks opstel over Herzbergs poëzie kent in de bundel Over de
troost van pessimisme uit 1983 herkent
hem onmiddellijk als de auteur van
deze jurytekst: het kleine als uitdrukking van het grotere. En wij zijn eigenwijs: vonden 'Wat zij wilde schilderen'
nog mooier 'Zeesterren', het favoriete
gedicht van de jury. Om het schitterende spelen met in klank en betekenis
verwante woorden, terwijl toch precies

datgene wat de jury waardeerde ook
hier te waarderen valt. Het onomlijnde
dat onomlijnbaar lokken blijft.

Wat zij wilde schilderen
Zij schildert wat zij niet kan eten
niet kan bezitten niet beschrijven.
Zij schildert wat niet stil blijft
zitten niet gelijk blijjt niet
verandert. Zij schildert wat zij
niet kan kweken niet kan vangen
niet vergeten. Zij schildert
wat zij niet kan raden pakken
of begrijpen. Wat ze niet
omhelzen kan verwennen
of verwijten. Verwaarlozen,
laten verwilderen. Omhakken,
verscheuren. Verbranden.
Betreuren. Zij schildert
waar zij niet van slapen kan
wat ze zich niet herinnert,
niet in kleur. Wat zij niet zingen
kan niet juichen.
Het onomlijnde blijft
onomlijnbaar lokken.
Judith Herzberg

Leonard Nolens

De Vlaming Leonard Nolens (50), dat
was de favoriet van Kester Freriks, die
in 'NRC-Handelsblad', hoog van hem
opgaf en van oordeel was dat Nolens
voor zijn bundel En verdwijn met mate
bekroond zou worden. De jury herinnert eraan dat Nolens al eerder genomineerd werd voor deze VSB Poëzieprijs - dit jaar voor de vierde keer
toegekend - . 'Hij kan niet onder een
bepaald niveau, en dat is hoog.
Misschien wordt deze nieuwe bundel
later ooit een overgangsbundel genoemd, wie weet. In elk geval doet
Nolens er een aantal vertrouwde
dingen in. Zus en Zoet zijn vaste
personages geworden in zijn oeuvre,

hi] blijtt m gevecht met zijn genealogie, hij laat zijn vroegere Limburg
tegen zijn huidige Antwerpen vechten,
zijn ouders tegen hemzelf, de doden
tegen de levenden, hij vindt nog altijd
afkomst uit zonder veel toekomst. Hij
heeft nog altijd van die mooie tegen
elkaar opbotsende tegenstellingen als
'een boerderij van sneeuw en drek',
een beschaving van 'slachthuizen en
bibliotheken', 'pis en speeksel', 'slijk
en moedermelk', waarin een gezonde
aardsheid ineens ingeënt wordt met
iets bovenaards. Net het platvloerse
leidt tot onverwachte mystiek. Pas
's nachts in de sneeuw pissend voel
je je deel van de melkweg.
Maar er is ook een nieuwe Nolens. De
opvallendste cyclus in zijn nieuwe bundel is een tiendelige scheldkanonnade
tegen Hugo Claus. De cyclus heet
'Zelfportret van Hugo Claus 65'.
Nolens keert zich, met woeste woordspelingen en drieste assonanties en
Claus-imitaties tegen de hooghartigheid en de publieksverachting waarmee de 65-jarige Claus zich een paar
jaar geleden zijn vieringen liet welgevallen. Wellicht door hij Claus zo voortreffelijk imiteert, krijgt zijn poëzie
daar een grotere kwaadaardigheid van
dan we van hem gewoon waren. Maar
eigenlijk zet Nolens zich hier niet af
tegen Hugo Claus, maar tegen zijn
eigen beroemdheid en consecratie,
staatsprijs, interviews. We weten uit
zijn dagboeken dat hij daar moeite mee
heeft. Hij schrijft in deze gedichten
niet een 'zelfportret van Hugo Claus'
maar een 'zelfportret als Hugo Claus'.
En zo is de reeks dan toch nog een
barse hommage, geschreven uit een
wrevelige verwantschap.'

ïeijportret van Hugo uaus 05
4

De dichters zijn jaloers op mij.
Daarom heb ik het ver gebracht.
Maar wat heb ik dan ver gebracht?
En wat waarheen?
Tja.
Maar kom.
Ik sta nog stevig in mijn schoenen
Als de zuilen van het Parthenon
En ik ben hemelsbreder dan mijn
schouders.
Want alles is dik aan mij:
Mijn boeken en mijn buik,
Mijn buidel en mijn nek.
Mijn korte naam is groter
Dan mijn werk.
Ook God is groter dan zijn schepping.
5
Ik ben de rasram, blaas op mijn drie
horens
Om u te laten dansen naar mijn pijpen.
Kijk, ik hoor zelfs dichters (neem nu
Nolens)
Mij bezingen door mij te bezeiken.
Leonard Nolens

Anker, Eybers, Ouwens, Teilegen

De overige vier dichters krijgen van
deze jury een even goed typerend judicium als de drie hiervoor. De bundel
van Robert Anker heet niet voor niets
In het vertrek. Een ruimte waar je zijn
kunt. Een werkwoord van bewegen,
van weggaan. 'Opstappen (uit een
kamer), weggaan (uit een jeugd), terugkomen, veranderen, veranderd zijn:
daar gaat het leven over. Ook in de
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droom', en 'valreepwoorden', er is de
efficiënte plotontwikkeling (bijna elk
gedicht is een compacte scène), en er
zijn bindige sententies die ons pakken'. Ja, wil men een bundel waarin
een oud mens zich uitspreekt over het
leven, met de vitaliteit van een youngster, dan is dit er een.
Jammer dat de bundel Van de verliezer
en de lichtbron van Kees Ouwens in
geen enkele boekhandel verkrijgbaar
was. De jury kreeg de bibliofiele uitgave wel en was geraakt. Ouwens,
schreef zij 'wordt telkens weer die hij
was gebleven'. Dat is op zich al poëzie.
Ouwens ziet 'zijn onsamenhangende
kwebbelende dagelijkse leven opgenomen in een hogere wiskunde. Het concrete wordt bewaard in de heilige ruimten van de abstracat. Uiteindelijk is de
oplichtende werkelijkheid onkenbaar,
het gezichtsveld blijkt visioen, en de ik
een even holle ruimte als zijn wereld.
Van dit grandioos echec leggen deze
gedichten een indrukwekkende getuigenis af.'

vorm en toon van zijn gedichten heeft
Anker dezelfde vitaliteit'. De vier afdelingen van deze bundel getuigen van
een telkens anders experimenteren
met de spreektaal.
Bij Elisabeth Eybers' bundel Tydverdryf/Pastime stond de jury voor een
nogal oud en vertrouwd dilemma:
Eybers schrijft Afrikaans en Engels en
de VSB Prijs is bedoeld voor een Nederlandse bundel. Maar Eybers schrijft
prachtig, koninklijk, en net als eerdere
boeken van haar hand lijkt ook dit een
afrekening, een geresigneerd kijken
naar het leven dat bijna voorbij is.
Sarcastisch, geestig, constateert de
jury terecht. 'Er is prachtig rijm, er zijn
verrassende woorden en beelden als
'dowemansdeur', 'hartwankelings-
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En dan is er nog zo'n favoriet, overigens niet voor deze prijs, maar als
schrijver van de eekhoorn-verhalen én
als dichter van de bundel die in aanmerking komt voor de volgende VSB
Poëzieprijs, Over liefde en over niets
anders, onlangs verschenen. De mooiste bundel van Toon Tellegen. Voor
1996 was hij genomineerd met de
bundel Als we vlammen waren. En daarvan zegt de jury onder meer: 'Tellegens
gedichten zijn berichten uit een andere
wereld, die toch zozeer de onze is,
want aansluit bij onze verlangens en
angsten, dat wij haar ogenblikkelijk
herkennen. De beginregels vormen
altijd de opmaat tot een uiterst vreemd,
grotesk of absurd verhaaltje, dat in en
door de taal ontstaat:

'Ik herinner het me nog goed:
op een ochtend werd ik wakker en wist ik
dat ik een Nederlander was,
nooit meer iets anders dan dat.'
'Ik moest iets zeggen.
Ik keek om mij heen. Wie waren er?'
'Er zijn mensen die nooit gelukkig
kunnen worden.'
'Mensen wankelen, vallen, maar ze
weten het niet.'
Toon Teilegen

'Het is duidelijk', zo besluit de jury,
'dat Tellegen een volstrekt uniek,
psycho-psychisch verhalend onderzoek
doet naar alles wat ons raakt, emotioneert, beweegt en in veel gevallen blijkt
dat in laatste instantie de dood te zijn.'
Dat de jury een mooie keuze heeft
gedaan met deze zeven genomineerden, uit een behoorlijk aanbod van
67 kwaliteitsrijke bundels, berust
mogelijk ook op haar samenstelling.
Vandaar hier de namen: Herman de
Coninck, die zelfde bekendmaking
op 27 mei niet meer kon meemaken,
criticus Tom van Deel, hoogleraar
moderne Nederlandse letterkunde
Gillis Dorleijn, dichteres Esther
Jansma en songwriter Henny Vrienten.
Op deze nieuwe bundel van Tellegen
komen we in een van de volgende
nummers van Tsjip/Letteren terug. È

'Of poëzie in de klas leuk wordt,
hangt af van de leraar Poëzie_onderwiJ-s in Duitsland
Poëzie wint weer terrein in Duitse klaslokalen sinds de
leraar niet meer zegt: 'leer dit gedicht uit je hoofd', maar
opdracht geeft om zelf creatief te worden. Leerlingen mogen
proeven hoe het is om zelf een dichter te zijn. Een korte
impressie over het huidige poëzie-onderwijs in Duitsland
met de ervaring van twee Duitse docenten en een leerling.
Michael Evers

In de leerplannen in Duitsland heeft
poëzie tot aan het eindexamen een
voorname plaats. Een vaste leeslijst,
waaraan de leerlingen zich moeten
houden, bestaat echter niet. Bovendien
heb je in Duitsland te maken met een
versnipperd onderwijs. Eén nationale
eenheid kennen ze niet; iedere deelstaat kent zijn eigen lesprogramma.
Deze Duitse 'Lander' mogen hun eigen
onderwijsprogramma samenstellen.
De vragen voor het eindexamen verschillen zelfs per school.
Drempel vrees

"In het begin reageren leerlingen
vaak geschokt, als zij voor het eerst
met poëzie in aanraking komen," legt
docent Jürgen Konradi uit. "Maar die
drempelvrees verdwijnt snel," is zijn
ervaring.
Konradi is leraar Duits op een middelbare school in Nordrhein-Westfalen en
is tevens betrokken bij de opleiding
van nieuwe docenten.
"In de lagere klassen doen wij niet
zoveel aan methodiek of taalwetenschap," vertelt hij. "Gedichten dienen
ter illustratie van een tijdperk of van
een lesonderwerp. Bijvoorbeeld de
liefde van de middeleeuwen tot aan
heden of het thema oorlog. De leer-

lingen moeten door het werken met
gedichten de culturele achtergronden
leren kennen."
In de laatste drie jaar voor het 'Abitur',
het Duitse eindexamen, is er meer tijd
voor poëzie. "Wij werken natuurlijk
niet een halfjaar alleen maar met
gedichten," legt Konradi uit.
Er wordt bij poëzie meer aandacht besteed aan rijm een ritme. Ook komen
methodes en literatuurgeschiedenis
komen aan bod.
"In het begin is dit altijd wennen voor
de leerlingen. Zij zien al snel dat een
formele analyse van een gedicht alleen
een middel is om tot de kern van de
tekst door te dringen."
Poëzie wordt ook gebruikt om een
dwarsdoorsnede van de literatuurgeschiedenis te geven of om tijdperken
met elkaar te vergelijken, zoals barok
en expressionisme. "Dan kies ik gedichten die over hetzelfde onderwerp
gaan, politische poëzie bijvoorbeeld."
De Duitse leerlingen krijgen natuurlijk
een inleiding in de poëzie als literair
genre. Er zijn echter geen vakoverschrijdende poëzie-programma's en
ook geen leeslijst. "De leraar bepaalt,
welke gedichten hij wil behandelen,"

zegt Konradi. Binnen iedere school is
er vaak wel onderling overleg om te
voorkomen, dat leerlingen twee keer
hetzelfde doen, als zij in een andere
groep of klas komen."
Poëzie in de vreemde taal

Het onderwijsprogramma voor Duits
lijkt in vele punten op wat de leerplannen in Nordrhein-Westfalen voor
Engels en Frans bevatten. Konradi's
collega, docent vreemde talen Herbert
Evers vertelt, hoe leerlingen de Franse
en Engelse poëzie leren kennen.
"Gedichten zijn bouwstenen voor een
reeks teksten waarmee ik een bepaald
onderwerp benader," zegt Evers. "Dood
en leven, oorlog en vrede bijvoorbeeld
of de verhouding tussen blanken en
zwarten in de VS. Ik doe dus niet drie
weken alleen maar gedichten."
Voor de Franse poëzie bestaat er een
lijst met tekstvoorstellen, de docent
blijft echter vrij in zijn keuze, net als
bij Engels, waar geen teksten aanbevolen worden.
"Gedichten zijn niet meteen populair
in de klas," weet Evers te vertellen.
"Je moet poëzie op een voorzichtige
manier onder de aandacht van de leerlingen brengen. In de Franse les is dit
bijvoorbeeld goed mogelijk doordat ook
de chansons tot de poëzie worden gerekend. De muziek kan dus helpen het
ijs te breken."
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Vertrouwd

Een keer vertrouwd met poëzie geven
leerlingen vaak zelfs de voorkeur aan
een eindexamenvraag over een gedicht
in plaats van te kiezen voor een lange
prozatekst," zeggen Konradi en Evers.
Een gedicht is overzichtelijker, beelden
en argumentatie zijn makkelijker te
volgen.
"Vroeger had ik nog meer moeite met
poëzie in de klas," vertelt Konradi. "De
interpretatie was heel ideologisch, bijvoorbeeld bij Brecht. Christelijke normen en waarden waren op het platteland toen nog belangrijker. Maar zulke
problemen bestaan nu natuurlijk niet
meer."

Literatuurles in Duitsland
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Hoe beleven de leerlingen hun eigen
poëzie-onderwijs?
"Vaak kunnen wij zelf ook gedichten
schrijven," zegt Antje, een middelbare
scholiere. "Dat vind ik wel interessant."
In haar les Duits kwam ook de dadaïstische poëzie aan bod. "Dan zie je dat
gedichten niet altijd moeten rijmen,"
aldus Antje. "Of poëzie leuk wordt of
niet, hangt ook veel van de docent af,"
is haar conclusie. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor poëzie... È

Losse blaadjes in een glazen doos
Poëzie-ateliers in het voortgezet onderwijs
Sinds 1982 verzorgen Ben Reynders en zijn collegae van het
Katholiek Centrum voor Lectuurbegeleiding en Bibliotheekwerk in Antwerpen ruim tweeduizend 'poëzie-ateliers'. Als
medewerkers van dit steunpunt voor literaire vorming werken zij samen met tien procent van de Vlaamse scholen voor
voortgezet onderwijs. Duizenden leerlingen doen mee. Aan
de hand van een drietal bekroonde gedichten van leerlingen
zet de auteur uiteen hoe de poëzie-ateliers te werk gaan.
Ben Reynders

'Poëzie' is afkomstig van het Griekse
woord poièsis: vervaardigen, tot stand
brengen. Iets 'maken' moet je doen en
al doende leren. Wij opteerden dus
voor 'ateliers', niet enkel om de leerlingen met de meerwaarde van hun
persoonlijke expressie actief te laten
experimenteren, maar ook om hen de
meerwaarde van de poëzie van anderen
te laten ontdekken doorheen hun eigen
schrijven. Met onze aanpak willen wij
zowel de zelfuitdrukking als het actief
lezen van bestaande poëzie bevorderen.
In een werkplaats ben je meestal niet
alleen aan de slag. De verrijkende en
stimulerende kracht van onze poëzieateliers hangt in belangrijke mate af
van de wisselwerking tussen begeleider
en jongeren, en tussen ons jeugdige
publiek onderling. Wat de een niet
opmerkt in een gegeven gedicht, ontsnapt misschien minder aan de aandacht van een ander. En wat het schrijven betreft: wat de een nogal snel
goedvindt, lokt bij de anderen misschien kritische bedenkingen uit.

Poëzie
Losse blaadjes
in een
glazen doos
om te ruiken
hoe de tuin was
met die roos

Poëzie-ateliers bieden bovendien ook
momenten met keuze- en differentiëringsmogelijkheden. Deze vinden
we in de ruimte voor eigen interpretatie bij een gedicht, in de vrijheid om
over zelfgekozen thema's gedichten te
lezen, in de kansen om binnen het
leesgroepje de waarden van de verschillende gedichten af te wegen, en in de
persoonlijke keuze van de eigen
schrijfopdrachten.
Als 'werkplaats' verwijst 'atelier' ook
naar vakmanschap en vakvrouwschap.
Een aantal regels van het 'métier', zelfs
een aantal kneepjes en handige hulpmiddeltjes komen er ter sprake en
kunnen zelfs uitgeprobeerd worden.
Poëzie leeft alleen in een communicatieve context

Wij willen poëzie niet herleiden tot
een bloemlezing van gecanoniseerde
'mooie gedichten' van volwassenen die
over de hoofden van leerlingen worden
uitgestrooid, en evenmin tot een verzameling van taalspeelse vondsten of
humoristische teksten die volwassenen
speciaal ter attentie van kinderen of
tieners hebben geschreven - en die

Kathleen Duthoo (19),
Roeselare.

hen dikwijls onmondig of ongevoelig
houden. Poëzie is veel meer. Zij is uitnodiging tot aandacht, verwondering
en gedachtenwisseling. Poëzie vraagt
om het stilleggen van de tijd, om oren
die luisteren, om ogen die langs letters
slenteren, om handen die bladeren
etcetera. Poëzie vraagt om het vermogen van de lezer op ontdekkingstocht
uit te gaan, zich te laten verrassen en
vragen te stellen. Poëzie vraagt om een
wisselwerking tussen haar verschillende lezers, is tegelijk een aanbod van
en een vraag tot ontmoeting.
Maar communicatie in het algemeen
vindt alleen plaats wanneer de verschillende partners elkaar voor vol aanzien
en ernstig nemen. In de loop van de
jaren hebben wij kunnen ervaren dat '
'communicatie rond poëzie' alleen
gerealiseerd kan worden, wanneer je
aan een aantal pedagogische en didactische voorwaarden voldoet.
• Openheid en waardering voor hetgeen jonge mensen in hun visie en
reacties op gedichten laten blijken;
• zelfrelativering en afzien van de idee
dat je als begeleider alles beter weet
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en juister beoordeelt en er een aantal
'ijzeren regels' over poëzie moet
doordrukken;
het combineren van een bij het
begin duidelijk uitgetekend werkplan met openheid voor de voorkeuren suggesties en initiatieven van
jonge mensen;
het bespelen van zoveel mogelijk
verschillende aspecten van communicatie: luisteren, bespreken, lezen,
vergelijken en evalueren, gevoelens
uitdrukken, lichaamstaal in gebaren
en houdingen, meningen met elkaar
confronteren, expressief lezen,
schrijven;
het aanbieden van poëzie met sterke
uitdrukkings- en ontroeringskracht,
of ze nu geschreven is door een jongere of een volwassene: het voordeel
van de beste poëzie van 'ongeveerleeftijdgenoten', is wel dat zij zich in
dezelfde ontwikkelingsfase van hun
leven - of net iets verder - en in
dezelfde huidige tijd situeren; dat
maakt gedichten aanzienlijk herkenbaarder, suggereert de rijke mogelijkheden van poëtische expressie
wat de drempel naar het schrijven
verlaagt en de motivatie ertoe
verhoogt;
het nastreven van plezier bij het
luisteren, lezen, bespreken en schrijven als de belangrijkste vormingsdoelstelling: met gemotiveerde leerlingen kan je immers verder kijken
en eventueel dieper ingaan op
inhoud en vorm en op structuur- en
vormaspecten in het algemeen;
het verzorgen van een nawerking,
een aantal weken later, onder de
vorm van een 'terugkommoment'
met persoonlijke bespreking van
de inmiddels door de leerlingen
geschreven gedichten, of van een
schriftelijke bespreking, met aanduiding van de sterke passages en wenken voor de verbetering of weglating
van zwakkere passages.
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Eerste fase: luisteren en bespreken

Onze poëzie-ateliers van twee opeenvolgende lesuren starten met het voorlezen of voordragen van een gedicht.
De keuze van dit 'pilootgedicht' is van
essentiële betekenis voor het verdere
verloop van het atelier.
Het moet ons inziens binnenkort aan
vier criteria voldoen:
• doorvoelde emotie, want anders is er
zelfs geen sprake van communicatie;
• sterk taalvermogen, want zonder dat
kunnen wij de aandacht van onze
jonge mensen niet richten op sprekende voorbeelden van poëtische
expressie;
• voldoende toegankelijkheid, omdat
teveel uitleg van onzentwege het
tempo vertraagt maar ook de pret
van het zelf vinden tempert;
• voldoende poëtische diepgang of meerzinnigheid, omdat zodoende ook een
rijker gesprek tot stand kan komen.
Wij stellen drie van dit soort gedichten
hier voor. Het eerste is van de dertienjarige Erika Dupuis (zie hieronder):

Opgeslorpt verdriet
op een blad papier
biggelen tranen niet
papier neemt verdriet
langzaam in zich op
nu ligt het hier glad
in letters gedruppeld
diep in het blad:
papa
papier is zo geduldig
maar zo stil

Met de leerlingen onderzoeken we
verschillende contexten van dit gedicht.
Naast vele andere is de meest voor de
hand liggende de dood van de vader jammer genoeg ook de werkelijke aanleiding tot Erika's gedicht - . Toch loont
het de moeite dat we aangeven hoezeer
dit gedicht zich lostrekt uit de beperkingen van één enkele gebeurtenis.
Daarna kunnen we ingaan op de sterk
zintuiglijke zeggingskracht:
• het 'tekenende', 'schilderende'
werkwoord 'biggelen';
• de korte beschrijving van het langzaam opslorpen door het papier in
strofe 2;
• de vermenging van 'tranen' en 'inkt',
de twee uitdrukkingswijzen van het
verdriet, in het blad ('in letters
gedruppeld');
• de 'schilderende' voorstelling in
'diep in het blad'.
Op de vraag waarom Erika zo doordringend ingaat op het opnemen van
tranen en inkt door het papier komt
meestal vrij vlot het antwoord: 'leed

verwerken'. Emotioneel vertelt ze
tenslotte wat papier wèl kan - in zich
opnemen - en wat het niet kan antwoorden en troosten of haar papa
vervangen - . Talig leunt zij aan tegen
het spreekwoord 'Papier is geduldig',
maar de betekenis hier is totaal anders.
Ons tweede voorbeeld is van de zestienjarige Barbara Goethals.

Gesloten hemelpoort
In het transitcentrum
ergens
tussen hoop
en wanhoop
wachten
mijn dromen
waarschijnlijk tevergeefs
op politiek asiel.
Het stinkt er
naar ongewassen
illusies.

Wat dit gedicht zo sterk maakt, zijn
onder meer zijn uiterst sobere maar
krachtige zegging en zijn volgehouden
dubbel-zinnigheid. Gaat het nu over de
dromen van een jongere die hoopt dat
zij toegelaten zal worden tot de zo afgesloten wereld van de volwassenen
en die ondanks het vermoeden dat haar
pogingen vruchteloos zullen blijven,
trots en volhardend weigert zich neer
te leggen bij de harde realiteit van de
volwassenensamenleving? Of gaat het
over de hoop van politieke vluchtelingen dat zij ondanks de strengere asielwetgeving misschien toch nog kans
maken om in ons land te blijven en er
het leven te leiden waarvan zij dromen? Een leuke benadering bestaat
erin, te volgen hoe de twee betekenislagen elkaar verrijken, en hoe 'Het stinkt

er' een verklaring van eigengereidheid
èn van hardnekkige hoop inhoudt.
En ten derde geven we hier het gedicht
van de zestienjarige Maarten De
Pourcq (zie hieronder):

Verlegen hangt een
kussen half uitje bed
Twee paar henen
zoeken een schuilplaats
onder het koele laken
en met mijn vingers
ontwerp ik je nacht
tot woordeloze uren
en klammende haren
Totdat het ochtendgloren
je kamer binnengluurt
en verwarring brengt
je lijkt iets te willen
zeggen, je ogen haken
zich vast onder mijn neus
maar ik ben sneller
en week mijn lippen
in jouw onmondigheid

Nogal wat leerlingen lijken bij een eerste lectuur van dit gedicht vooral de
positieve verklaringslijn op te merken.
Het is pas bij een uitvoeriger gedachtenwisseling dat geleidelijk aan de dubbele betekenislijn naar voren komt.
Hoe 'samen' ook van avond tot morgen, het koppel ervaart 'barsten'. In het
begin is er sprake van verlegenheid en
aarzeling, ook aangegeven door het
kussen dat half uit het bed hangt. Als
de leerlingen op onze vraag wat ze voor
speciaals merken in de eerste twee
versregels, antwoorden dat er ordeloosheid heerst in het bed of dat er precies
al heel wat beweging in heeft plaatsge- .
vonden, vragen we hun dus of de posi-

tie van het kussen ook iets van de
gevoelens van de 'je' uitdrukt. De
tegenstelling tussen een rimpelloze
verklaring en een interpretatie met
twijfels groeit nu van strofe tot strofe
verder:
• in strofe 2: de subtiele tegenstelling
tussen 'schuilplaats' en 'koele laken';
• in strofe 3: de tegengestelde gevoelswaarden binnen 'woordeloze uren'
- vol vertrouwelijkheid en verstandhouding of zonder communicatie
van gevoelens - en 'klamme haren' van het liefdesspel of van onzekerheid en zelfs angst -;
• in strofe 4: de duidelijke uitdrukking
van verwarring, nog geaccentueerd
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door het 'gluren', alsof de twee zich
betrapt moeten voelen door de zon merk overigens het versterkende
stafrijm 'gloren-gluren';
• in strofe 5-6: de reactie van 'ik', die
de woorden of het initiatief tot kus
van 'jij' te snel af is en haar het spreken of het eerst zoenen belet door
zelf te kussen op een manier die 'jij'
het zwijgen oplegt.
Natuurlijk valt er in dit gedicht nog
veel meer op te merken: de opmerkingsgave en originaliteit van de beelden en de taalvaardigheid waarmee
woorden in verschillende betekenisgehelen worden geplaatst. We kunnen
de leerlingen nadat zij 'bekomen' zijn,
zelfs vragen welke strofe hen het
sterkst aanspreekt, en waarom. Uit het
gesprek kan dan blijken dat de enen
vooral emotioneel geraakt worden, de
anderen eerder getroffen door een
beeldrijke strofe, en nog anderen door
het geheel of toch door verschillende
strofes samen.
Tweede fase: lezen, vergelijken en
kiezen
In de tweede fase die nu volgt laten wij
leerlingen lezen volgens hun belangstelling. In 'Veel te mooi om nog te
kunnen zwijgen' groeperen wij zowat
650 gedichten volgens een dertigtal
thema's. Leerlingen met belangstelling
voor hetzelfde thema plaatsen we
samen rond enkele klastafels of banken zodat zij de gedichten om de beurt
kunnen lezen en met elkaar bespreken.
'Groepjes' van één persoon kunnen
natuurlijk ook voorkomen... De volgende aanbevelingen gelden:
• Blijf bij elk gedicht voldoende lang
staan om in de beschreven situatie
en gevoelens te kunnen treden en
om te kunnen ontdekken met welke
verscheidenheid en originaliteit of
met welk inlevingsvermogen en suggestieve kracht zij wordt uitgedrukt;

N 7.2

• Waardeer voor jezelf zowel de keuze
en de inhoudelijke benadering van
het onderwerp als de vorm waarin
en de middelen waarmee de dichter
dit doet;
• Vergelijk je oordelen met die van
anderen, en bespreek zowel de
inhoudelijke aspecten als de vormgeving;
• Tracht tot een voorkeursgedicht van
de groep te komen op basis van uitwisseling van gedachten en gevoelens, en niet op grond van een optelling van cijfers of van de mening van
het meest welbespraakte of invloedrijke groepslid.
Steeds zijn de minder geïnteresseerde
leerlingen het eerst klaar met hun verkenning. Meestal zijn zij maar oppervlakkig langs de gedichten gegleden.
Aan de hand van vooraf opgestelde of
op dat ogenblik mondeling geformuleerde vragen kan je hen dan confronteren met het gebrek aan kwaliteit van
hun lectuur en hen opnieuw tot vollediger lezen uitnodigen.
Derde fase: overleggen, expressief
voordragen en bespreken

De nieuwe opdrachten luiden nu:
• Bepaal eerst wat je zo bijzonder
vindt in dit gedicht...
• en kijk daarbij naar de betekenis
maar zeker ook naar de manier van
zeggen.
• Ga na hoe je je voorkeur voor het
gedicht aan je klasgenoten kan vertellen. Of kan je het hun zelf laten
vinden met vraagjes, zoals een leerkracht dat doet?
• Spreek af hoe je het gedicht gaat
voordragen: één lezer of meer?
• Hoe deel je het gedicht dan in?
En wie leest wat?
• Waar moeten de klemtonen komen?
Hoe ga je die aanbrengen?
• Waar merk je momenten van suggestie? Hoe ga je die gevoelens of

gedachten bij je klasgenoten trachten
op te roepen?
• Kan (een deel van) je gedicht uitgebeeld worden? Spreek dit dan verder
met elkaar af?
Twee soorten voorbereiding vinden in
deze fase plaats. De betekenis en vorm
en wat daarover aan de klasgenoten
meegedeeld of bij hen bevraagd kan
worden, maken bij voorkeur het
voorwerp uit van de eerste bespreking.
Over de aanduiding van de voordragers) kan pas het beste nadien
gepraat worden. Wanneer de voorbereidingen ver genoeg gevorderd zijn,
laten wij de groepjes bij toerbeurt hun
gedicht voorstellen. We schikken de
klas met groepjes in een cirkel, zodat
er vlot van de ene 'voorstelling' naar
de andere kan overgeschakeld worden.
Soms laten wij een podium gebruiken.
Telkens opnieuw vragen we dat de
voordragers luid genoeg spreken en
hun klanken articuleren en dat de luisteraars in aandachtige stilte het gedicht
tot zijn recht laten komen.
Wanneer de uitleg door het leesgroepje
onder de maat blijft, nodigen wij de
klas uit om aanvullende gedachten en
gevoelens aan te reiken. Zelf komen
wij bij voorkeur minder tussen beide,
omdat wij in de eerste fase al de kansen hebben benut om te (laten) verduidelijken waar het in poëzie om gaat.
Vierde fase: zelf schrijven

Sommige leerlingen willen na het
beluisteren van één of een paar gedichten meteen zelf schrijven. Tijdens de
leesfase bieden wij daarom de daartoe
gemotiveerde jonge mensen de mogelijkheid om al aan hun gedicht(en) te
werken.
Essentieel voor elke schrijfdaad zijn de
gelijktijdigheid en de gelijkwaardigheid
van de inspanningen om betekenis
tot uitdrukking te brengen en van de
pogingen om dit te doen op een zo

unieke, originele manier dat de lezer
zich met haar of zijn zintuigen, fantasie en gevoelens kan verplaatsen
in de situatie die de dichter wil laten
aanvoelen.
Daarvoor hebben we een aantal vuistregels,
i. Vooraleer je je aan het schrijven zet
• Kies een onderwerp of een combinatie van thema's die je ter harte
gaat.
• Beluister inwendig het ritme van
je thema: elk onderwerp heeft zijn
eigen ritme, en dat kan opgaand of
neergaand of golvend zijn, kort en
krachtig of breed en lyrisch of puntig
en suggestief of vluchtig en licht.
• Verzamel gedachten, (dubbele) betekenissen, beelden en andere zintuiglijke of fantastische elementen,
woorden, woordcombinaties, uitdrukkingen die je gedicht kunnen
stofferen; je kan rond je onderwerp
in twee uitdeinende kringen brainstormen: een zintuiglijke en een
verbeeldingskring.
• Denk na over de globale vorm die je
gedicht zal aannemen: een ontwikkeling in strofen, een 'groei' naar
een verrassende ontknoping, een
bouw die berust op een tegenstelling, een volgehouden vergelijking,
een reeks flitsen.
2. Bij het begin
• Schrijf pas als je de opzet voor je
gehele gedicht bepaald hebt, In één
brede geut', en niet vers voor vers
zonder goed te weten waar je naartoe
wil: je bouwt een huis ook beter volgens een volledig plan.
• Zit niet te lang te dubben voor je je
eerste woorden aan het papier toevertrouwt. Je kunt achteraf je eerste
regels rustig wijzigen.
• Als je je eerste zinnen op papier hebt
staan, ga dan eens na of je hun volgorde niet moet omkeren. Niet zelden
schrijven wij een begin van een tekst

zoals wij de meeste andere zinnen
schrijven: dynamisch met de belangrijke woorden naar het einde toe. Je
wekt de aandacht van de lezer door
de sleutelwoorden vooraan te plaatsen, zoals een spandoek of een vlag
aan het hoofd van een optocht of
stoet.
3. Tijdens het uitschrijven van het gedicht
• 'Woeker' met je zintuiglijke herinneringen, je fantasie, je taalvermogen.
Plaats elkaar opvolgende verzen
meteen onder elkaar, zeker niet in
de vorm van een doorlopende tekst.
• Wanneer je voelt dat de schrijf spanning afneemt, wacht dan tot je verlangen om te schrijven weer sterk
genoeg is opgeladen.
• Schrijf liever teveel dan te weinig.
Wat minder geschikt is, kan nadien
weer geschrapt worden. Varianten
kan je, zolang er plaats toe is, rechts
van de eerdere of oorspronkelijke
versie plaatsen.
• Streef naar een slot dat voortvloeit
uit al het voorgaande èn verrassend
is. Dit kan je slechts realiseren als je
je echt voorbereidt.
• Ga na of je je gedicht het beste een
titel geeft of niet. Zo ja, kies dan voor
een titel die zo mogelijk origineel is
en door zijn geheimzinnigheid de
aandacht van de lezer prikkelt.
4. Nadat het gedicht het einde heeft
gehaald
• Geniet na van je prestatie en laat je
werk enkele uren of dagen rusten.
Nadien kan je er met een fris hoofd
en op een tikje meer afstand beter
de sterke en zwakke plekken in
opmerken.
• 'Schrijven is schrappen': alleen wat
in het gedicht moét staan, mag je
behouden. Maak komaf met het middelmatige, het herhalende zonder
uitdrukkelijke ritmische functie,
het uitweidende en van de kern weg

leidende, het 'uitleggerige', met al
het vulsel dat een (rijm)schema vol
moet maken! Boor 'gaten' in je
gedicht, zodat er voldoende geheimzinnigheid ontstaat.
• Lees je gedicht hardop voor, zodat je
kan horen of het inderdaad voorgelezen kan worden op het ritme dat je
'op het oor' had, waar nog zinnen
zonder reden stroef en stram blijven
staan, waar woorden elkaar met hun
begin- of eindklinkers en -medeklinkers hinderen, waar twee voegwoorden na elkaar in botsing komen...
• Ga 'inhoudelijk' na of alles klopt,
bijvoorbeeld of je beeldspraak
samenhangend blijft; of je beelden
niet met elkaar in tegenspraak zijn in een gedicht over de prille lente
kan je wel over de katjes van de
toverhazelaar spreken, maar niet
over kersenbloesems, want die
verschijnen pas een paar maanden
later! -; of je gevoelens voldoende
zintuiglijk en origineel worden uitgedrukt en zich niet behelpen met
abstracties en clichés; of de betekenis die je zeker bedoelt, voldoende
duidelijk gesuggereerd wordt; of
eventuele meerzinnigheid de verschillende betekenissen in gelijke
mate recht doet.
• Controleer ook de 'vorm' van je
gedicht: is de indeling in strofen en
in verzen de best mogelijke op het
vlak van de expressie, en eventueel
ook van de visuele effecten? Is het
eventueel aanwenden van een rijmschema ingevuld zonder stoplappen,
zonder gewrongen zinnen, zonder
verspringingen in de gedachtengang, zonder al te goedkope rijmen,
zonder clichétermen of loperwoorden, en worden het al of niet gebruiken van hoofdletters en de interpunctie met (eigen) consequentie
toegepast?...
• Ga na of de titel wel oordeelkundig
gekozen is en of ie echt vereist is.
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Een titel mag het verloop van het
gedicht niet vooraf verklappen, mag
de lezer niet van tevoren 'telefoneren' welk standpunt het gedicht zal
innemen, mag de breedte van de
bestreken thematiek(en) niet verengen en toespitsen op één enkel
toepassingsdomein, en mag natuurlijk ook niet naast de kwestie staan
of op een dwaalspoor brengen...
5. Voor nadien
• Bewaar je gedichten op een vaste
plaats in een apart schrift of map.
• Bewaar ook een tijd lang je kladjes,
zodat je eventueel nog kan teruggrijpen naar nog niet 'gebruikte'
elementen.
• Gooi nooit weg waar je een stuk
van jezelf hebt ingestoken.
Vijfde fase: bespreken en verbeteren

Voor ons heeft een geïsoleerde activiteit weinig zin in vormings- en opvoedingsperspectief. Een poëzie-atelier
zonder naverwerking is voor ons een
vuurwerk zonder apotheose, een
toneelstuk zonder applaus. Daarom
spreken wij met onze leerlingen en
hun leerkrachten af dat wij hun
gedichten graag enkele weken later
ontvangen, zodat wij ze ofwel schriftelijk kunnen evalueren en verder laten
verbeteren, of ze met de betrokkenen
kunnen bespreken tijdens een terugkomsessie. Over deze vijfde fase leest
u meer in een van de volgende nummers van Tsjip/Letteren. È

Informatie:
Wie meer wil weten over de organisatie van
de poëzie-ateliers of over de bekroonde
gedichten wende zich tot Jeugd en Poëzie ter
attentie van Bernadette en Herman Vander
Straeten-Biesemans. In totaal publiceerde
Jeugd en Poëzie al 35 bundels met bekroonde
gedichten. Sinds 1995 worden deze uitgegeven in drie categorieën: tot twaalf jaar,
tot zestien jaar en ouder, tot dertig jaar. Elke
bundel telt tussen de 104 en 128 bladzijden.
Adres:
Ben Reynders, Sint-Huybrechtstraat 66,
B-1785 Merchtem

Literatuur in de tweede
fase, een nieuw vak
Culturele en
Kunstzinnige Vorming,
geïntegreerd literatuuronderwijs: het zijn
ontwikkelingen die u
wellicht graag wilt
volgen. Word daarom
nu donateur van de
Stichting Promotie

Literatuur:
- Ben Reynders, Nele Warson en Edwin
Van Troostenberghe: Poëzie leren kennen,
waarderen en schrijven in de 2e en $e graad
van het basisonderwijs. Visietekst over de
psychologie van het poëzie schrijven,
modellen van lesontwikkeling, poëtische
hulpmiddelen, remediering en een
honderdtal voorbeeldgedichten, ook
heel bruikbaar in het secundair onderwijs. Katholiek Centrum voor Lectuurbegeleiding en Bibliotheekwerk, Van
Helmontstraat 29, 2060 Antwerpen,
1995, 72 p.
- Ben Reynders e.a.: Poëzie leren kennen,
waarderen en schrijven in het secundair
onderwijs, vooral in de ie en 2e graad.
Katholiek Centrum voor Lectuurbegeleiding en Bibliotheekwerk, Antwerpen,
1997,130 p.

Literaire Vorming (SPL)
en u ontvangt dan onder
meer viermaal per jaar
het tijdschrift

Tsjip/Letteren.
Dit blad houdt u op
de hoogte van alle
ontwikkelingen in
het kunst- en literatuuronderwijs in Nederland
en Vlaanderen en
kijkt ook verder
dan onze taalgrens.

Voor NLC 45-/BEF 820
bent u donateur. U kunt
zich aanmelden bij:
drs. A. van de Akker
De Schietspoel 1
5051 DL Goirle
(013)5346093.
e-mail:
arie.hettie@pi.net
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Domweg gelukkig met een kleintje canon
De 30 mooiste gedichten uit de Nederlandse literatuur
'Welke gedichten zouden uw leerlingen uit het hoofd moeten
moeten kunnen opzeggen?' Deze vraag werd aan een aantal docenten voorgelegd. Het resulteerde in een lijstje van
dertig gedichten. Is deze mini-canon een aardige graadmeter?
Kees Combat

Iedereen die gedichten leest, bekruipt
wel eens de lust om een lijstje te maken van favoriete gedichten. C. J. Aarts,
die vroeger alleraardigste publicaties
deed verschijnen als schrijvende uitgever, verzorgde nog dit jaar een
nieuwe uitgave van zijn bloemlezing
Domweg gelukkig in de Dapperstraat.
Zo'n 250 bladzijden goede, betere en
beste Nederlandse poëzie. Een poëziebijbel noemt uitgeverij Bert Bakker
deze keuze graag. Maar daar hebben
we natuurlijk de driedelige bloemlezing van Gerrit Komrij voor.
In 1992 verscheen een schoolbloemlezing, die bij een warenonderzoek
naar de beste literatuurgeschiedenissen nogal terzijde werd geschoven. De
30 mooiste gedichten uit de Nederlandse
literatuur van dichter en poëziekenner
R.J.M. (Remko) Ekkers was als zodanig
aangeboden door uitgever WoltersNoordhoff. Maar de samensteller zal
daar zelf niet blij mee zijn geweest.
Wat hij wilde was eenvoudig de
30 mooiste gedichten presenteren
en van commentaar voorzien. En dat
levert uiteraard nog geen literair-historisch werk op. Uit het oogpunt van
een literatuurdidactiek die zich richt op
de betrokkenheid van de leerling is dit
boek ook niet geslaagd. Ik mis er
iedere poging in om in te spelen op

het referentiekader van de jongens en

Van links naar rechts: J.C. Bloem, P.N. van Eyck, A. Roland Holst en J. Greshoff.

meisjes voor wie dit boek bedoeld is.
Alle vragen wijzen rechtstreeks terug
naar de tekst of naar de context met
een kenniskarakter. Daarmee doet
Ekkers niet anders dan de meeste van
zijn voorgangers, maar hij is iemand
die het klappen van de zweep kent. In
zijn voorwoord lonkt hij even naar de
moedertaaldidactiek door de behandeling van de formele aspecten aan de
hand van concrete gedichten 'normaal
functioneel' te noemen, maar dat is
wel een moedertaaldidactiek van de

jaren zeventig waaraan de literatuurdidactiek in elk geval al bijna twee
decennia voorbij is. Ik denk dat Ten
Brinke trouwens met 'normaal-functioneel' onderwijs iets heel anders
bedoelde dan wat we hier krijgen aangeboden als kader voor de gedichten:
1. een parafrase van het gedicht (niet
door de leerling, maar door deze
leraar!),
2. genre en betekenis van het gedicht,
3. context en
4. formele kenmerken als beeldspraak,
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stijlfiguren, metrum, ritme, klankaspecten.
Nou, maak nu de leerling maar eens
duidelijk dat hij daar direct wat heeft
voor zijn leven of op den duur de
vruchten van deze leesarbeid zal plukken. Dat gelooft toch geen mens!?
Uit het hoofd

Met alle reserves tegen de vragen vind
ik De 30 mooiste gedichten toch een boek
om op mijn bureau te hebben, want de
gedichten werden gekozen op basis
van een enquête onder leraren met als
enige vraag: 'Als u het voor het zeggen
had, welke gedichten zouden uw leerlingen dan eigenlijk uit het hoofd moeten kunnen opzeggen?'
Het resultaat van die vraag noemt
Ekkers terecht 'onmiskenbaar een
kleine canon van de Nederlandse
poëzie, een gestaald kader van veel
geciteerde en vaak gebloemleesde
gedichten'.
De top 30

In chronologische volgorde geplaatst
gaat het om de volgende gedichten:
1. Anoniem, Lied van Heer Halewijn
2. Jan Moritoen (?), Egidiuslied
3. Marnix van St. Aldegonde,
Wilhelmus
4. P.C. Hooft, Sonnet (Geswinde grijsaard die op wakkre wieken staag)
5. Joost van den Vondel, Kinderlijk
6. Hiëronymus van Alphen, De
pruimenhoom
7. Piet Paaltjes, De zelfmoordenaar
8. Guido Gezelle, Het schrijverke
9. Willem Kloos, Ik ween om bloemen
in de knop gebroken
10. Frederik van Eeden, De waterlelie
11. Joh. Andreas Dèr Mouw, Lang rolt,
een bol van klank
12. Herman Gorter, Zie je ik hou van je
13. J.H. Leopold, O, als ik dood zal,
dood zal zijn
14. Willem Elsschot, Het huwelijk
15. J.C. Bloem, De Dapperstraat
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16. P.N. van Eyck, De tuinman en
de dood
17. A. Roland Holst, Zwerversliefde
18. M. Nijhoff, Het kind en ik
19. Paul van Ostaijen, Mare groet
's morgens de dingen
20. J.J. Slauerhoff, Woningloze
21. H. Marsman, Herinnering aan
Holland
22. Jan Campert, De achttien doden
23. Gerrit Achterberg, Thebe
24. M. Vasalis, De idioot in het bad
25. Jan Hanlo, Oote
26. Leo Vroman, Voor wie dit leest
27. Lucebert, Ik tracht op poëtische wijze
28. Judith Herzberg, Een kinderspiegel
29. Rutger Kopland, Jonge sla
30. Neeltje Maria Min, Mijn moeder is
mijn naam vergeten
Voorkeuren

Twee kanttekeningen nog bij dit boek
en deze top-30.
Ten eerste kan ik mij voorstellen hoe
interessant het zou zijn, wanneer
Tsjip/Letteren bij een volgende gelegenheid zulke voorkeurslij sten van docenten kan publiceren voor Duits, Frans
en Engels. Hierbij wordt de lezer
dezes, met kennis van zaken, uitgenodigd in de pen te klimmen.
En ten tweede: als boek kan De
30 mooiste gedichten zeker een goed
instrument zijn in het kader van het
zelfstandig werken door leerlingen in
de tweede fase; niet zozeer dus te
gebruiken in de klas als wel in het
studiehuis. Ekkers weet er veel van.
Zelf zou ik als docent, voorafgaande
aan het gebruik van het boek, in de
klas het gedicht dat ik wilde laten lezen
met de klas zelf verkennen, zónder al
die formele zaken, om pas daarna het
boek in bruikleen te geven aan de
geïnteresseerde leerling. M

De 30 mooiste gedichten uit de Nederlandse
literatuur. Ingeleid, toegelicht en van commentaar voorzien door RJ.M. Ekkers.
Wolters-Noordhoff, Groningen,
ISBN 90 01 29870 2.

Bijna bruikbare handleiding voor poëzie lezen
Ernst van Alphen e.a. schreven 'Op poëtische wijze7
Af en toe is het goed je kennis van het vak op te poetsen.
Voor het poëzie-onderwijs is daar gelegenheid voor in een
recent verschenen handleiding 'Op poëtische wijze'. Getoetst
aan de concrete lessituatie ver van de lespraktijk, maar nuttig om als docent alert te blijven op recente ontwikkelingen.
Een inleiding over het lezen van poëzie van Ernst van
Alphen en drie collega's.
Kees Combat

Waar doelde Lucebert op toen hij in
zijn beroemdste gedicht verkondigde:

'ik tracht op poëtische wijze
dat wil zeggen
eenvouds verlichte waters
de ruimte van het volledig leven
tot uitdrukking te brengen'}

Buddingh' verstond de dichter onmiddellijk en legde daarvan getuigenis af
in zijn essay Eenvouds verlichte waters.
Dat was die poëtische wijze. Jawel,
maar de andere versregels van het
citaat lijken toch een stuk gemakkelijker dan dit 'eenvouds verlichte
waters'. Zeker de poëzie van onze
eigen tijd is, juist bij de dichters die
als de besten worden gewaardeerd,
doorgaans niet eenvoudig. Kouwenaar,
Lucebert, Vroman - daar ga je toch
voor zitten (al schreef Vroman ook
gedichten waarmee je wel een eindje
om kunt lopen). Maar ook oudere
gedichten vragen doorgaans, willen
we ze in hun wezen verstaan, aandacht
van de lezer. Die is dankbaar dat hem
een gids wordt toegewezen, in de persoon van een gedreven leraar, of in de

vorm van een goede en inspirerende
handleiding.
Veel hanteerbare boeken over het lezen
van poëzie hebben we niet. Enige jaren
geleden publiceerde de Nijmeegse
hoogleraar algemene literatuurwetenschap W. Bronzwaer zijn Lessen in
lyriek, een degelijk stuk werk, terecht
aangekondigd als een 'nieuwe Nederlandse poëtica'. Bronzwaer plaatste
zijn studie in de traditie van de
poëtica's die kort na de Tweede
Wereldoorlog werden uitgebracht
door Albert Westerlinck, Achilles
Mussche en J. Elema en erkende dat
daarnaast ook In de voorhof der poëzie
van G. Kazemier (1971), Vestdijks
De glanzende kiemcel (1950) en Willem
Wilminks In de keuken van de Muze
(1991), in 1996 herzien en omgedoopt
tot Schriftelijke cursus dichten. Ook wijst
hij erop dat daarnaast 'talloze schooien studieboeken de technische beginselen van de poëzie (hebben) behandeld, wetenschappelijke studies aan het
onderwerp (zijn) gewijd en vele analyses van afzonderlijke gedichten gepubliceerd'.

Een paar vragen

Bronzwaers boek was en is bedoeld
voor mensen met een 'minstens gespecialiseerde belangstelling voor
poëzie' en als zodanig lijkt het me
niet direct ideaal voor de leraar die op
vele fronten tegelijk moet werken. Zo
vreemd is het dus niet, dat onlangs bij
Coutinho een boek verscheen voor
degene die wil worden ingeleid in de
wereld van de poëzie. Je leest het in de
hoop dat je er straks in de klas iets mee
kunt doen. Is dat zo?
Vier mensen die stuk voor stuk hun
kwaliteit hebben getoond, staan garant
voor een 'handleiding voor het lezen
van poëzie' met inhoud. In Op poëtische
wijze stellen Ernst van Alphen, Lizet
Duyvendak, Maaike Meijer en Ben
Peperkamp de dichtkunst aan de orde
ten behoeve van de lezer. Wat verstaan
we onder poëtische teksten in vergelijking tot andere typen? Welke leeshouding dienen we bij voorkeur aan
te nemen om gevoelig te zijn voor
poëzie? Wat voor middelen gebruiken
dichters om binnen de traditie te passen en daaraan indien nodig te ontsnappen? Hoe verhoudt de poëzie zich
tot de retorica? En - de hamvraag hoe tenslotte maak ik als lezer van al
die kennis gebruik om tot een zinnige
interpretatie van een gedicht te komen? Dat zijn nuttige vragen, al
komen ze wel van bovenaf. Ik mis
bijvoorbeeld de vraag: hoe doet de
gemiddelde lezer van literatuur dat?
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En een andere vraag: hoe komt het
toch dat steeds minder mensen gedichten lezen? Zouden die soms te ingewikkeld zijn geworden, te cerebraal,
te weinig spontaan?
Ruime keuze van teksten

Van Alphen duikt in het verschil
tussen poëzie en proza, verhalende
teksten, en moffelt niet terecht het
verhalende gedicht een beetje weg.
Daarmee valt noodgedwongen een
groot deel van de Middelnederlandse
poëzie, de epiek en de 'didactische'
literatuur buiten het bestek van dit
boek en missen we ook een deel van
het instrumentarium waarmee we
greep zouden moeten kunnen krijgen
op episch-lyrische gedichten zoals Het
uur U, De Vis of Robert Ankers experimenten met het lange, verhalende
gedicht, zoals in zijn recente bundel
In het vertrek, genomineerd voor de
VSB Poëzieprijs 1997.
Er blijft toch veel te doen met Op poëtische wijze. Het is echt een handleiding,
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in die zin dat de wat oudere leerling of
student zelfstandig aan de slag kan, en
dan is het aangenaam dat Van Alphen
c.s. in de keuze van hun voorbeelden
over de grenzen van plaats en tijd
heengaan, zodat een sonnet van Perk
gevolgd wordt door een stukje Ilias. De
invalshoek is dan ook meer die van de
algemene literatuurwetenschap dan
van de neerlandistiek. Een begrip als
de 'apostrof zal weinig neerlandici,
zeker oudere, iets zeggen behalve als
aanhalingsteken, en het lijkt ook wel
een detail, die aanroeping, de aanspreekvorm van de tweede persoon:
'O zoontje in me, o woord ongeschreven'. Het hele eerste hoofdstuk is erop
gebouwd, inclusief de opdrachten, en
Van Alphen komt er ook later op terug,
als het rondje kennis- en inzichtverwerving is gedaan.
Het poëtische systeem

Je kunt gedichten lezen, we weten het
allemaal, met een houding van: in hoeverre verwijst de tekst naar de of een
werkelijkheid, het referentiële lezen.
Maar je kunt het ook doen - en feitelijk
doen we dat in de formele fase verschrikkelijk vaak, té vaak mijns inziens
- met aandacht voor 'het poëtische
systeem' oftewel zaken als herhaling,
versvoeten, versregels, strofen, klankherhalingen en rijm. Het referentiële
krijgt wel wat mee in dit boek, maar
het accent ligt op het poëtische systeem. En het hoofdstuk sluit af, handig, met een lijst belangrijke termen
en literatuurverwijzingen. Zo doet Van
Alphen dat ook in het eveneens door
hem verzorgde derde hoofdstuk waarin
hij nader ingaat op afwijkingen van
een patroon en conflicten tussen het
linguïstische en het poëtische systeem.
Vertrouwder zal de niet-ALW'er zijn
met datgene wat Ben Peperkamp in
het hoofdstuk 'Poëzie en traditie' naar
voren brengt. Inductief te werk gaande,
laat Peperkamp aan de hand van het

gedicht 'Voorjaar' van C O . Jellema
zien op welke schouders de dichter
feitelijk moest staan en van welke verworvenheden in de poëzietraditie hij
impliciet gebruik maakte. Het is een
aan- loopje naar een mooie afwisseling
van opdracht en informatie die het
mogelijk maakt dat oude en moderne
lyriek gelijkelijk als voorbeelden te
demonstreren.
Tropen en tekens

Daarna plaatst Van Alphen in hoofdstuk 5 vertrouwde gegevens van de
retorica in het licht van de verworvenheden van de laatste decennia, in het
bijzonder de semiotiek of tekenleer.
Daarbij concentreert hij zich opnieuw
op een paar begrippen: symbool, icoon
en index. Voor veel oudere gebruikers
van het boek zal nieuw zijn de aanvulling van de 'stijlfiguren' - zoals we ze
uit Lodewicks Literaire kunst zo mooi
op een rijtje kregen, definitie en voorbeeld na elkaar - , met 'betekenisfiguren van verandering', beide aangeduid
als tropen. Daarvan is de metafoor in
zijn verschillende vormen de belangrijkste. Terwijl een troop een begrip
vervangt, is een symbool volgens
andere ALW'ers (Van Luxemburg, Bal
etcetera) 'een teken waarbij datgene
waarnaar verwezen wordt (meestal iets
materieels), op grond van associaties,
iets meer en iets anders betekent
(meestal iets immaterieels)'. De (materiële) roos bijvoorbeeld als teken van de
(immateriële) liefde. Zo kan het ook in
woorden. Lees de tekst om te merken
dat het allemaal minder simpel is dan
ik het hier voorstel.
En een icoon? Zie de verkeersborden
om te begrijpen wat daarmee buiten de
poëzie wordt bedoeld, man met kind >
voetpad!, zo ook kunnen kleine letters,
bijvoorbeeld bij het Engelse ik: i in
plaats van I, 'een iconisch teken (zijn)
voor de poging van het lyrisch ik zichzelf te 'verkleinen", en zijn ruimtebe-

schrijvingen dikwijls iconische tekens
van de personages die erin leven. Index
tenslotte heeft als voornaamste impuls
voor de tekst de samenhang of wat Van
Alphen in het - wel eens al te vermoeiende jargon - contiguïteit noemt. Bij
Armando zijn bomen 'schuldig' omdat
ze verwijzen naar de mensen die aan
hun voet vermoord zijn tijdens de oorlog, decennia geleden. 'Ze zijn indexen
van het kwaad dat zich aan hun voeten
heeft afgespeeld'. Misschien is een
index gewoon een aanwijzing, een verwijzing. Het lijkt mij een soort jargon
waar ik mijn leerlingen niet gauw zou
opzadelen. Als ze maar inhoudelijk
hetzelfde kunnen duiden.
Vergaande, verwarrende interpretaties

Waar leidt deze cursus toe? Moeten we
Maaike Meijer geloven, die verantwoordelijk is voor het slothoofdstuk 6, waarin zij voorbeeldinterpretaties geeft van
twee gedichten, dan leidt het tot zeer
diepzinnige redeneringen waarbij
het vooral om 'taalproeven' gaat. Een
gedicht lees je niet als een krant en
evenmin als een verhaal met een plot.
Ja maar, Meijer, als nu dat gedicht
werkelijk van alles met Serajevo en de
gemartelde bruid Indonesia heeft te
maken of het verhaal vertelt van een
meisje dat zo graag naar meneer Halewijn gaat of dat te horen krijgt dat haar
minaar verslagen ligt, al onder de linde
groene?
Daarop lijkt de voorbereiding op dit
slothoofdstuk met interpretaties niet
berekend, en daarom zijn de gedichten
gekozen van Vasalis ('Kennen') en
Fritzi ten Harmsen van der Beek
('Interpretatie van het uitzicht'),
waarvan ik het eerste al gauw zou
interpreteren als de faalangst, het
tekortschieten met dat wat je uiten wil,
en het tweede als de klacht van een ik
dat zich knap gestoord weet in zijn uitzicht op de tuin door de aanwezigheid
van een oude baas. Meijer keert zozeer

elk woord, elk teken om en om dat
mijn oude hekel aan het fileren van
teksten bovenkomt, omdat ik tijdens
deze meta-interpretatie alle spontaniteit ten opzichte van de gedichten
kwijtraak, mijn plezier in beide gedichten zie vervagen onder het geweld van
dit jargon, waarvan ik hoop dat mijn
leerlingen nooit last zullen krijgen.
Dat kan niet, kan nooit de bedoeling
zijn van poëzieverkenningen. Ik ben
het in dit opzicht zo verschrikkelijk
eens met Herman de Coninck zaliger
die ingewikkeld gedoe rond eenvoudige gedichten verafschuwde en moeilijker poëzie zo eenvoudig mogelijk probeerde te verstaan, in verstaanbare taal.
Kortom: moet ik de kwaliteit van deze
handleiding aflezen aan de aard en de
taal van deze interpretaties, dan legt ze
het loodje. Maar wat mij voor de
docent heel nuttig lijkt, is kennis te
nemen van het voorgaande én van de
afsluitende 'zelftoets', waarin het
gedichten 'Gieten/Gedenksteen' van
Saul van Messel aan de studerende
wordt overgelaten, met een aantal
zinnige vragen. Oók van Meijer, maar
dan zonder dat zij een en ander voor
je invult. Dat lijkt mij de beste weg.
Aanschaffen dus, in elk geval voor de
bibliotheek, en als je alle nieuwigheden
precies wilt onthouden: voor jezelf. Ê

E. van Alphen e.a., Op poëtische wijze. Handleiding
voor het lezen van poëzie. Coutinho, Bussum 1996,
ISBN 90 6283 008 o. 190 pp.
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De molen, de ezel of de kat?
De mol enaar was oud en hij voelde dat hij niet lang meer zou leven . Hij riep zijn drie
zonen bij zich en verd eelde zijn bezittin gen onder hen . De oudste kreeg de molen, de
tweede de ezel en de derd e de kat.
Het klassieke begin van een overbek end sprookje: De gelaars de kat. Ik vertelde het een
aantal jaren terug aan mijn jongste docht er. Ze zal ongeveer vijf jaar zijn geweest. Omdat
ik doorg eleerd had in literatuurdidacti ek yond ik dat ik het verhaal moest actuali seren. Dus
ik zei na afloop: "Nou ik heb ook dri e kind eren . Laten we maar net doen als die molen aar.
Boris is de oudste, dus die kri jgt het hui s. Dan kom t Maartje, Maartje krijgt de auto en jij
Judith , jij bent de jongste, du s jij krij gt de kat."
Beetje stange n, kinderen kwaad m aken , altijd leuk. Maar he t pakte heel anders uit. Judith
werd helemaal niet kwaad. "Hoi", klonk het blij verrast en ik keek naar een kindergezicht
met twee stralende ogen, "Ik krijg Mientj e". U begrijpt dat on ze kat Mientj e heette.
Zou ze gedacht hebben dat Mientje over dezelfde kwaliteiten beschikte als de gelaarsde kat
en dat er op termijn een huwelijk tussen haar en Willem Alexand er in zat? Ik denk niet dat
die gedach te de bron van haar blijd sch ap was. Nee, in het rijtje bezittingen : huis , auto, kat
was de kat gewoon verreweg he t aantrekkelijkst.
Wat heeft de keu ze van Judith m et poezie van doen? Heel vee!. U ben t net als ik volwas sen . U laat zich geen knollen voor citroenen verkop en want u weet dat een knol veel minder waard is dan een citroen. En u kent niet alleen de waard e van knollen en citroen en
maar u weet van vrijwel alles in uw om geving wat het zo ongeveer waard is. U zou met
mi jn auto en zeker met mi jn huis heel wat tevredener zijn geweest dan met Mient je.
Kind eren van vijf denken als het gaa t om een rangor de van waarden heel anders dan
volwassenen. Econom ische argu menten doen nog niet ter zake. Waarden ha ngen af van
persoonlijke relaties . Dat is een poetische leven sh ouding. Je kijkt niet naar de werkelijkheid zoals de goegemee nte rondom je. [e hebt een strikt persoonlijke kijk op je om gevin g
en je sche pt je eigen orde.
Er worde n tegenwo ordig regelmatig cur su ssen aangeboden waar in je system atisch kunt
leren verhalen en gedichten te schrijven. Als ik zo'n curs us zou geven , zou ik de deelnemers heel veel met kinderen late n praten , en beter nog, me t kin deren laten spelen . Ten zij
die cursisten het nie t leu k zoude n vinden om de markies van Carabas te worden en later
met de dochter of de zoon van de koning te trou wen. [a, je heb t van die volwasse nen.
Volwassen en zitten som s heel raar in elkaar.
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De makke van het literatuuronderwijs
Een gesprek met Alan C. Purves (1932-1996)
'Was Hamlet goed bij zijn hoofd Ja of nee?' De literatuurdidacticus Alan C. Purves wiens werk grote invloed heeft
gehad op het denken van vele collegae vakdidactici overleed
op oudjaarsdag 1996 vrij onverwacht. Wam de Moor blies
een interview - die hij een aantal jaar geleden had met
Purves - voor deze treurige aanleiding nieuw leven in. Een
laatste eerbetoon.
Wam de Moor

Alan C. Purves, op 31 december 1996
in zijn farm in Melrose onverwachts
gestorven, kende ik vooral als een man
die genoot van zijn werk. Of dit nu zijn
activiteiten betrof voor het internationaal netwerk voor onderzoek naar
moedertaalonderwijs, zijn redacteurschap van het vaktijdschrift voor moedertaaldocenten en -onderzoekers
Research in the Teaching ofEnglish, de
nascholing voor docenten uit de regio
Albany aan de Hudsonrivier of zijn
gewone werk aan de State University of
New York at Albany, Alan Purves stond
er middenin. Vanaf de grote conferentie in Dartmouth in 1967 waarin het

moedertaalonderwijs in de Verenigde
Staten ter discussie werd gesteld en
leerlinggerichtheid kwam bovendrijven
als bepalend principe.
Purves concentreerde zich op curriculumontwikkeling en de mogelijkheden
van toetsing, ook van het literatuuronderwijs. In dit Tsjip/Letteren-mimmer
schrijft zijn Nederlandse 'vertaler'
Joost Thissen over die kwaliteiten.
Literatuurdocenten uit Nederland en
Vlaanderen maakten in september
1988 tijdens de Nijmeegse conferentie
over de toetsing in het literatuuronderwijs kennis met de genuanceerde stellingname van Purves in de tegenstel-

Practice

Knowledge

ling tekstervaring - tekstbestudering.
Indeterminate Texts, Responsive Readers
and the Idea ofDifficulty in Literature
Learning uit 1989 is een klein voorbeeld van die genuanceerdheid.
Literatuur leren als kennis, als een
vorm van lezen en schrijven, als ontwikkeling van attitudes ten opzichte
van literatuur, alles in een gemeenschap van lezers, en daarmee literaire
vorming als een ingevoerd worden in
de samenleving - vanuit die overwegingen bezag hij het literatuuronderwijs. Kennisverwerving en beleving
van literatuur moesten samen kunnen
gaan. In genoemde studie bepleit hij
een domein dat bestaat uit drie onderling samenhangende aspecten: kennis,
praktijk en voorkeurs gewoonte ('preferred habit'). Ik schrijf hier even de
Engelse termen over, om misverstand
te voorkomen.

Preferred habit

Textual

Extra-textual

Responding

Articulating

Specific Text
Cultural Allusion

History
Author

Decoding
Envisioning

Retelling
Discussing
single works

Genres
Styles

Analyzing
Personalizing

Critical Terms

Interpreting

Aesthetic
Choice
Evaluating
Selecting

Habits of
Behavior
Reading
Critizing

Valueing
Generalizing
across works

TSJI P/LETTERE N

7.2

/

33

na wat jonge mensen lezen. Hij zette
een internationaal netwerk op voor het
onderzoek naar de resultaten van moedertaalonderwijs, waaraan meer dan
vijftien landen deelnamen. Hij was een
toetsdeskundige bij uitstek, die zijn
kennis zelf ging halen, onverschillig of
hij ervoor naar Nieuw Zeeland of naar
Finland moest en die elke dag minstens tweemaal gebeld werd van overzee. Hij beijverde zich in die tijd om
een tijdschrift van de grond te krijgen
voor het IMEN, het International
Mothertongue Education Network, dat
een uitwisseling van docenten moedertaal uit verschillende landen nastreeft
en waaraan in ons land met name de
universiteiten van Nijmegen en Tilburg meewerken.

Het was een variant op zijn bekende
indeling van de leerstof in kennis en
gedrag, een nadere verkenning waard.
Groot, blond, lichte ogen

Als Fulbright professor op rondreis
langs Amerikaanse universiteiten deed
ik na mijn bezoek aan Norman Holland in Florida en vóór ik in Bloomington mijn kennismaking met David
Bleich in 1983 zou vernieuwen de universiteit in Albany aan. Om Purves
uiteraard. Ik kende hem van zijn activiteiten als curriculumontwikkelaar.
Hij verzorgde in Bloom's Handbook on
Formative and Summative Evaluation of
Student Learning (1971) het literatuuronderwijs. Hij ging met Richard Beach
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Hij was toen 55 jaar oud, groot, blond,
lichte ogen achter brillenglazen. En zo
is hij bijna tien jaar later ook gestorven. Ik zag hem bezig op het Department of Program Development and
Evaluation van de faculteit onderwijskunde in Albany. Hij was er de grote
man, altijd aanspreekbaar voor iedereen.
Ik logeerde bij hem op de farm in
Melrose, een dorpje dat zijn poëtische
naam recht doet, en elke dag reden we
de 23 mijl van dorp naar universiteit.
Elke dag, en dat mag er in Amerika wel
bij, want dat professoren in de periode
dat de studenten de campus verlaten
om hun studiegeld te gaan verdienen,
toch zo dikwijls naar de universiteit
komen, is eerder uitzondering dan
regel. En daarbij begon Purves vroeg.
Om half zeven in de morgen stond
thuis in het zijkamertje zijn Macintosh
Plus Printer al te zuchten en te kreunen en even later hoorde ik hem aan
de telefoon.
Realistisch en idealistisch

Hij begon in 1955 aan zijn lerarenopleiding. Gaf van 1958 tot 1965 les
aan het met Columbia University in

New York verbonden Barnard College.
Drie jaar was hij daarna betrokken bij
het werk van de Educational Testing
Service in Princeton. In 1968 werd hij
hoogleraar in de lerarenopleiding
Engels aan de University of Illinois.
Dat bleef hij tot september 1986,
steeds met een verblijf aan scholen
voor jonge en oudere leerlingen. Zo
deed hij tussen 1972 en 1975 praktijkonderzoek op de basisschool, door met
de jongste kinderen te werken aan een
literatuurlaboratorium, werkte hij van
1977 tot 1979 met leerlingen uit de
onderbouw en daarna met bovenbouwleerlingen.
Het typeert Purves als een realistische,
maar ook idealistische onderzoeker dat
hij in zijn loopbaan altijd tijd heeft vrijgemaakt om les te blijven geven aan de
middelbare school. Hij gaf dan in een
klas alle uren die er voor moedertaal
beschikbaar zijn, te weten vijf, of hij
doceerde in het bijzonder literatuur en
creatief schrijven. Het literatuuronderwijs heeft hij nooit los gelaten. Dat
bleek bijvoorbeeld uit zijn aandeel in
een televisieserie over Amerikaanse
poëzie, Voices and Visions, die in 1987
werd geproduceerd door het New York
Center for Visual History. Een bijzonder fraai product rond dichters als
Emily Dickinson, Robert Frost, Walt
Whitman en tien anderen tot en met
Sylvia Plath. De bloemlezing uit hun
poëzie en die van veel andere Amerikaanse dichters werd nogal bekritiseerd, maar het televisiewerk was van
uitstekende kwaliteit. Purves had
vooral te maken met de opzet van de
reeks en de didactische begeleiding van
de cursus. Hij ontwierp opdrachten die
de lezer activeren zich betrokken te
voelen bij het werk van de dichter en
opdrachten die hem naar de kern van
dat werk voeren. Ze laten hem zien als
een docent die het evenwicht heeft
gevonden tussen tekstervaringsmethoden en tekstbestuderingsprocedures.

Zijn betrokkenheid bij het literatuuronderwijs toonde hij ook op nog
andere wijze. Juist in de tijd dat ik bij
hem was, praatte hij vol enthousiasme
over de opzet van een Center for the
Study of Literature dat hij tezamen met
de bekende Amerikaanse moedertaaldeskundigen Arthur Applebee en
Judith Langer in 1988 zou gaan opzetten. Het zou het curriculum van de
middelbare school gaan bekijken zoals
het wordt uitgevoerd: de wijze van
lesgeven, instructie, toetsing, evaluatie.
Hij verheugde zich daar zichtbaar op.
Zijn lobby had weer gewerkt! Het
centrum is er ook gekomen.
Gesprek over het literatuuronderwijs

Na een kleine veertien dagen met hem
gewerkt te hebben, besloot ik onze
voornaamste onderwerpen van gesprek
vast te leggen in een interview. Hij
stemde daarmee in, al moesten we
enige malen in de benen, eerst om de
door hem bestelde tractor van de oplegger te hijsen, later om het massieve
ding op zijn maaimogelijkheden te
beproeven. Voor het overige zaten we
op de veranda van de farm, twee houtbeklede villa's aan elkaar op 55 acres
weide en bosgrond. Heren in vrijetijdskleding, die het aangename van een
zonovergoten glooiend vergezicht op
verre wouden combineerden met het
nuttige van een gesprek over de school.
Literatuur en toetsing. Dat zijn, naast
moedertaalonderwijs en onderzoek
daarnaar, de dominanten in je carrière.
Kun je dat verklaren?
"Ik studeerde destijds Engelse literatuur, met de nadruk op de Romantic
Poets. Ik gaf literatuur en opstel (composition) aan het Barnard College en
werd toen gevraagd om mee te werken
aan een project waarin we mensen
zouden leren hoe ze iemand een opstel
konden laten maken. Dat was in 1963.
Zo kwamen we vanzelf op het pro-

bleem terecht van: hoe kijk je nou ot er
iets van deugt? Dat is het probleem van
de evaluatie. In 1964 hielp ik Wells
Foshuet met het opzetten van de IEA
(the International Association of Evaluation of Educational Achievement),
die mij vroeg te werken aan een studie
over onderwijzen en leren van literatuur in verschillende landen. Onze
opvatting was namelijk dat de cultuur
waarin je leeft voor een groot deel
bepaalt hoe je literatuur leert lezen en
hoe je zelf leert schrijven. Ik kwam
terecht in Princeton en ging mij bezighouden met het ontwikkelen van toetsen voor de literatuurles voor binnenkomers aan de universiteit en voor de
tweede fase (graduate) studenten. Daar
heb ik dan ook de eerste National
Assesment of Literature ontwikkeld.
In 1969 was dat werk gedaan. Het verhaal voor Bloom's Handbook is hieruit
voortgekomen. Nog altijd voel ik mij
betrokken bij de manier waarop je
literatuur kunt leren lezen en hoe je
erover schrijven kunt. Ik interesseer
mij voor de manier waarop je bepaalde
aspecten van de cultuur kunt onderscheiden.
Ouders, leraren en literatuur

Wat betekende je leven thuis voor je
belangstelling voor literatuur?
Mijn vader was architect, en een heel
goede landschapsschilder. Hij gaf amateurs les in schilderen. Mijn moeder
was een groot lezer. De literatuur was
een deel van mijn jeugd. Mijn oom
was hoogleraar literatuur in Harvard
en deed Shakespeare. Ik besloot Engelse literatuur te gaan studeren, omdat
me dat het meeste interesseerde. Ik
schreef gedichten, net als iedereen, en
ik heb er nog wel wat, maar ik geef er
niet om, ze zijn te sentimenteel.
En de school, heeft die een rol gespeeld in
de ontwikkeling van deze belangstelling?
Gek genoeg, eigenlijk niet. Ik had wel

goede leraren, maar IK Kan mi] er
niets meer van herinneren. In mijn
eerste jaren als collegestudent had ik
LA. Richards, de man van het ook bij
jullie wel bekende Practical Criticism,
dat in 1929 verschenen was. Hij legde
mij de vraag voor die ik waarschijnlijk
heel mijn leven bezig ben te beantwoorden: als je alle feiten hebt, wat valt
er dan nog te bestuderen? Wat betekent de tekst achter de lettertekens?
Daar gaat het om. In de geest van de
schrijver, in de geest van de lezer, in
de geest van de cultuur als zodanig. De
andere kant van die vraag is: Wat doen
mensen als ze een tekst beoordelen of
interpreteren? Is dat een emotionele
activiteit? Is het een bewust, min of
meer wetenschappelijk onderzoek?
Wat heeft de lezer nodig om tot de
tekst te komen?
In de loop van deze eeuw hebben we
over deze vragen eindeloos gedebatteerd. In latere artikelen heb ik daar
antwoord op trachten te geven. Maar
het gekke is dat ik mij van Richards'
lessen heel weinig herinner. Eigenlijk
alleen maar dat hij hoorcollege gaf, en
daar staat me niets van bij. Het was
een nogal arme cursus over literatuur
en wetenschap. Daar was hij een boek
over aan het schrijven en las daaruit
voor, zou je kunnen zeggen. Niet ongewoon hier. Maar ja voor 200 studenten... Van mijn leraren op de middelbare school herinner ik mij de man
die de literatuur introduceerde voornamelijk van het interessante boek dat
hij ons liet gebruiken. Thuis was voorlezen het aardigst. Dat deden we om
de beurt, mijn broer en ik, toen we elf,
twaalf jaar waren. Dat was ons avondvermaak."
Manieren om over literatuur te denken

Al vroeg was je betrokken bij het grootschalige onderzoek van de IEA. Dat heeft
waarschijnlijk je kijk op het literatuuronderwijs nogal veranderd.
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Ja. Sinds 1968 houd ik mij voornamelijk aan de transactionele literatuurwetenschap zoals Louise Rosenblatt
die later heeft gedefinieerd in haar
boek The Reader, the Text and the Poem
(1978). En verder is mijn bijdrage aan
Bloom hieruit voortgekomen. De voornaamste resultaten van het IE A-onderzoek zijn dat in heel veel literatuuronderwijs geen duidelijke poging
wordt gedaan om via technieken, benaderingen en opdrachten het resultaat van leerlingenwerk te beïnvloeden.
Alleen in Zweden deed Gunnar
Hansson dat, in de late jaren zestig.
Hij wist de Onderwijsraad ervan te
overtuigen om leraren te trainen in het
onderwijzen van literatuur aan kinderen, door kinderen te laten evalueren
wat zij lazen. Dat programma had veel
resultaat en dat lazen wij af uit ons
IE A-onderzoek. Het belangrijkste wat
mensen zich van literatuuronderwijs
herinneren als resultaat, zijn manieren
om over literatuur te denken, veel
meer dan specifieke teksten die ze
gelezen hebben.
De hoge hoed van de literatuur

Robert Scholes vertelde in het mei-nummer ig8y van English Education, het
blad van de lerarenopleiders binnen de
National Council of Teachers in English
(NCTE) over de ervaring dat, wanneer je
als taalleraar vertelt watje beroep is, je
gemiddelde gesprekspartner onmiddellijk
begint te verklaren dat hij of zij eigenlijk
maar weinig van taal kan of van literatuur weet. Hij doet het dan voorkomen of
die houding van de gemiddelde lezer te
maken heeft met de hoge hoed die men de
literatuur heeft opgezet, en geeft dat als de
voornaamste reden om voortaan niet meer
van literatuur te spreken, maar van tekstualiteit. Wat is jouw oordeel daarover?
We moeten het literatuuronderwijs van
dat imago bevrijden, met alle middelen
waarover we beschikken. Ik ben het
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met Scholes eens, wanneer hij zegt, dat
de taalleraren in dit land, in de meeste
Europese landen die ik ken en in Azië,
hun studenten de indruk geven dat het
belangrijke van een tekst aan de oppervlakte zit: daarom grammatica, spelling, handschrift en correctheid. Dat
literatuur iets is om van buiten te leren, iets om te koesteren als een religie, waarbij de leraar als de priester
voorgaat: hij is de hoeder van de
schrijn en maar een paar gezegenden
kunnen de schrijn naderen. En die
worden zelf leraren moedertaal of
een vreemde taal.
Die situatie houdt mensen niet per se
van lezen af, maar ze weerhoudt hen
ervan gedichten te lezen, goede, klassieke romans en toneelstukken. En er
is nog iets waar onze cultuur mee zit:
een negatief effect dat niets met lesgeven te maken heeft: de uitwerking
van de media, in het bijzonder van de
televisie en de computer. Hier in
Amerika en waarschijnlijk toch ook
wel bij jullie heeft de televisie het boek
vervangen als eerste bron van vermaak.
Je hoeft niet langer een geletterd mens
te zijn om een heel beschaafd en toch
prettig leven te leiden. Televisie zou
best goede kunst kunnen geven, maar
het medium richt zich nu eenmaal op
de laagst ontwikkelde kijker.
De betrokkenheid vergroten

Wat kunnen literatuurdocenten doen
in zo'n situatie? Mij dunkt: het lezen
van literatuur en het werken met taal
voor hun leerlingen van intrinsieke
betekenis maken, hun betrokkenheid
vergroten. Die leerlingen moeten het
gevoel krijgen dat ze werkelijk iets aan
taal en literatuur hebben, dat ze daar
zelf heel veel mee te maken hebben.
Onderwijs mag geen doel op zich zijn,
het lezen en plezier in literatuur evenmin. Heel belangrijk is dat de leraar
leert, hoe moeilijk dat juist voor
leraren ook is, om naar kinderen te

luisteren - wat deze zeggen als ze een
tekst gelezen hebben en hun eerste
reactie geven.
Ik zie al in de basisschool hoe er
schade wordt toegebracht, omdat de
leraar in de elementary school meestal
niet weet wat hij aan moet met de
reacties van de leerlingen. Hij weet
niet veel van literatuur, hij weet ook
niet welke taal de meeste mensen
gebruiken, en dat is in een multiraciale
samenleving als de onze nog erger dan
bij jullie, denk ik. Veel leraren staan
wantrouwend tegenover nieuwe vormen van literatuuronderwijs omdat ze
anarchie vrezen, zodra ze leerlingen de
kans bieden hun responses te geven.
Daarna is het belangrijk om leerlingen
te helpen hun reacties op een duidelijke manier te verwerken, en van een
naïeve response te komen tot een volledig ontwikkelde en bewuste response.
Te veel Engelse en Amerikaanse leraren bewaren het geheim van de smid
voor zichzelf. Trachten de literatuur te
doceren in de lijn van F. Leavis en zijn
Great Tradition. Dat is niet precies New
Criticism, Leavis was meer een literatuurhistoricus, die zijn kennis gebruikte om de canon te creëren. Een paar
grote werken en de rest was troep. En
dat is natuurlijk geen zinnig uitgangspunt voor het literatuuronderwijs.
Docenten moeten eclectisch te werk
gaan. Teksten in de klas brengen die
veel variëteit geven. Ze moeten zich
niet schamen om Tintin (Kuif e) en
Asterix te lezen, en het is volkomen
verantwoord om de lyrics van de rockmusici aan te bieden.
Die opvatting lijkt mij in Nederland zo
niet in de praktijk uitgevoerd, dan toch
zeker wel in principe aanvaard. Meestal
zijn het de praktische problemen die uitvoering van dergelijke ideeën in de weg
staan.
Hier was het ook wel zo, maar dat is
voorbijgegaan. Het is nu minder 'well

to do' als het was. Dat komt vooral
omdat literatuur als zodanig nauwelijks meer onderwerp van discussie is.
Morele herbewapening

De grote nadruk ligt sinds het midden
van de jaren zeventig op Composition,
op het schrijven van opstellen. Grammatica en spelling zijn altijd wel
belangrijk gebleven, maar het opstel
kreeg zijn grote populariteit door de
'Back to Basics'-beweging. Men vond
dat leerlingen niet veel leerden wat ze
in het leven konden gebruiken en dat
literatuur een 'thriïT was, een weelde.
Voortaan moesten we het maar hebben
over lezen en schrijven.
Met name politici hebben dat bevorderd. Onder invloed van de Christelijke
fundamentele kerken werd deze Back
to Basics-politiek uitgevoerd als een
vorm van morele herbewapening. Zij
vielen de literatuur als zodanig aan.
Literatuur leidt tot seculier humanisme. Er wordt te veel in gevloekt.
Moderne literatuur noemt drugs, en
je weet, er zijn nu eenmaal niet zoveel
vrolijke verhalen in de literatuur.
De hedendaagse literatuur schildert bovendien een stedelijke, zwarte samenleving met een waardenschaal die in
haar tolerantie bedreigend bleek voor
de blanke meerderheid. Deze Christian
Fundamental Curch is altijd erg machtig geweest in het Midwesten en het
Zuiden van de Verenigde Staten, met
name in Texas, en omdat ze machtig
was dwong ze uitgevers om zich te
distantiëren van bepaalde uitgaven.
In het najaar van ig86 lazen we daarover
in de Nederlandse kranten. Maar blijkbaar speelde dit al veel langer.
Nou en of. Al in 1974 brandmerkten
ze een school om zijn boeken. Niet alle
docenten Engels waren daar blij mee,
maar ze wilden hun baan niet verliezen. En er waren er die hun baan verloren omdat ze Kurt Vonnegut lieten

lezen. Dat gebeurde min of meer in de
hele USA. Vergeet daarbij niet dat hier
al sinds de stichting van de Verenigde
Staten een sterke puriteinse, calvinistische, anti-intellectuele stroming is. Het
beste boek daarover is Anti-intellectualism in America van Albert Hofstadter.
Vergeven van de censors

Die houding van de Amerikanen is mij
inderdaad niet ontgaan. De kerken identificeren zich ook uiterlijk met de natie.
Vlagvertoon, gebed voor de natie, enzovoort. Geeft het IEA-onderzoek hierover
ook uitsluitsel?
Een van de interessantste onderwerpen
van ons onderzoek is inderdaad de
vraag naar hoe in de vijftien landen de
literatuur wordt benaderd. De dominerende benadering is de calvinistische
opvatting: literatuur is een voertuig
voor morele lessen. Zelfs in de lagere
scholen vind je dat terug. De reden om
een verhaal te lezen is de moraal die je
erin kunt vinden. Nu roept veel literatuur wel morele vragen op, maar ze
geeft zelden een eenvoudig recept voor
het leven. Als dit is wat 90 tot 95 procent van de Amerikanen geleerd hebben te geloven en als ze op de High
School leren vooral te kijken naar de
verborgen bedoeling van de tekst - en
die bedoeling is een moraal, vergelijk
het met de uitleg van een parabel -,
wanneer ze dan een boek zien dat een
moraal geeft die hen niet aanstaat, willen ze dat het verbrand wordt.
Dit is de reden waarom we in de Verenigde Staten, meer dan in elk ander
land ter wereld, vergeven worden van
de censors. Ik heb mensen uit OostEuropa gesproken. Die waren absoluut
geshockeerd dat in mijn land op literatuur zulk een censuur wordt gelegd,
vooral ten aanzien van de klassieke
literatuur. Huckleberry Finn mag in
scholen niet gelezen worden, omdat
er het woord 'nigger' in staat. Dat beschouwt men als anti-black, wat zeker

niet de intentie van de tekst is.
Nogal wat censuur heeft plaats zonder
dat je het merkt, namelijk op de
bureaus van de uitgevers. Als je met
hen praat, hoor je dat ze teksten van
bepaalde auteurs herschrijven in verband met de censuur, dat ze sommige
teksten van auteurs niet kunnen opnemen. Zo mag in nogal wat scholen The
Merchant ofVenice niet gelezen worden, omdat het stuk antisemitisch zou
zijn. En dan is er nog een andere groep
censors: de vrouwen, die een aantal
oudere werken beschouwen als seksistisch. Derhalve moeten ook die uit de
schoolbibliotheek verdwijnen.
De doelstellingen: cultuuroverdracht

Hoe zie jij de relatie tussen de verschillende doelstellingen in literatuuronderwijs,
tussen cultuuroverdracht waarvoor zoveel
docenten op universiteiten kiezen, esthetische vorming, maatschappelijke bewustmaking en individuele ontplooiing ojwel
leesplezier? Heb jij een bepaalde voorkeur?
Je zult begrijpen, dat ik als curriculum ontwikkelaar geneigd ben te zoeken
naar het evenwicht. Zulke edele doelstellingen als door jou geformuleerd
komen niet uit de lucht vallen, maar
hebben allemaal hun verdiensten.
Het is belangrijk dat leerlingen kennis
maken met goede klassieke werken.
Laat ze kijken naar de culturele artefacten die schrijvers gemeen hadden en
hebben, zie ze als metaforen van onze
cultuur. In het westen, in Europa, zal
dat vooral de Griekse benadering zijn,
in zekere zin ook de Scandinavische
opbouw, ik denk aan de noordelijke,
dramatische structuren. Daarbij voeg
ik zeker ook de folklore, de bijzondere
sprookjes en volksverhalen van een
natie. Ik denk maar aan jullie Manken
van Nieumeghen, wier geschiedenis
je mij vertelde. Dat is een culturele
dimensie van Nijmegen, waar elk kind
dat verhaal gehoord zou moeten

TSJIP/LETTEREN 7.2

/

37

hebben en ook in andere delen van
Nederland zou het gekend moeten
zijn. Dat is een van jullie klassieken.
En dan het drama: Shakespeare schreef
geen boeken, hij schreef dingen die
gehoord en gezien moeten worden.
Eerlijk gezegd vind ik dat we dit soort
teksten niet mogen verwaarlozen in
het literatuuronderwijs. Ik denk dat
jullie ook drama hebben dat het lezen
en beleven waard is. De notie, dat dergelijke teksten niet relevant zijn voor
leerlingen is eenvoudig niet juist. Dat
is een misvatting van een groep waarschijnlijk weimenende mensen.
Acculturatie is echt belangrijk, maar
wel met aanvaarding van Snoopy en
Kuifje en Asterix als deel van onze cultuur. En de Bijbel niet te vergeten. En
als we onze ogen echt open willen houden ook de culturen van het oosten, het
boeddhisme, het hindoeïsme, China,
Japan. Praat je in termen van het curriculum, begin dan met het nationaal
cultuurgoed en breidt dat langzamerhand, in de loop der jaren uit, tot ver
over de grenzen.
Esthetische vorming

men - en dat is gebeurd - aanneemt
dat hier niet van strengheid en discipline sprake zou kunnen zijn, en van
een intelligent gevoel van verantwoordelijkheid voor wat je zegt. 'Ik vind het
niet mooi' is niet voldoende als antwoord. Je hebt dan bij jezelf de criteria
te ontwikkelen waarmee je kunt aangeven waarom je zo'n uitspraak doet.
Voor de leraar ligt hier het probleem,
dat hij vooral niet door al zijn gepraat
mag verhinderen dat leerlingen lezers
worden. Ik herinner me dat ik met een
paar Franse mensen sprak, die vertelden dat ze, na hun eindexamen tengevolge van de 'explication de texte' die
ze vijf, zes jaar hadden gehad, nog
eens vijf, zes jaar nodig hadden om
hun plezier in lezen terug te krijgen.
Je kent het Franse systeem, zoals blijkt
uit het onderzoek van je studente,
Birgit Durlinger (Ik had hem verslag
gedaan van een onderzoek naar de
intenties en het werkelijk lesgedrag
van een negental literatuurdocenten
moedertaal in Lille, door Birgit Durlinger ingesteld). Welnu, zo vernietigt het
systeem zichzelf, zou je zeggen, maar
ze houden het in Frankrijk lang vol!

Als doel van esthetische vorming zie ik
vooral het antwoord op de vraag: Hoe
maak ik van leerlingen onafhankelijke
lezers? Het belangrijkste hier is de eerste reactie van de leerling te aanvaarden en daar wat mee te doen, door de
leerlingen de taal te geven om hun
response uit te drukken. Dat noemen
we dan sinds het begin van de jaren
zeventig het response-gerichte curriculum. Zo'n curriculum neemt de
responses van de leerlingen serieus in
die zin, dat ze voor een valide waardering van hun prestaties meetellen en in
de les een belangrijk element vormen.
Vanuit die responses moet de leerling
op den duur een gearticuleerde interpretatie van een tekst kunnen geven.
Men snapt geen snars van het response-gerichte curriculum wanneer

Erg interessant is de kwestie van de
individuele ontplooiing. Een kind moet
leren dat het een individu is, maar ook
een deel van de groep. We zullen er als
leraren alles aan moeten doen om leerlingen de kans te geven zowel de collectieve als de persoonlijke domeinen
te verkennen. Uitwisseling van lezerservaringen is daarbij het geëigende
middel. Studenten doen dat automatisch met de literatuur die ze niet op
school krijgen, en bijvoorbeeld met
films. Vanzelfsprekend moet je je dan
als docent afvragen hoe je zelf reageert
op tekst of film, je ideeën formuleren,
enzovoort. Het is ook belangrijk de
leerlingen te leren dat er cultureel
bepaalde regels zijn voor het praten
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over teksten. Leerlingen behoren het
karakter van dergelijke afspraken en
conventies te leren onderscheiden,
arbitrair geselecteerd door groepen
mensen als een vorm van communiceren met elkaar. Zo is dat nou eenmaal.
De wereld van de tekst is een wereld
van conventies. Via de school worden
we leden van een interpretatieve gemeenschap. We kunnen daaruit stappen, we kunnen haar anders maken,
maar ze is er, en ze kan niet verwaarloosd worden. Leerlingen zeggen vaak
in dit land tegen hun leraar: 'But what
do you want?', ze denken nu eenmaal
dat wat de leraar zegt juist is, ofschoon
die vaak wel beter weet! Mensen zijn
niet onafhankelijk. Ik denk dat er maar
een paar mensen zijn die volstrekt onafhankelijk denken, en daarom blokkeer je je leerlingen geweldig als je alsmaar vindt dat dat kan. Als je ze
dwingt tot onafhankelijkheid. De
meesten van ons moeten onderhandelen in een wereld van praten, in een
wereld van teksten.
Gebrek aan gemotiveerdheid

We willen mensen motiveren om deel te
nemen aan die wereld van literatuur en
cultuur. De realiteit is dat we vaak het
tegenovergestelde bereiken. Zie jij een
oplossing?
Het voornaamste punt is hier, dat literatuur en school bijna tegenover elkaar
staan. Ze bijten elkaar. Je brengt dingen in een instituut dat van regels aan
elkaar hangt, met de verwachting dat
ze daar rustig, onafhankelijk en zonder
daar noodzakelijkerwijs over te hoeven
praten, mee bezig zijn, dat ze lezen.
Wat we doen is publiek maken wat
privé is. Ik zal nooit vergeten dat mijn
oudste zoon, een prima lezer, toen hij
in de vierde klas voor het eerst geconfronteerd werd met een lerares die
hem een paar vragen stelde over een
boek, verontwaardigd thuis kwam en
zei: "Als ze daar meer over wil weten,

waarom leest ze het zelf dan niet?" Die
anekdote laat het abnormale van onze
vraagstelling in de literatuurles zien.
We moeten, daarentegen, de leerlingen
de ervaring geven, dat praten en overleggen met elkaar over literaire teksten
plezierig kan zijn, interessant, uitdagend. En dat is tevens een van de
grootste problemen van het toetsen
van literatuur: literatuur staat niet een,
maar reeksen definities en opinies toe.
We moeten dat idee van het juiste antwoord helemaal vergeten, als het om
literatuur gaat, behalve op de vraag
'Wic schreefhet?'.
Verder moeten we als docenten duidelijk maken - en dat vergeten we echtdat bet lezen van literatuur een genetvolle ervaring kan zijn en literatu ur
zelf is stoeien met de taal. Naar mijn
inzichten laten we kinderen niet genoeg met de taal spelen in bun eigen
schrijven en spreken. Er moet meestal
nog steeds begonnen worden met wat
de Duitsers noemen de Konkretisation
des Sprachgefuhls. Soms moet er opnieuw begonnen worden, want in het
begin van de jaren zeventig werd er
bier in de elementary schools wel degelijk wat aan gedaan. We creeerden toen
'literature laboratories for children'.
Daarin deden we van alles, schilderen,
acteren, storytelling, poetry writing. Ik
bield ervan. We deden het met eerstefase-studenten, leraren in opleiding,
soms vijf dagen per week, dat vrat tijd.
Maar in de lagere scholen voelen leraren zich nu opgejaagd in de richting
van de ABC's, de basisoefeningen van
lezen, schrijven en rekenen.
Wat is toetsbaar?

20 even lietje het begrip toeisen vallen.
Wat vind jij toetsbaarin het literatuuronderwijs en wat niet?
Toetsbaar is de kennis van teksten.
Vragen als 'Wie was Sherlock Holmes?' Dat is literatuurgeschiedenis,
maar ik vind het wel een deel van de

literatuurkennis. [e mag mensen best
vragen om te onthouden wie Daedalus
en Ikaros waren, dat vergemakkelijkt
het onthouden van het verhaal dat
Ovidius over ben schreef, aanzienlijk.
Verder kun je de metataal van de literatuur als kennis toetsen. Zoiets hoeft
niet per se demotive rend te zijn. In
sommige gemeenten hebben ze de
'Battles of the Books'. Scholen gaan
daarin met elkaar een wedstrijdje aan
over wie de meeste verhalen las, de
meeste personages kent, en dergelijke.
Daar zijn ze gek op en dat stimuleert
ze tot lezen.
Maar het belangrijkste om te toetsen
vind ik de 'expressed response', en
daarvan in het bijzonder het aspect de
kwaliteit van het 'discourse" van hoe
de leerling zijn ofhaar response op papier beeft gezet of tegenover de docent
verantwoordt in een gesprek. Je meet,
dat weet ik wel, natuurlijk ook zijn of
haar vermogen tot schrijven of spreken. De articulatie ervan. De keuze
van de onderdelen.
De response van een leerling moet dus
van jaar tot jaar meer onder controle
zijn, uitgebreider, van preferentie tot
het vermogen om de tekorten en kwaliteiten van een tekst op te noemen en te
beschrijven. De manier waarop het
betoog wordt gepresenteerd in stijl en
toon is nog wel het allerbelangrijkste
van deze drie onderdelen literatuurgeschiedenis, metataal en 'expressed
response'. Wie kennis van en inzicht
in literatuur toetst, toetst de geschreven of mondeling geformuleerde respons. Of door middel van een schildering, een film, een mondelinge interpretatie. Het toetsen kan door een
leraar gedaan worden, maar ook door
een groep. Zo'n film toets je dan niet
op zijn artistieke hoedanigheden, maar
op de vraag of ze een redelijke portrettering is van de tekst, een weergave
van het inzicht van de leerling. Zo'n
manier van toetsen houd ik niet voor

subjectiever dan de andere vormen van
toetsen. Het heeft iets van een jurysysteem. En het is ook beter om bij dergelijke responses een meerhoofdige toetsingsgroep te formeren: leerlingen,
wanneer je er wat werk van maakt om
het ze te leren, of collega's. Maar dan
niet voor de onderbouwleerlingen.
Jongere leerlingen kunnen zoiets niet,
die zijn nog te egocentrisch, zullen
vriendjes bevoordelen, etcetera.

Geloofje in zoiets als een Centraai
Schriftelijk Examen voor het literatuuronderwijs?
In theorie zijn er mogelijkheden, maar
het is moeilijk om zo'n CSE voor literatuur te schrijven en te duur om volgens dit systeem cijfers te geven. Literatuurgeschiedenis en kennis van de
begrippen zijn te vangen in multiple
choice-vragen - overigens bepaald ook
niet favoriet bij docenten -, maar het
zou bijzonder kostbaar worden wanneer je de response een beetje adequaat en valide zou willen toetsen. Het
komt dan neer op open vragen, waarop
de antwoorden door een jury zouden
moeten worden gewaardeerd. Toetsen
kan dus wel, maar het wordt in de
praktijk vaak heel slecht gedaan. Mijn
favoriete voorbeeld van een slechte
toets is een 'waar-onwaar'-vraag in een
gedrukte toets: 'Hamlet was insain,
was mad. True? Untrue?'. Zoals je
weet zijn ze daar al tweehonderd jaar
over bezig en weet niemand het juiste
antwoord. In deze anekdote ligt eigenlijk de makke van het literatuuronderwijs opgesloten." •

Dit interview verscheen eerder, in iets andere
vorm en zonder de inleiding, in Levende Tolen 424,
oktober 1987,536-54°, en is op informatie bijgewerkt.
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Een rode d raad in de hooi berg

Herinneringen en overwegingen naar
aanleiding van het overlijden van Alan C. Purves

Herinneringen en ove1Wegingen naar aanleiding van het
overlijden 0P 31 december 1996 van de Amerikaanse literatuurdidacticus Alan C. Purves en het naderend afscheid van
mijn (andere) leermeester in dit vakgebied: Wam de Moor.
Joost Th issen

Beelden

De kamer in het Erasmusgebouw van
Warn de Moor was al jaren een goed
verdedigd bolwerk binnen de Letterenfaculteit in Nijrnegen. Met veel moeite
was hij er nu (vroege zomer 1984) in
geslaagd bij het Faculteitsbestuur
enige betaaIde uren voor een tweede
medewerker los te peuteren.
Als net afgestudeerde algemene taalwetenschapper was ik opgetogen over
Warns verzoek om drie halve dagen bi]
hem te komen werken; kennelijk was
het gezamenlijk organiseren van de
eerste Nijmeegse conferentie over
'Tekstervaringsmethoden in het literatuuronderwijs' (1983) ook hem goed
bevallen.
Mijn interne filmarchieflevert weer
beelden vanafhet moment dat Warn
een lijvig boekwerk te voorschijn
toverde. Het leek een min of meer toevallige keuze, gewoon een van de vele
dikke pillen over literatuuronderwijs
die daar stonden, Je moest er toch een
paar van bestudeerd he bben als je je
langere tijd met dit vak bezig wilde
houden en de volgorde leek mij niet
van het allergrootste belang. Ik stond
open voor welke wetenschappelijke
lectuur dan ook.

Het werd mijn eerste kennismaking
met het werk van Alan Purves: zijn
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uitvoerige artikel over het formuleren
van leerdoelen en de toetsing daarvan
in het literatuuronderwijs. Evaluation
in Literature heette het en het was
opgenomen in het oerdegelijke
Handbook on Formative and Summative
Evaluation of Student Learning van
Bloom, Hastings & Madaus (1971).
Bladzijde na bladzijde heb ik verslonden, steeds meer geboeid en tegelijkertijd licht verbaasd vanwege het gedegen karakter van Purves' werkwijze:
zo had ik de literatuurdidactiek tot op
dat moment niet leren kennen, noch
tijdens het doctoraalbijvak, noch gedurende de voorbereiding van het symposium.
Na een uurtje of anderhalfkon ik mijn
enthousiasme niet langer bedwingen
en zei tot mijn kersverse baas zoiets
als: Dit gaat wel ergens over, die
Purves is verdomd goed thuis in
onderwijskunde en methodologie."
II

Het ontbrekende gereedschap van een
Iiteratu u rd idacticus

Later heb ik me gerealiseerd dat Warns
keus voor het werk van Purves en
Bloom op die eerste werkdag misschien niet toevallig was. Verwend
door mijn opleiding ATW probeer ik
mijn voorkeur voor het hanteren van
theoretisch goed doortimmerde fundamenten en het hanteren van herken-

bare en erkende methodologieen in
onderzoekswerk niet onder stoelen of
banken te steken.
Echt empirisch veldonderzoek ter toetsing van helder geformuleerde hypotheses, volgend uit even helder geformuleerde probleemstellingen, kende
de literatuurdidactiek destijds niet of
nauwelijks. Het enige wat daar enigszins bij in de buurt kwam, waren de
terugkerende enquetes over de literatuurlijst, waarvan een van de bekendste
nota bene door een niet-wetenschappelijke instelling was uitgevoerd (Vrij
Nederland).
Ook werden docenten met enige regelmaat ondervraagd over hun opvattingen en wensen ten aanzien van het
literatuuronderwijs. Op zichzelf is daar
niets mis mee. Docenten zijn immers
betrouwbare informanten, zeker als
het gaat om hun eigen opvattingen
en wensen. Om die reden heb ik
met de Vlaamse collega's J.D. Neyts en
dr. N. Rowan ook zelf ooit (in opdracht
van de Nederlandse Taalunie) een
enquete onder leraren gehouden in
Leraren overlueratuuronderwijs (Voorzet
nr. 15, Nederlandse Taalunie, Den
Haag, 1988). Echter als voornaamste
empirische basis voor theorievorming
die het hele leerproces betreft, is deze
informatiebron beslist te mager. Wat
men zegt te (willen] doen hoeft
immers niet te stroken met wat men

autori- teit van de auteur(s) binnen
het vakgebied. Voor de zelfstandig
kiezende docent was er veel te halen,
maar de vraag of en hoe een bepaalde
benadering op basis van onderzoek of
theoretische, verifieerbare inzichten
verantwoord kon worden, werd door de
publicisten vaak schielijk overgeslagen.
De feitelijke leereffecten bij leerlingen,
hun ontwikkeling in termen van kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot (literaire) teksten, kortom
datgene waar het literatuuronderwijs
voor bedoeld is, al dat moois werd
nauwelijks en zeker niet systematisch
onderzocht. Maar Purves had nou juist
dat gedaan in Literary Education in Ten
Countries (New York, 1973) met andere
woorden: er was al ervaring opgedaan
met het operationaliseren van zulke
hondsmoeilijke variabelen als attitudes
van leerlingen en ervaringsgerichte
leerdoelen! Bovendien sloot Purves
met zijn model expliciet aan bij uitvoerig gedocumenteerde, onderbouwde en
welbekende onderwijskundige opvattingen, hetgeen bevestiging of falsificatie door onderzoek mogelijk maakte.

Wam de Moor

feitelijk doet en dat laatste wordt bij
voorkeur door middel van observatie
vastgesteld.
In de Nederlandse en Vlaamse literatuurdidactische publicaties waren
wetenschappelijke fundamenten soms
ver te zoeken: menige vakpublicatie
getuigde in de eerste plaats van de
belezenheid en het enthousiasme van
de auteur. Men ontwikkelde en beschreef vaak prachtige ideeën om in de
klas toe te passen, zonder dat men zich
al te druk maakte om de aansluiting bij
een breder theoretisch kader. De literatuurdidactische status van zulke bijdragen werd bepaald door de bruikbaarheid in de lessituatie of door de

Wam was zich terdege bewust van het
gemis aan goed onderbouwde theoretische uitgangspunten in het vakgebied;
hij heeft het meerdere malen publiekelijk gesignaleerd. Tegelijkertijd was en
is hij zelf toch vooral de literator,
tevens gedreven en ervaren als docent,
die het werkveld heeft voorzien van
een niet aflatende stroom aan werkbare en in eigen kring uitvoerig geteste
lesideeën.
Misschien mag hij er zelfs op bogen in
het Nederlandse taalgebied de belangrijkste bijdrage te hebben geleverd aan
de ontwikkeling van het literatuuronderwijs gedurende de afgelopen
dertig jaar vooral door als een van de
weinigen consequent oog te hebben

voor didactische ontwikkelingen in
andere landen. Bleich, Holland, Rosenblatt, Waldmann en vele anderen zouden hier te lande vrijwel onbekend zijn
gebleven. Voeg daaraan toe zijn functie
van verslaglegger van ontwikkelingen
in het vakgebied die hij gedurende zo'n
drie decennia vervult heeft en je hebt
inzicht in het historische wordingsproces van de literatuurdidactiek.
Ook het werk van Purves had zijn belangstelling: meer dan tien jaar voordat
wij in Nederland door middel van een
symposium uitdrukkelijk aandacht
vroegen voor de tekstervaringsmethoden, had deze vakgenoot ze al een
plaats gegeven in een formeel descriptief model voor het literatuuronderwijs.
Onze onderlinge taakverdeling was
zeker op dit punt volstrekt helder:
Purves' classificatie van leerdoelen en
de verdere uitwerking daarvan door
middel van empirisch onderzoek zou
mijn zaak zijn. En daarmee is de relatieve onbekendheid van Purves' werk
meteen afdoende verklaard: een parttime aanstelling bij de universiteit
gedurende minder dan drie jaar is te
weinig om een volwaardig onderzoeksveld tot ontwikkeling te brengen.
Niettemin heeft het werk van een aantal studenten en ondergetekende ook
enige publicaties heeft opgeleverd.
De (schuchtere) ontwikkeling van een
onderzoekslijn

In de Nijmeegse serie Literatuurdidactische Verkenningen zijn enkele deeltjes
verschenen, waarin wordt voortgeborduurd op de systematische aanpak van
Purves. In principe omvat de reikwijdte van zijn doelstellingenclassificatie
het gehele werk- en onderzoeksveld
van de literatuurdidactiek.
Het schema kan gehanteerd worden voor
descriptieve doeleinden: observeren, quantificeren en kwalificeren van de leerinhoud
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die in lessen aan bod komt, maar ook de
classificatie van de respons op (literaire)
teksten door leerlingen. Evengoed kan de
ontwikkeling van leerplannen, individuele
lesplannen en toetsings- en evaluatiemateriaal heel goed aan de hand van dit model
geschieden, ook al heeft het op zichzelf
geen prescriptieve pretenties.
Voor onze eerste verkenning van de
toepasbaarheid van het model als
onderzoeksinstrument hebben we
destijds gekozen voor het analyseren
van een aantal literatuurleergangen,
met name de opdrachten en vragen
die daarin werden gesteld.
Purves' classificatie-categorieën lieten
zich zeer wel operationaliseren in de
zogenaamde vraagstellinganalyse.
Vraagstellinganalyse is een methodiek
waarmee vragen en opdrachten kunnen worden herleid tot hun achterliggende doelstellingen in termen van
gewenst leerlinggedrag: welke activiteiten en handelingen van leerlingen worden ermee opgeroepen. Dat was overigens een minutieus karwei, waaraan
heel wat meer tijd is besteed dan de
bondige cijfermatige rapportages en
de daarop gebaseerde beoordelingen
wellicht zouden doen vermoeden. Het
quantificeren van de analyse-gegevens
gaf immers op eenvoudige wijze
inzicht in de literaire en didactische
uitgangspunten van de auteurs van
literatuurschoolboeken.
Bij herlezing kon ik vaststellen dat die
verslagen nog steeds een heel toegankelijke materie vormen, over de actualiteit van de geanalyseerde literatuurleergangen kan ik uiteraard niet
oordelen, daarvoor is de afstand tot de
dagelijkse praktijk van het literatuuronderwijs te groot geworden.
Voor de gehanteerde methode geldt dat
zij onverminderd bruikbaar is, ook binnen de andere terreinen van onderzoek
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en ontwikkeling die hierboven genoemd zijn. De eerste stappen daartoe
zijn destijds wel gezet, maar het vervolg bleef uit: begin 1988 had de aanhoudende storm van bezuinigingen op
het universitaire onderwijs en onderzoek ertoe geleid dat de beschikbare
formatie-omvang binnen de Nijmeegse
afdeling Literatuurdidactiek was teruggebracht tot 1,1 fte.
De draad kwijt?

Nu deze kortstondige terugkeer naar
de literatuurdidactiek toch al aardig uit
de hand gelopen is, wordt de verleiding
bijna onweerstaanbaar om door middel
van een klein steekproefje onder recente publicaties een indruk te verkrijgen van de huidige stand van zaken.
Voor zo'n survey kan ik ook vrijwel
alleen beschikken over de reader Literatuuronderwijs in het studiehuis (1996),
onder redactie van De Moor en Bolscher en dat is uiteraard te weinig voor
de noodzakelijke mate van representativiteit.
Er viel mij echter wel iets op in deze
bundel (het bloed kruipt weer eens
waar het niet gaan kan, men neme de
volgende kanttekeningen voor wat ze
zijn: min of meer toevallige observaties). In de meeste bijdragen wordt
vrijwel alleen aandacht besteed aan de
leerstof: welke tekstsoorten en kunstvormen (historische, niet-literaire,
anderstalige en vertaalde teksten, film,
schilderkunst etcetera) dienen in net
vakover sti j gend literatuuronderwij s
aan bod te komen? Zie bijvoorbeeld de
essays van Soetaert, Rowan, MekaouiJansen en Fisser, waarin de culturele
vormende waarde van literatuur en
kunst in het algemeen de voornaamste
grondslag lijkt te vormen voor het
(verder) verruimen van de tekstkeuzecriteria in het onderwijs.

Wat leerlingen van de behandeling van
deze en andere teksten zouden kunnen
of moeten opsteken, wordt niet of ten
dele beantwoord. Mekaoui-Jansen wijst
overigens wel op de integratie-bevorderende (discriminatie-verminderende)
werking van het behandelen van nietEuropese literatuur, maar ook zij
brengt deze lovenswaardige doelstelling niet onder in een algemeen kader
van leerdoelen voor het literatuuronderwijs.
Een positieve uitzondering (vanuit de
door mij gekozen invalshoek) vormt
het artikel van Coenen en Janssen over
De vreemdeling in de literatuur waar
expliciet aandacht wordt geschonken
aan de didactische doelstellingen van
hun vakoverstijgend project. Maar ook
hier zal men tevergeefs zoeken naar
het algemene kader, waar zij de gekozen leerdoelen aan ontlenen.
Ook Kwakernaak en Thijssen nemen
wat meer tijd voor het verduidelijken
van hun positie. De enige die er echt
werk van maakt, lijkt toch Van der
Kamp in Het learner report en literatuuronderwijs te zijn, maar in zijn geval
gaat het in eerste instantie over de
toetsingsproblematiek in het literatuuronderwijs en dan kun je het onderwerp
leerdoelen moeilijk overslaan. Het zou
echter een slechte zaak zijn als we ons
alleen maar naar aanleiding van de
toetsing afvragen welke leerdoelen we
beogen met het onderwijs. Dan raken
we de draad echt kwijt.
Besluit

In april van dit jaar was het precies tien
jaar geleden dat ik afscheid nam van de
Afdeling Literatuurdidactiek aan de
Universiteit te Nijmegen. Het zal in
dezelfde maand zijn geweest dat ik
telefonisch van Wam vernam dat Alan
Purves op de laatste dag van het vorig
jaar overleden was.

Alan L. mrves, de man die leiding
heeft gegeven aan grootschalig onderzoek naar de stand van zaken in het
literatuuronderwijs in meerdere
landen.
Daarnaast was hij ook een van de vernieuwende denkers die op het zogeheten Dartmouth Seminar met vakgenoten de weg vrijmaakte voor de
intro- ductie van niet-cognitieve leerdoelen in het Engeltalige moedertaalonderwijs, de literatuurdidactiek en
het literatuuronderwijs: de affectieve
respons op en de creatieve verwerking
van (literaire) teksten.
Hij was het ook die in het eerder genoemde, maar hier te lande te weinig
bekende Handbook on Formative and
Summative Evaluation of Student
Learning van Bloom en anderen een
bruikbaar en overzichtelijk, lezenswaardig model heeft uitgewerkt voor
de classificatie van leerdoelen (inclusief de niet-cognitieve) in het literatuuronderwijs.
Hij was, voorzover mij bekend, een
van de weinigen die erin is geslaagd
een specifiek literatuurdidactisch analyse- en ontwikkelmodel te ontwerpen
dat naadloos aansloot op de gangbare
stromingen in de algemene onderwijskunde.

en Van Gelder, via Wesdorp en Van
de Kamp naar 'de leerlinggerichten':
Thijssen, Vos, De Vroomen, Hawinkels, Witte, De Moor en vele anderen.
Er is, met andere woorden, substantiële rugdekking voor hun opvattingen,
ook al heeft misschien niet ieder van
hen daar expliciet melding van gemaakt.

Waarom zou u
deze advertentieruimte
niet benutten?

Iedere onderwijskundige kent Blooms
Taxonomy of Educational Objectives,
slechts enkele literatuurdidactici in ons
taalgebied zijn vertrouwd met Purves'
toepassing daarvan voor het literatuuronderwijs. Maar wie weet pakt iemand
de draad weer op .... M

Het is de beste
mogelijkheid om
een gerichte doelgroep
direct te bereiken!

m m

Neem voor exacte
afmetingen, aanleverings-

Joost Thissen (1956) werkte van 1984 tot
1988 bij de Afdeling Literatuurdidactiek
aan de K.U. Nijmegen. Hij publiceerde over
toetsingsvraagstukken en verrichte onderzoek naar literatuurleergangen en naar
ervaringen van docenten in het literatuuronderwijs. In 1993 richtte hij de Stichting
Flexibele Arbeid en Scholing door
Telewerken en Teleleren (FASTT) op,
waar hij momenteel werkzaam is als
algemeen manager.

voorwaarden, data en
prijzen contact op met:

drs. A. van de Akker
De Schietspoel i
5051 DL Goirle
(013)5346093.
e-mail:

I

arie.hettie@pi.net

>

<

In feite heeft Purves het onderliggende
theoretische kader geschetst, waarbinnen de tekstervaringsmethoden hun
plaats konden innemen naast de
vanouds bekende tekstbestuderende
benaderingen. Er loopt mijns inziens
een duidelijke historische, maar meer
nog vakinhoudelijke lijn van Bloom en
andere algemeen onderwijskundigen
via Purves naar 'de affectieven' (Bleich,
Holland, Rosenblatt, Koch) in de
Engelstalige literatuurdidactiek.
In Nederland kan men een parallelle
lijn trekken van methodologen en
onderwijskundigen zoals De Groot
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'leder mens heeft een identiteitsthema'
Norman Holland en het leesdossier
Of je het nu formuleert via een spreekwoord: 'ieder vogeltje
zingt zoals het gebekt is', of via een citaat: Te style est
Vhomme meme', we zijn het er blijkbaar over eens dat onze
manier van praten en schrijven karakteristiek is voor onze
persoonlijkheid, Aan iemands taalgebruik kun je afleiden
hoe hij in elkaar zit. Over de achtergronden hiervan en de
consequenties voor het literatuuronderwijs gaat dit artikel,
joop Dirksen

Dit artikel is om uiteenlopende redenen geschreven. Op de eerste plaats wil
ik nu het literatuuronderwijs van de
tweede fase dichterbij komt, Norman
Holland, een van de auteurs op wiens
werk dat literatuuronderwijs voor een
belangrijk deel gegrondvest is, in de
schijnwerpers zetten. Vervolgens is
een aspect van zijn theorieën, het
identiteitsthema, erg belangrijk in het
licht van de individuele ontplooiing
van de leerling. Ten slotte kan ik in dit
kader een ongebruikt doch uitermate
boeiend onderdeel van mijn promotieonderzoek onder de aandacht brengen
van mensen van wie er velen regelmatig met (over literatuur) schrijvende
leerlingen te maken hebben.
V e i l i g e Uitlaatklep

Norman Holland publiceerde in 1968
zijn The Dynamics of Literary Response.
Hij bouwde daarin voort op het werk
van Ernst Kris en Simon Lesser die
vanuit een psycho-analytische invalshoek het lezen van fictie, van literatuur
hadden bestudeerd. Lezen is, zo stelden zij, bevredigend op allerlei
niveaus: het is een veilige 'uitlaatklep',
want binnen de grenzen van de leeservaring confronteren we onszelf met
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Norman Holland

onze al dan niet verborgen wensen,
angsten en fantasieën, met onze eigen
manier van leven en met die van anderen. We kunnen ons inleven en uitleven, ons 'opladen' en afreageren.
Holland laat in zijn eerste werk zien
wat er gebeurt als wij fictie als boeiend
ervaren. Het fantasiemateriaal dat de
auteur in de verschillende fasen van

zijn kinderlijke ontwikkeling heeft
opgedaan, de primitieve wensen en
fantasieën die hij uit die ontwikkelingsfasen heeft meegenomen, verwerkt hij in een verhaal met 'volwassen
betekenissen'. De lezer laat zijn eigen
favoriete fantasiepatronen los op het
verhaal en ervaart dankzij die vermenging van eigen en andermans fanta-

sieën enkele genoeglijke uren.
In Poems and Persons laat Holland zien
dat zowel in de vorm als in de inhoud
van iemands gedichten terugkomt wat
in zijn persoonlijkheid aanwezig is.
Hij koppelt een uitvoerige analyse van
de gedichten van de dichteres Hilda
Doolittle aan haar eigen uitvoerige
verslag van haar psycho-analyse door
Freud himself, en toont de duidelijke
overeenkomsten tussen wie zij is en
wat ze op papier zet. Iets soortgelijks
doet hij in 5 Readers Reading: de resultaten van een reeks psychologische
testen van vijf lezers legt hij naast hun
leesverslagen van een en hetzelfde
verhaal, en heel duidelijk wordt dat
niet alleen die vijf leesverslagen erg
uiteenlopen, maar ook dat ze heel
duidelijk steeds overeenstemmen met
het beeld van de persoonlijkheid van
de leesverslagschrijver zoals dat uit de
testen naar voren kwam.
Variaties op een thema

Ieder mens heeft, zo zegt Holland de
psycho-analyticus Heinz Lichtenstein
na, een identiteitsthema. Zoals in een
muziekstuk een basisthema steeds in
variaties terugkomt, zo is in gedrag, in
handelingen, in manier van reageren
van een individu ook een basisthema te
herkennen, dat in de allervroegste fase
van het leven daarin aangebracht is. In
de wisselwerking tussen de behoeften
van de moeder aan een bepaald uniek
type kind, en de ruime mogelijkheden
die in iedere baby aanwezig zijn. De
baby modelleert zichzelf naar wat de
moeder in haar situatie, met haar verwachtingen en haar karakterstructuur
van hem 'eist'. Alles wat een individu
vervolgens de rest van zijn bestaan
doet, is op heel uiteenlopende manieren variëren op dat basisthema, op zijn
identiteitsthema. Dat sluit overigens
persoonlijke groei niet uit; een muziekstuk kan ook aan warmte, aan klankkleur en variaties winnen, terwijl het

basisthema blijft terugkeren.
Door bestudering van hoe iemand
formuleert en waarover hij schrijft,
is het mogelijk een indruk te krijgen
van dat identiteitsthema, al gebeurt
dat natuurlijk altijd door de ogen van
iemand wiens blik door zijn eigen persoonlijkheid gekleurd is. Er kan dus
nooit sprake zijn van een objectieve
vaststelling, maar elke formulering van
iemands identiteitsthema kan de betrokkene meer zicht geven op zichzelf;
en is zelfkennis niet de basis van alle
kennis?
Wat Holland bij de dichteres Doolittle
deed, en bij de vijf lezers, bewijst dat
mensen schrijven zoals ze gebekt zijn,
dat hun stijl hun persoonlijkheid weerspiegelt. Een mens kan zichzelf beter
leren kennen door kritisch te (laten)
kijken naar wat hij schrijft.
Leesdossier als zelfbeeld

Als leerlingen leesverslagen gaan
schrijven, hun leeservaringen, dus verwachtingen, meningen en gevoelens
op papier zetten, schrijven ze behalve
over hun uren in de wereld van het
boek, dus ook - meestal onbewust over zichzelf, geven een beeld van wie
en wat ze zijn.
Een leraar die daar oog voor heeft, of
beter, wil hebben, kan leerlingen die
daar open voor staan en dus bereid en
in staat zijn tot zelfreflectie, wijzen op
wat hem opvalt in vorm en inhoud van
hun reacties. Natuurlijk dient zoiets
met de nodige reserve en prudentie te
gebeuren, maar het zou in het kader
van de individuele begeleiding, met het
oog op individuele ontplooiing van de
leerling, een waardevolle bijdrage kunnen zijn van de docent.
Natuurlijk zijn u en ik niet opgeleid en
niet aangesteld als psycho-analyticus.
Dit is dus geen advies om leerlingen
op divannetjes te leggen, maar om de
lezer te laten zien dat men dóór de letters van iemands schriftelijke reactie

heen, hem/haar als persoon (beter) kan
leren kennen. Een in zijn leerlingen
geïnteresseerde docent kan vanuit die
interesse (en vanuit zijn subjectiviteit!)
als hem dat nuttig lijkt, 'ogen-openende' opmerkingen maken tegen schrijvers van (bijvoorbeeld) leesverslagen.
Angst voor fraude

Overigens, dat leraren bang zijn voor
fraude met leesverslagen (het woord
Internet valt dan algauw), is in een
aantal opzichten merkwaardig. (Dit
lijkt een wat vreemde zijweg, maar
wees gerust, we houden de hoofdroute
in de gaten!) Op de eerste plaats was
fraude in het boekverslagtijdperk, toen
de tekstbestudering nog hoogtij vierde,
tamelijk wijd verbreid; de bloei van het
uittrekselboekverschijnsel bewijst dat
overtuigend. Dus we kunnen er (ook)
in dit opzicht alleen maar op vooruit
gaan. Maar veel belangrijker is het feit
dat leerlingen leesverslagen moeten
gaan schrijven, dus hun eigen ervaringen gaan noteren, waardoor het voor
een enigszins oplettende docent vrij
eenvoudig te constateren moet zijn of
Jan ook echt zelfgeschreven heeft wat
hij zegt geschreven te hebben. Dat kan
door te letten op:
• de manier waarop iemand zijn
teksten begint en afrondt (dat
gebeurt vrijwel altijd op soortgelijke wijze);
• favoriete deelonderwerpen,
favoriete woordkeus en uitdrukkingen (opvallende beeldspraken,
speciale metaforen);
• de manier waarop gevoelens - al
of niet rechtstreeks - worden uitgedrukt en toegelicht;
• de lengte, de uitvoerigheid van de
tekst: heeft iemand de neiging om
zich te herhalen of formuleert hij
'eenmalig', kort, kernachtig;
• favoriete zinsbouw; iedereen heeft
een voorkeur voor bepaalde typen
zinnen: actief/passief, enkelvoudig/

TSJIP/LETTEREN 7.2

/

45

samengesteld, zinnen die beginnen
met 'maar', enzovoort;
de technische bekwaamheid, dat wil
zeggen grammatica, spelling, interpunctie (gebruikt iemand veel uitroeptekens, de puntkomma enzovoort?).
Wie twijfelt aan iemands auteurschap
hoeft maar enkele teksten naast elkaar
te hebben om met behulp van het
bovenstaande met vrij grote zekerheid
een uitspraak te kunnen doen.
Frauderen is dus eigenlijk alleen mogelijk als iemand consequent alles wat
hij zelf zou moeten schrijven, overneemt van dezelfde auteur.
Tekstervaring

Terug naar de hoofdweg voor enige
adstructie van de theorie. In het kader
van mijn promotie-onderzoek, een
kwantitatief onderzoek op het gebied
van tekstervaringsonderwijs onder zo'n
600 leerlingen, heb ik ook een klein
kwalitatief onderzoek gedaan. Ik heb
het werk van enkele min of meer willekeurig gekozen leerlingen wat nader
bekeken in het licht van de theorieën
van Holland. Het enige criterium bij
de selectie was de omvang van hun
aantekeningen: iemand die steeds eenwoordige antwoorden geeft, laat daarmee natuurlijk ook iets van zijn persoonlijkheid zien maar meer materiaal
maakt een completer beeld mogelijk.
Het hier gepresenteerde materiaal is in
vergelijking van wat er in een leesdossier aan zelf geschreven materiaal aan
te treffen valt, vrij beperkt van omvang.
Het is de neerslag van vijf lessen
rondom vijf korte verhalen: een leesverslag bij Het Examen van Oek de
Jong, een bespreking van karaktereigenschappen van de hoofdpersoon
uit Bingham e[ Co. van Levi Weemoedt,
een beoordeling van de levensbeschouwing van de twee hoofdpersonen uit
De Zwemmer van Anna Blaman, het
schrijven van het verhaaleinde bij
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De Afgang van Apollo van Monique
Thijssen en het beoordelen van
reacties van groepsleden op het
verhaal Misbruik wordt gestraft van
Jan Donkers.
Alles wat de betrokken leerlingen
noteerden, heb ik naast elkaar gelegd,
en vergeleken op de boven opgesomde
punten. Van drie van hen geef ik hieronder enkele fragmenten van wat ze
geschreven hebben. Wie dat tekstmateriaal leest, ziet de drie leerlingen naar
alle waarschijnlijkheid tamelijk duidelijk vóór zich.

De passage van de executie is de opvallendste passage. Hij uit een schorre kreet
op het einde. Je weet niet waarom. Door
de spanning van het tekenen of door de
schrik van het besef van wat er werkelijk
is gebeurd.
De ter doodv eroordeelde vind ik het sympathiekst. Berusting, niet afgeven op de
tekenaar. Niet slijmen of smeken om
genade bij de commandant.
(Doorgestreept: 'Hij hoopt') De tekenaar hoopt dat er iemand ter dood veroordeeld wordt om hem roem te laten behalen. Ik vind hem dus onsympathiek".

Persoonlijke leesverslagen

Eigen verhaaleinde

Leerling 1 noteert bij vier verschillende
verhalen als leerervaring dat andere
mensen anders over het verhaal denken dan zij (overigens voor veel leerlingen een opvallende constatering!). Bij
haar manier om mensen te beoordelen, komen enkele omschrijvingen in
verschillende lessen terug: ze vindt
mensen snel zielig, gebruikt enkele
keren de omschrijving ij in een dozijn,
meent bij de hoofdpersoon in
Bingham voortdurend irritatie ten aanzien van de vader te lezen, waar dat
eigenlijk amper of helemaal niet speelt,
en voelt zelf hevige irritatie ten aanzien
van een van de hoofdpersonen uit De
Zwemmer. Opvallend is haar manier
om het akelige lot van de terdoodveroordeelde in Het Examen te beschrijven, of bijna te negeren.
Ik citeer haar leesverslag: ik vind het
verhaal vaag, mooi en boeiend. De veroordeelde leert met z'n veroordeling te leven
tot op de dag des (?! JD)
Dit verhaal roept bij mij afkeer op. Een
examen in het tekenen van de val van een
veroordeelde vlak voor het neerkomen
(l JD). Een beetje luguber dus. Het is een
droevig verhaal voor de ter doodveroordeelde, maar ook voor de tekenaar. Hij
wil per se erkenning, denkt die gekregen te
hebben, wil meer, maar blijkt helemaal
geen erkenning te hebben.

Het verhaal De afgang van Apollo van
Monique Thijssen gaat over een vijftienjarige jongen, Bruno, die met zijn
moeder op vakantie is in Italië. Zij
krijgt een Italiaanse vriend en laat haar
zoon aan zijn lot over. Hoe zal/moet
hij reageren op die situatie?
Leerling 2, een jongen, verzint als
einde bij dit verhaal dat Bruno aan
sport gaat doen, hij wil net als die
Italiaan worden om zijn moeder terug
te winnen. Hij gaat op een fitness en
ontwikkelt zijn lichaam. Na twee
weken is hij steeds vaker weg bij zijn
moeder. De moeder krijgt dan al snel
ruzie met de Italiaan en maakt zich
steeds bezorgder om Bruno. Bruno
merkt dit, maar hij ontdekt dat hij het
wel leuk vindt om zijn moeder te jennen door haar in onzekerheid te laten.
Hij gaat steeds meer aan sport doen.
Op een dag besluit hij een berg in de
buurt te beklimmen, maar hij let niet
op de weerberichten. Zijn moeder probeert hem nog tegen te houden omdat
ze het veel te gevaarlijk vindt. Net
omdat zij het veel te gevaarlijk vindt,
gaat Bruno zeker klimmen. Als Bruno
bezig is met klimmen, begint het te
regenen. Als hij bijna op de top is,
glijdt hij uit en valt in een ravijn, waar
hij drie dagen later dood gevonden
wordt. Zijn moeder is erg ongerust

maar durft zelf niet die bergen op te
gaan om te gaan kijken. Zij waarschuwt de politie en die begint een
zoekactie. Maar zij voelt al dat hij dood
is. Ze geeft zichzelf de schuld en
besluit terug naar huis te gaan. Daar
leeft ze door, maar ze is nooit meer
gelukkig."
Bij elke vraag naar gevoelens antwoordt deze leerling dat hij geen
gevoelens heeft ervaren, terwijl hij die
bij elk verhaal wel beschrijft: afkeer,
medelijden, humor. Een stilistische
eigenaardigheid is zijn voorkeur voor
ontkenningen:...waarin niet veel gebeurt
...het vertelt geen werkelijkheid... maar
prikkelt niet...geen ware situatie...prikkelt
niet...: allemaal in één verslag.
Een rijtje zinnen her en der uit zijn
opmerkingen geselecteerd met opvallende overeenkomsten:
"Bij de uitwisseling van leeservaringen is
me opgevallen dat er nogal wat onduidelijkheid was over het verhaal, terwijl ik
het zelf al snel duidelijk vond."
"Van dit alles heb ik geleerd dat een
verhaal niet altijd zo logisch voor iedereen
is, als het mij lijkt."
"...bij de terechtstelling een gevoel van
afkeer jegens het volk..."
"Ze is iemand die zichzelf nogal makkelijk in het middelpunt van de belangstelling plaatst."
" Ze vindt andere mensen nogal dom en
stelt zichzelf boven de massa."
"je moetje sociaal opstellen en niet iedereen in zijn eigen vet gaar laten stomen."
"...ze gedragen zich asociaal, maar toch
trekt het verhaal me wel aan, of misschien
daarom wel (omdat er veel taboes doorbroken worden)."
Bloot geven
De laatste leerling wiens opmerkingen
en reacties ik hier weergeef is een
meisje dat de volgende uitspraken
doet:
"Heel aangrijpend vind ik de beschrijving
van de veroordeelde: de rust die hij in zich

heeft ondanks zijn 'toekomst'. Hij blijft
heel goed bij zijn eigen ik. (...) Heel duidelijk voor mij is dat de tekenaar aardig
in de war raakt na het examen: roept
onrust op bij hem."
"Van het bespreken van het verhaal in de
klas heb ik geleerd dat ik niet kijk naar
schrijfstijl maar dat er iets in een verhaal
moet zitten wat met 'het menszijn' te
maken heeft. Mijns inziens in deze klas
een afwijkende gedachte. Voor mij voelt
dit toch goed."
"De vrouw heeft innerlijk een bepaalde
rust in zich, waardoor ze zich makkelijk
kan afsluiten van de buitenwereld. Ze
geniet van 'het er zijn' midden in de
natuur. (...) De vriendin probeert de ïkpersoon te laten ervaren dat er meer is
dan anderen om je heen. Ze wil laten zien
dat de mens een klein stukje in het geheel
is en datje dat in jezelf kunt voelen."
"Het verhaal roept duidelijk gevoelens bij
mij op, gevoelens die te maken hebben met
mijn houding die ik probeer eigen te
maken in dit leven. 'Rust in mezelf met
toch anderen erbij'."
Haar einde bij het verhaal De afgang
van Apollo eindigt met de volgende
regels: "Bruno liep recht op zijn moeder
af en vlak voor haar stopte hij. Hij kon
niks anders meer dan zijn emoties te laten
gaan. Hij huilde. Zijn moeder maakte een
gebaar en sloot hem in haar armen.
"Jongen", zei ze, "ik laat jou niet in de
steek, ik wil alleen datje op je eigen kracht
gaat leven, en ik zal er voor je zijn."
Bruno voelde een heel goed gevoel in zich
opkomen en zag in dat ze hem niet liet
vallen."
Bij de slotvragenlijst noteert ze: "In
deze lessenreeks over literatuur is me met
name opgevallen dat ik snel geneigd ben
om mijn eigen gevoel te laten spreken in
de beleving van de tekst. Dat ik teksten
figuurlijk kan zien en betrek op mijn
eigen levensproces. Dit vond ik wel moeilijk om in de klas kenbaar te maken."

Individueel leerproces

Ik neem aan dat u mét mij ondanks de
betrekkelijk geringe omvang van hun
taalmateriaal toch een redelijk duidelijk beeld hebt gekregen van deze drie
heel verschillende leerlingen: het
meisje dat sterk meeleeft met de verhaalfiguren, tamelijk extravert is, maar
haar blik afwendt als de (verhaal)werkelijkheid te gruwelijk wordt.
De jongen die zich een bijzondere
plaats vindt innemen ten opzichte van
de rest van de klas, zijn agressie op een
kinderlijke manier uit, en ook met zijn
andere gevoelens niet goed raad weet.
Het meisje ten slotte dat voortdurend
bezig is met zoeken naar innerlijke
rust, harmonie; heel sterk behoefte
voelt aan bevestiging, maar bang is om
zich in de klas al te zeer bloot te geven.
Nogmaals, als men zich bewust is van
de eigen subjectieve manier van kijken,
en als men met de nodige prudentie
omgaat met wat daarbij zoal opvalt,
kan het zó lezen van teksten van leerlingen bijdragen aan begeleiding van
leerprocessen van leerlingen op uiteenlopende niveaus. Ê
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Stichting Literaire Vorming (Vlaanderen) is er!
De pendant van SPL Nederland is opgericht
Met de oprichting van de Stichting Literaire Vorming
(SLV) in Vlaanderen heeft de SPL Nederland nu een volle
zus. Een bundeling van krachten en interesses kon niet
uitblijven. Een woordje van de kersverse voorzitter André
Mottart.
André Mottart

'Het rijke Vlaamse verenigingsleven'
luidt één van de (vele) clichés over
Vlaanderen. 'Rijk' slaat echter niet
alleen op 'bloeiend', maar ook op 'veel'.
En dat laatste impliceert vaak Versnippering'. En dat geldt niet alleen voor
kaartclubs en voetbalverenigingen,
maar ook voor heel wat culturele clubs.
SPL (Vlaanderen) en VEL (Vlaanderen)
ontsnapten evenmin aan deze logica.
Met een fusie konden beide verenigingen slechts winnen: het intellectuele
draagvlak werd breder en, laten we wel
wezen, ook vanuit financieel oogpunt
leek dit een verstandige stap.
Temeer, zoals Wam de Moor in het
redactioneel van het eerste nummer
van Tsjip/Letteren opmerkte, bleek dat
beide verenigingen "meer gemeen hebben dan we gedacht hadden". Ik hoef
die argumenten hier niet te herhalen.
Tsjip/Lette ren als intermediair

Dat we niet langer samen met Nederland één vereniging vormen zullen
sommigen dan weer betreuren. Mij
lijkt het wat paradoxaal in een tijd waar
grenzen vervagen en zelfs wegvallen,
waar een eenheidsmunt wenkt, waar
zoiets als een taalunie bestaat en dies
meer. Maar goed, niet iedereen denkt
hier zo over, net zo min als sommige
subsidiërende overheden.
De rol van dit tijdschrift - Tsjip/
Letteren - wordt er slechts belangrijker
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door: een trait-d'union zijn tussen
Vlaanderen en Nederland. Het is dan
ook de ambitie van de Stichting
Literaire Vorming (SLV) via haar redactieleden regelmatig een substantiële
bijdrage aan het tijdschrift te leveren
en zo het (literaire) gesprek met de
Nederlandse collega's warm te houden.
En dat in de geest van en vanuit de
doelstellingen van de oprichtingsakte:
"De Stichting Literaire Vorming vzw stelt
zich tot doel de behartiging van de literaire vorming in en buiten het onderwijs
in Vlaanderen. Zij huldigt daarbij een
breed internationaal en intercultureel
perspectief in overleg en in samenwerking
met gelijkgerichte verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland. Onder
literaire vorming is te verstaan de bekendmaking van literaire werken in het Nederlands en in andere talen bij jongeren en
volwassenen evenals de ontwikkeling van
de literaire competentie, dat inhoudt de
kennis, de vaardigheden en de attitudes
die voor de omgang met literatuur nodig
zijn."
Alhoewel in Vlaanderen, anders dan in
Nederland, het vak literatuur als onderdeel van het schoolvak Nederlands niet
echt moet verdedigd worden, lijkt me
de positie van het literatuuronderwijs
toch niet onproblematisch. De groeiende nadruk op het taalvaardigheids-

onderwijs knaagt nu reeds aan de tijd
die leraren aan literatuur kunnen
besteden. Er lijkt dringend nood aan
frisse ideeën om het literatuuronderwijs efficiënter uit te bouwen en tegelijkertijd nauwer bij behoeften en
leefwereld van scholieren te laten
aansluiten.
Literatuur en multimedia

Maar er is meer. Er is de opkomst van
de digitale en multimediale samenleving waarin nieuwe vaardigheden en
vormen van kennis centraal komen te
staan. En waarin dus ook de vanzelfsprekendheid van literatuur als schoolvak en van de literatuur tout court in
vraag kan gesteld worden.
Genoeg stof dus om ook in Vlaanderen
de wenselijkheid van literaire vorming
en de manier waarop dit zou moeten
gebeuren te problematiseren.
Over deze thematiek organiseren we in
het najaar - op 22 november in Gent een eerste SLV conferentie. Uiteraard
verschaffen we u tijdig meer informatie hieromtrent.
Het zou mooi zijn als de SLV, met de
logistieke steun van de Nederlandse
SPL en Tsjip/Letteren, in Vlaanderen
een dicht netwerk van literaire vormers
- leraren, bibliothecarissen, leesgroepenbegeleiders,... - kon uitbouwen. Ê

Werken aan de tweede fase
KPC-Conferentiedag 12 maart 1997 in Rotterdam
De invoering in igg8 van de tweede fase in het voortgezet
onderwijs brengt de nodige organisatorische, inhoudelijke en
didactische veranderingen met zich mee. Om de discussie
over de toekomstige veranderingen binnen de kunstvakken
tussen docenten op gang te brengen en in stand te houden,
organiseerde het KPC in maart een viertal vakconferenties
voor docenten beeldende vakken, muziek en drama.
Véronique Damoiseaux

De deelnemers konden zich inschrijven voor twee workshops en kiezen uit
diverse bijeenkomsten op het gebied
van CKV-i, CKV-2, zelfstandig leren in
het studiehuis bij muziek en de beeldende vakken en een workshop Informatie en Communicatietechnologie
(ICT), eveneens gericht op de beeldende docent. Een heel divers programma
en daarom in dit ver slag je een enkele
krent uit de bol, met name gericht op
het geheel nieuwe vak CKV-i.
Lezingenreeks

Het gros van de 150 deelnemers volgde
in de ochtend een informatieve lezingenreeks toegespitst op de beeldende
vakken. Een brede doelgroep gezien
de invulling van het programma, voornamelijk gericht op de toekomstige
tweede fase havo/vwo. Een dikke map
gaf het publiek informatie over de herziene kerndoelen van de basisvorming,
de examenprogramma's vbo/mavo en
de recente ontwikkelingen bij CKV-2.
De dreiging dat het algemeen theoretisch deel van CKV-2 door filosofie
uit het profieldeel zou worden verdrongen is nu voorbij, zo bleek.
Voor de bespreking van CKV-i bleef
weinig tijd over, maar wel kwam er

antwoord op de vraag wie straks dit
geheel nieuwe vak gaat geven: het is
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat
maar één docent invulling geeft aan
het CKV-i programma, maar dat een
team van zowel literatuur- als kunstvakdocenten onder leiding van een
coördinator, thema's ontwikkelt die
leerlingen in staat stellen samenhang
tussen de diverse kunsten te ontdekken. Het lezen van werken uit de
(wereld)literatuur beslaat weliswaar
geen vijftig procent meer, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar de
talendocent krijgt zeer zeker een taak
als docent, mentor/leerlingbegeleider
of als coördinator. Het was daarom
des te opmerkelijker dat niet ook de
talendocenten waren uitgenodigd.
Workshops

In de workshops CKV-i werd aandacht
besteed aan zowel de organisatie als de
thematische invulling van het vak.
Dhr. Kremer, coördinator van het KPC
scholennetwerk CKV-i, presenteerde
het project 'De Getuigen', een tijdgebonden en vakoverstijgend thema
over de getuigenissen van de Tweede
Wereldoorlog. Sinds februari experimenteren 26 scholen met dit thema.

Duidelijk werd dat de samenstelling
van een thema nogal wat voeten in
aarde heeft: veel teksten, vragen en
opdrachten, verschillende studiewijzers, videobanden en cassettes, en een
docentenhandleiding vormden een
mooie piramide. De vraag is of al dit
materiaal ook echt gebruikt wordt. Het
vak beslaat in het havo slechts 120 en
in het vwo 200 uur. Daarin worden op
advies van de SLO vijf thema's gepresenteerd. Vooral de ervaringen die
leerlingen met het thema, literatuur
en bezoek aan culturele instellingen
opdoen, ondersteund met de nodige
zelf verworven en verwerkte informatie, staan centraal bij CKV-i. In tegenstelling tot CKV-2 waarin leerlingen
een grondige kennis opdoen van
kunstgeschiedenis en -theorie.
Discussie

Er ontstond een discussie over de opdrachten die volgens velen een te grote
voorkennis van de leerlingen veronderstelden, het vermeende gebrek aan historische context bij dit specifieke onderwerp en de weinig ervaringsgerichte benadering die bij CKV-i een
belangrijke plaats inneemt. Kritiek die
ook door de netwerkscholen geuit
werd. Maar juist door deze kinderziektes toont het KPC hoe moeilijk, maar
ook hoe noodzakelijk het is op scholen
nu al thema's als oefening te ontwikkelen en niet te wachten tot de invoering
van het vak in 1998. Ê
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Samen sterk en inventief
Conferentie Geïntegreerd Literatuuronderwijs
Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) organiseerde in maart dit jaar een starters-conferentie over Geïntegreerd Literatuuronderwijs (GLO). 16 april was er een vervolg voor gevorderden. Een impressie van de discussies, de
bedenkingen en het enthousiasme van deze dag.
Marjolein Critter

Geïntegreerd Literatuuronderwijs
(GLO) betekent dat niet dat straks een
veel beperkter aantal leerkrachten literatuur gaat geven? Zal dan het specifieke, het 'eigene' van de literatuur van
een moderne vreemde taal (MVT) niet
ondergesneeuwd raken als gevolg van
het verbrede doch compacte aanbod?
En wat gebeurt er met mijn bevoegdheid? Dit zijn vragen die vooral leven
onder MVT-docenten; vragen, die de
constatering dat er nog veel weerstand
bestaat betreffende GLO, zeker ondersteunen. Maar aan de andere kant zijn
er positieve ontwikkelingen die deze
weerstand zullen doen verminderen.
Gevorderden-conferentie GLO

Zoals bekend ziet vakdidacticus Nederlands, Theo Witte, die samen met
docent Duits Theo Hoebers, het GLOnetwerk begeleidt, het GLO als het
bundelen van krachten om zo het
beperktere aantal uren beschikbaar
voor literatuuronderwijs in het studiehuis het hoofd te kunnen bieden.
Het APS onderstreepte dit en organiseerde daarom twee GLO-conferenties.
Op 16 april jl. vond de tweede, de
Gevorderden-conferentie, plaats.
Hieraan namen vertegenwoordigers
van vijf verschillende scholen deel.
Deze dag had vooral een praktische
inslag; naast het uitwisselen van tot nu
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toe opgedane ervaringen, bestond een
groot deel van de dag uit het samen
ontwikkelen van GLO-plannen plus
ideeën over uitvoering en materiaal.
Randvoorwaarden

Jeroen CLemens van het APS leidde
de dag in door te benadrukken dat als
GLO een kans van slagen wil hebben
op een school, er eerst voldaan moet
worden aan enkele randvoorwaarden.
Het draagvlak van de school is essentieel; schoolleiding en leden van de
betrokken vaksecties moeten volledig
op de hoogte zijn en bereid zijn zich
te willen inzetten. Solo-acties hebben
weinig kans van slagen en kunnen zeer
negatieve gevolgen hebben. Het op
kleine schaal beginnen (met 'kleine'
projecten) en dan naar aanleiding van
de ervaringen uit gaan breiden naar
GLO, is een tweede punt. De te varen
koers moet namelijk voor alle betrokkenen uiterst helder zijn, wil je vroegtijdig afhaken voorkomen. GLO in zijn
geheel in één keer invoeren leidt bijna
gegarandeerd tot chaos en is dus zeker
niet aan te raden.
Twijfels

De deelnemers aan deze APS-dag hebben allen al ervaring met het uitvoeren
van kleine tot grotere projecten in het
kader van eventueel toekomstig GLO.

Zij zien de voordelen zoals de samenhang, de samenwerking tussen de secties, de bredere blik op en de nadrukkelijke aandacht voor het cultuurgoed.
Nadelen als thema's die centraal bepaald worden en de vragen - genoemd
in de inleiding - komen echter ook aan
de orde. Bovendien vragen deelnemers
zich af waar straks de grenzen liggen
tussen GLO en CKVi (waar valt de
Wereldliteratuur bijvoorbeeld onder)
en hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van materiaal. SLO-medewerker
Engels/mvt Francis Staatsen vertelde
in antwoord daarop dat een aantal
educatieve uitgeverijen bezig is met
de ontwikkeling van complete GLOmethoden, die hoogstwaarschijnlijk in
voorjaar van 1998 zullen verschijnen.
Bevoegdheden

Elke taaldocent mag straks in principe
GLO geven. De mogelijkheid bestaat
natuurlijk dat de school kiest voor één
docent die al de meeste -kennis in huis
heeft. Een docent Nederlands die Algemene Literatuurwetenschap heeft gestudeerd is dan natuurlijk veel interessanter dan een docent Engels of Frans,
die wel heel enthousiast kan zijn, maar
nu eenmaal te gespecialiseerd is. Er
zijn taaldocenten die het onderdeel
literatuur graag van zich afschudden;
anderen zouden het verlies ervan hevig
betreuren. Er breken dus spannende
tijden aan zodra een school besluit
voor het GLO-pad te kiezen.

Een cijfer alstublieft!

Dat literatuur op het havo alleen een
plaats heeft binnen het Handelingsdeel
blijkt voor veel docenten een struikelblok te zijn. Docenten voorspellen dat
als de leerlingen geen cijfer krijgen
voor literatuur, zij het als zeer vrijblijvend zullen beschouwen en hier ook
naar zullen handelen. Eén GLO-toets
waar één eindcijfer uitrolt die op de
lijst komt, lijkt wat dit betreft misschien een beter idee.
Het Circuitmodel van Bootsma

Gastspreekster Geppie Bootsma presenteerde het circuitmodel (ontstaan in
het basisonderwijs) dat eventueel toepasbaar is binnen GLO. De leerlingen
kunnen in deze lessenserie, die teksten schrijvergericht is, zelf een keuze
maken uit een aantal opdrachten rond
auteurs (biografisch of analyserend).
Per auteur is er een doos met materiaal
aanwezig (tijdens de lessen) waarmee
ze kunnen werken - maximaal vier
leerlingen per doos/auteur. Dit materiaal is dus in principe alleen op school
te gebruiken. De leerlingen maken zelf
hun planning, die ze eventueel moeten
bijstellen en doen verslag van de voortgang in hun logboek. De lessen worden met een kort klassikaal moment
gestart, daarna werkt iedereen zelfstandig, in de groepen. Aan het einde
van elke les werkt een ieder het logboek bij. Uiteindelijk houden de leerlingen presentaties van hun werk en
wordt de lessenserie afgesloten met
een toets betreffende een brief over de
lessenserie. De docent begeleidt, registreert de voortgang en controleert de
inbreng per individu in de groepjes.
Zelfstandig leren

Er is hier sprake van zowel zelfstandigals samenwerkend werken en leren.
Wat betreft het zelf vinden van materiaal worden de leerlingen nogal in de
luren gelegd, maar dat zal in een vol-

gende lessenserie anders zijn.
Leerlingen zijn bewust bezig met het
controleren van hun leerproces. Zij
reflecteren op werkwijze en leerproces
aan de hand van hun logboek. Hier
wordt bij opgemerkt dat afstemming
noodzakelijk is; anders voelen leerlingen zich straks 'doodgegooid' met
logboeken en projecten bij alle talen.
Reflecteren op de literatuur zélf blijft
hier nog afwezig aangezien deze
lessenserie zich vooral op tekstbestudering richt, tekstervaring komt in latere
lessenseries aan bod. Deze lessenserie
komt dus aan veel van de idealen van
het studiehuis tegemoet maar is wat
betreft de inhoud van het literatuuronderwijs nog behoorlijk 'traditioneel'.
De deelnemers aan deze dag reageerden allen enthousiast op deze presentatie. Naast het feit dat het inspiratie
opwekt, gaven deelnemers ook aan dat
dit juist de informatie is waar men
grote behoefte aan heeft. Zo wordt er
voorkomen dat een dergelijke werkvorm opnieuw, maar dan helaas onnodig, uitgevonden moet worden. Die
energie kan beter voor nieuwe ideeën
gebruikt worden.
Praktijkfase

Na het inspirerende verhaal van de gastspreekster werd het tijd voor de deelnemers om zelf ideeën 'uit de mouw te
gaan schudden'. In vier groepen, veelal
met leden afkomstig van verschillende
scholen, werden eerst ervaringen uitgewisseld betreffende de samenwerking
bij literatuuronderwijs; wat was er zoal
gedaan, hoe was dat bevallen en welke
'valkuilen' waren er ontdekt? Met gerust en toch ook verrast hart was er
vast te stellen dat er al flink wat gaande
is op vele scholen.
Als valkuilen werden onder andere
genoemd dat de uitvoering in elk vak
afzonderlijk, met elk een andere werkvorm juist tot versnippering in plaats

van samennang Kan ïeiaen. UOK moei
er opgepast worden met opdrachten;
zorg door afstemming voor variatie,
luidt het advies. Nog een voorbeeld
betreft het gebruik van materiaal; controleer bij alle betrokken vakken of
leerlingen ervaring hebben met het te
gebruiken taalmateriaal zoals gedichten bijvoorbeeld, anders loop je daarop
vast.
De ideeën en uitwerkingen

Na deze verhelderende gesprekken met
veel nuttige tips was het tijd om aan de
slag te gaan. De volgende stap betrof
het ontwerpen van een project van zes
lessen waar minimaal drie vakken bij
betrokken zijn met behulp van 'Van
eindtermen naar een programma'.
Aangeraden werd om te starten vanuit
een bestaand project, dit nu vakoverstijgend te maken of bestaande thema's te gebruiken (De vreemdeling,
de Romantiek bijvoorbeeld).
Het is niet mogelijk om in dit artikel
volledige beschrijvingen te geven,
vandaar een kleine selectie van wat er
zoal 'bekokstoofd' werd. De meeste
groepen hebben al enige ervaring met
het thema 'Het Vreemde/De Vreemdeling' en gingen hier zo mee verder
of spitsten het toe op 'Migrantenliteratuur en Cultuurschok'. In het laatste
geval zullen bij elke taal twee schrijvers
aan bod komen die ofwel zelf als
migrant beschouwd kunnen worden,
ofwel over het migrant-zijn schrijven.
Hier is dus ook plaats voor wereldliteratuur. Als werkmateriaal komen
onder andere cijfergegevens (zoals
tabellen en grafieken met demografische gegevens) en biografieën aan bod.
Werkvormen

Eén groep besloot tot het aanbieden
van een keuze uit drie verschillende
thema's rond gedichten bij de verschillende talen. Per taal en per thema
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worden drie gedichten aangeboden. De
opdrachten zijn bedoeld om leerlingen
gericht te leren schrijven; ze moeten
uiteindelijk zelf poëzie schrijven waarmee meteen een koppeling met CKVi
ontstaat. Als doelstelling van het project werd 'het aantrekkelijker maken
van het genre poëzie' aangedragen.
Het is interessant om voor de schrijftraining bijvoorbeeld professionals in
te huren. Een deelnemer kwam met
instellingen als Stichting Schrijver
School Samenleving, de Rode Hoed en
het Groningse Doe maar Dicht maar
Festival en gaf aan hier zelf zeer
positieve ervaringen mee te hebben
opgedaan.
Een voorgestelde werkvorm in het
kader van het thema 'De Vreemdeling'
was om leerlingen eerst een lijst van
kenmerken van de Vreemdeling te
laten opstellen en hen vervolgens deze
lijst te laten toetsen (gaandeweg het
lezen bijstellen) aan relevant tekstmateriaal van vier talen. De groep die
als thema 'Romantiek' aanpakte dacht
aan een opdracht waarbij leerlingen uit
5 vwo als poprecensent in een geschreven stuk moeten aantonen hoe de Romantiek nu nog springlevend is nadat
zij een overzicht hebben gemaakt van
de overeenkomsten tussen 'toen' en
'nu'.
Dit was maar een greep uit de totale
informatie die de verschillende groepen hadden opgesteld. Duidelijk was
dat er binnen zeer beperkte tijd (ongeveer één uur) toch gehele projectplannen uit kunnen rollen mét concrete
ideeën over de uitvoering. Bovendien
werd de taak met plezier ondernomen
en de opbrengst veelal met verve gepresenteerd. Zo zie je maar weer dat
een beetje samenwerking al heel wat
kan opleveren.

EN 7.2

Informatiebehoefte rond GLO

De deelnemers betreurden het dat het
GLO-netwerk tot nu toe nog heeft
nagelaten veelvuldig te publiceren.
De betrokken netwerkscholen hebben
tijdens de studiedag 'Studiehuis in de
steigers' (27 maart jl.) wel verslag uitgebracht door middel van posterpresentaties, maar niet alle geïnteresseerden hebben deze workshop
kunnen volgen. Zij wensen dan ook
dat het netwerk meer ruchtbaarheid
geeft aan haar ervaringen. Ook zijn
velen zeer benieuwd hope het ervoor
staat met het CKVi-tijdschrift-concept.
Tenslotte wil eenieder zo vroeg mogelijk voorbereid zijn op wat gaat komen
maar niet onnodig herhaaldelijk 'het
wiel' uitvinden. Ë
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United States Holocaust

wie nog meer en waarom, of er

natuurlijk dat ze zich uiteindelijk

uitgebrachte handleiding Lezen en

Memorial Museum/

überhaupt een joods ras bestond,

ontplooien tot de dieren die wij

kijken. De IVN, de vereniging ter

Lemniscaat, 1997,

wat de houding van de burgers

kennen. Al geloof je tijdens het

bevordering van de neerlandistiek

NLG 29,50/BEF535.

tegenover

extra

muros,

heeft

het NBLC

was

lezen zonder aarzeling dat het

etcetera. Kortom, alles wat het

ook heel, heel anders had kunnen
uitpakken.

de

'Entlösung'

gevraagd deze uitgave bij te wer-

Vraag aan een jongere: 'Wat bete-

meisje uit het journaal had dienen

ken. Het NBLC heeft die gelegen-

kent

te weten om met recht bevrij-

Sluwaard had het ook best wel

heid te baat genomen om niet

jou?' en hij zal niet verder komen

dingsdag te vieren.

van

alleen het materiaal te actualise-

dan een wat schaapachtig grinni-

Het boek is prachtig uitgegeven,

maar met de wetenschap die wij

bevrijdingsdag

nou

voor

Ronduit

kunnen

verliezen,

ren, maar ook de gegevens te ver-

ken en 'Een vrije dag, ja, maar ver-

in een harde kaft met heel veel

nu hebben over de echte en toe-

meerderen

der zou ik het echt niet weten.'

foto's en een mooie typografie.

gedichte aard van vos en hond

en

te

verbeteren.

Tegelijk heeft men zich beperkt

Een onbedoelde, maar ijzersterke

Er hoort lesmateriaal bij, dat ook

blijkt dat onwaarschijnlijk. En als

tot de media

illustratie bij de discussie in de

heel mooi verzorgd is, onder de

de ijsbeer wegens verregaande
ijdelheid uiteindelijk zich aan de

na 1975, omdat

ouder materiaal toch niet of nau-

Volkskrant over de wel of

niet

titel Een van ons, maar dat is

welijks meer te krijgen is. Ook is

gevoelde noodzaak van geschie-

vooral voor de geschiedenisles

Noordpool gevestigd heeft, zou je

geen materiaal meer opgenomen

denisonderwijs.

bedoeld.

verwachten

met betrekking tot kinderlitera-

Dit boek is ook meer bedoeld, als

niet weg dat het in literatuurles-

Fregatvogel als mooiste dier uit

tuur.

materiaal

sen zeer goed bruikbaar zou zijn.

de competitie zou komen, maar

In een Handleiding voor het ge-

sen, maar iedere talenleraar weet

niks hoor: 'Maar die eerste wed-

bruik wordt

wegwijs

dat bij het lezen van (jeugd)litera-

bevat een

tuur over de Tweede Wereldoor-

mjüiuma

strijd werd gewonnen door Kleine

auteurscatalogus, een themacata-

log dit onderwerp onvermijdelijk

logus, een bronnencatalogus en

aan de orde komt.

'In het hoofdstuk 'Literatuur en

Zeg dat we het niet vergeten doet

nieuwe media' wordt onder ande-

het relaas van de Holocaust niet

re beknopt ingegaan op de infor-

vanuit het perspectief van kinde-

matie over Nederlandstalige lite-

ren, maar wel met veel aandacht

Mogelijk zou Toon Tellegen dit

Querido, 1996,

ratuur die via Internet beschik-

voor wat het voor hen betekend

type

NLG 29,90/BEF 545.

baar is.' Tot slot ook nog 'adres-

heeft. De auteur bereikt dat onder

schrijven. Het gaat om individuen

sen uitgevers en distributeurs'.

andere door veel foto's af te druk-

in de zeer prille wereld die zich tot

Een voorbeeld de categorieën per

ken van jonge en wat oudere kin-

een soort ontwikkelen. God is nog

Hij leeft in Tel Aviv en is op zijn

item in de auteurscatalogus: titel,

deren wier lotgevallen naast de

volop bezig het dierenrijk te stof-

manier gelukkig, overtuigd als hij

soort

lopende tekst een soort illustratie

feren. Hij doet dat in zijn werk-

is de oorlog achter zich gelaten te

gemaakt.

Het

de

lezer

boek

informatiedrager

soort

voor geschiedenisles-

Dat

neemt

overigens

Hoe Walvis een walvis werd.
Meer verhalen uit de

dat

bij

voorbeeld

Bruine Muis vanwege haar roze
pootjes.'

Magnifiek.

Kost

voor

licht poëtische zielen.

vroege wereld.
Querido,

Karlijn Stoffels

NLG 24,90/BEF455.

Mosje en Reizele
verhaaltjes

ook

kunnen

Mosje Schuster is gepensioneerd.
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hebben. Nu mag dat ook wel,

een keer in het getto om haar de

want het is 1995. Er komt een

tekst te brengen van een favoriet

De droom van

radiojournalist

liedje.

de magere tijger

het boek erg summier. Dan komt

langs

die hem

zetten de mannen aan het werk.

Hij neemt afscheid van

Over die tijd in het Jappenkamp is

vraagt deel te nemen aan een her-

haar in de stellige overtuiging dat

Leopold, 1996,

de

denkingsuitzending van het wees-

dat de laatste keer zal zijn.

NLG 24,90/BEF455.

moment ontspoort het hele ver-

huis van dokter Korczak uit War-

Jammer voor de volwassen lezer,

schau. Eerst wil Mosje daar niks

maar wellicht heel goed voor de

van weten. Sterker nog, hij gooit
de journalist min of meer letterlijk
de deur uit. Maar ja, de geest laat

bevrijding

haal.

Bloem

en

vanaf

slaagt

er

dat
mijns

'Heel erg lang geleden in een land

inziens niet in de sociale en poli-

jeugdige lezers, ontmoet hij Mei-

hier ver vandaan, aan de voet van

tieke informatie die ze van belang

zele bij de radio-uitzending, waar

een dode vulkaan, in een grote

vindt in het verhaal te integreren.

hij

villa gelegen langs een brede

natuurlijk

uiteindelijk

toch

zich kennelijk niet dwingen en het

naar toe gaat. De hele flash back

bruine rivier met daarachter een

De familie gaat naar Holland, 'het

herinneringsproces

heeft

uitgestrekte suikerplantage, werd

land van de windmolens', maar

komt

op

daar

immers

naartoe

gang.

gewerkt.

een meisje geboren - en nooit

wordt ook daar niet gelukkig. Als

Hij is terug in Polen in 1939 in het

Karlijn Stoffels vertelt geserreerd,

eerder was er in het huis van

Cindy, de ik, zeventig jaar is en

weeshuis van dokter Korczak. Een

vanuit het perspectief van de 14-

mevrouw en meneer Horrorstitch

haar man overlijdt, dan wordt ze

door het leven getekend straat-

jarige Mosje. Haar taal is levendig

zoveel vreugde.'

door hem verplicht om zijn as uit

joch dat zich met een dikke laag

en soms beeldend met een heel

Een verhaal

stoerdoenerij

heeft

lichte, ironische ondertoon. Als

sprookje, maar het is het niet.

Hij heeft namelijk al die jaren met

en zich

Mosje gaat kijken naar de plek

Marion Bloem vertelt een hele tijd

duidelijke tegenzin in Nederland

gepantserd

tegen de buitenwereld

dat lijkt

op een

te strooien in zijn geboortedorp.

Alleen

waar het getto wordt ingericht,

lang een realistisch verhaal over

gewoond en gewerkt. Onderweg

Meizele, daar weet hij niet goed

staat er bij voorbeeld: 'De ver-

een vooroorlogse plantersfamilie

in een Indonesische trein komt de

raad

sperring loopt midden door de

waar iets mis is met de genen

ik in aanraking met een haar vol-

niks

laat

wijsmaken.

mee. Ondanks

zichzelf

wordt hij langzamerhand steeds

Krochmalnastraat.

waardoor alle kinderen wel een of

slagen

verliefder, zo zelfs dat hij het haar

van prikkeldraad zullen nu wel rijk

andere afwijking hebben. Behalve

haar namens haar moeder op de

op zijn manier bekent.

worden. Of wordt het met de

dus deze ene. Dus daar zal wel

hoogte brengt van het feit dat zij

Hij maakt mee hoe de situatie in

hand

gemaakt? Kilometers en

wat mee zijn, denk je dan. En

een wisselkind is. De stille kracht,

Warschau steeds nijpender wordt

kilometers van dat spul voor één

jawel hoor, tegen het eind komt

denk je dan, op kinderniveau

en, omdat hij geleerd heeft alleen

getto in één stad in één land.

de aap uit de mouw. Het gaat hier

gebracht. En hierna is niets meer

op zichzelf te vertrouwen, gaat hij

Hoeveel

alle

om een wisselkind. Dan is er nog

te dol: Cindy vindt in het dorp

kijken waar het getto

ingericht

getto's in het bezette Europa?

een mongoolzoontje geboren, dat

achter

geen mens

Nieuwe rekensommen voor Duit-

direct wordt 'weggedaan', samen

broertje Mongo terug met zijn

wordt. Daar komt

kilometer

Fabrikanten

voor

onbekend

de berg

medium dat

haar

verloren

se scholieren.'

met een Indische vrouw en wat

stokoude verzorgster. Zij besluit

gaat hij niet mee als de andere

Een boek dat bewijst dat niet het

geld over de berg gestuurd buiten

dan dat zij een roeping heeft en

kinderen

worden.

onderwerp van belang is, maar de

bereik van moeder Horrorstitch,

blijft als een soort hulpverpleeg-

Meizele wel. Zij beschouwt het als

manier waarop daarover geschre-

die daar zeer ongelukkig

ster voor de rest van haar oude

haar plicht om voor de kleintjes te

ven wordt en de taal waarin dat

wordt. Vader heeft zo zijn eigen

blijven zorgen. Mosje komt in het

gebeurt. Over WO II kan nog

inlandse manieren om daar niet

Een aanvankelijk aardig en boei-

verzet terecht, waar hij koeriers-

steeds zeer roerend geschreven

al te zeer onder te lijden.

end

dienten verricht. Natuurlijk is zijn

worden. Voor volwassenen maar

De oorlog breekt uit en het gezin

hoofdpersoon, Cindy op zeer ho-

joodse

ook voor eerste-, tweede- en der-

wordt uiteengerukt. De 'gele vent-

ge leeftijd. Daardoor vind ik het

deklassers.

jes', zoals de Japanners conse-

kinderperspectief te lang volge-

levend uit, is zijn oordeel en dus
geëvacueerd

identiteit

een constant

gevaar, maar hij slaat zich er goed

door

dagen in het dorp wonen.
verhaal, verteld

door de

doorheen. Omdat hij jong en roe-

quent genoemd worden, interne-

houden.

keloos is, bezoekt hij Meizele nog

ren

zwaren zijn in het voorgaande

*

/
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gegeven: vanaf het eind van de

Een jong 'paartje', voor elkaar

moderne trend in het vaderlandse

zoveel lege plekken voor de lezer

oorlog is het geheel niet meer har-

bestemd bij hun geboorte, wordt

onderwijs

een citaat:

invullen zonder dat deze zich

monieus en de terugkeer naar

wreed

gescheiden. De jongen

'Weet je waarom ik net een valk

betutteld hoeft te voelen. De ver-

Indonesië levert een slordig en

moet naar Fez om daar aan de

ben? Ik wil leren op de manier

halen

niet geloofwaardig einde.

universiteit te gaan studeren om

waarop een valk wil jagen. Mijn

levendiger van. Mij lijkt dat deze

tot slot

worden

er alleen

maar

Ondanks dat denk ik toch dat

zich voor te bereiden op zijn

geest is bereid om nieuwe kennis

versie bij de jeugd veel beter kan

tweede- en derdeklassers het een

latere positie als sjeik van zijn

te zoeken zoals een vrije valk

aanslaan dan de ouderwetse van

aardig boek zullen vinden.

stam. Het meisje, Halima, ver-

bereid is om rond te cirkelen en

bij

dwaalt in de woestijn en komt

op zijn prooi te duiken. Maar

Prisma-serie, waar veel scholen

voorbeeld

Schwab

in de

terecht bij een vijandige stam,

iemand anders

Dochter van de Bedoeïenen

waar zij door de sjeik bestemd

moet leren en zelfs de tijden

taalgebruik is ook veel gevarieer-

Lemniscaat,

wordt om zijn zoveelste vrouw te

waarop ik dat moet leren. En

der.

NLG 24,50/BEF455.

worden. Ze heeft geluk, want een

iemand anders heeft een bedoe-

Frances Temple

bepaalt wat ik

zich toch nog mee behelpen. Het

nieuwe vrouw moet eerst drie

ling met mijn leren, en aan mij

maanden bij de nieuwe stam ver-

wordt gevraagd iets te leren zon-

De martelaren van Chatila

Vannacht op zee en De pelgrims-

blijven alvorens te kunnen trou-

der te weten wat die bedoeling is,

Lemniscaat, 1993,

schelp, hebben ervoor gezorgd dat

wen. In die periode vindt Atiyah

zonder vragen te stellen.' Hij zou

NLG28,90/BEF525.

ik met hoge verwachtingen aan

haar. En de vijandige sjeik, plots

zo bij het PMVO terecht kunnen,

dit nieuwe werkje begonnen ben.

mild

deze Atiyah.

Het telt nog geen i6o bladzijden,

afstand van Halima, waardoor de

De vorige

boeken van Temple

als Bassa

Selim,

doet

•UiUJdlllUJJM

Lemniscaat

staat

nog steeds

garant voor spannende boeken.

is heel mooi gebonden uitgege-

kinderen kunnen trouwen en de

Leon Gameid &

Actueel thema en zeer leesbaar,

ven, ruim gezet en daardoor erg

vrede tussen de twee stammen

ook voor niet zo grage lezers. Ik

verleidelijk. En na lezing kan ik u

getekend wordt.

Edward Blishen
De god beneden de zee;

melden dat wie voor de verleiding

Als je het zo opschrijft te flauw

het verhaal van de

twee uitgekozen van oorspronke-

bezwijkt, niet bedrogen uitkomt.

voor woorden, maar in de woor-

Griekse goden.

lijk Deense auteurs waar ik nog

Ik vind het een heel poëtisch ver-

den van Temple een bij vlagen

Querido.

nooit van had gehoord en u dus

haal in heel fraaie beeldende taal

ontroerend verhaal, dat veel trek-

verteld. Enkele staaltjes van de

ken heeft van een sprookje. Het

Wie wel eens op een wat afwij-

Het eerste gaat over een vliegtuig-

taal:

heb er voor deze Tsjip/Letteren

hoogstwaarschijnlijk evenmin.

'Er kwam

plotseling een

eerste hoofdstuk heet dan ook: 'Er

kende manier de Griekse mythen

kaping,

vlucht zwaluwen

door de och-

was eens...'. In het verhaal wordt

en sagen verteld wil zien, kan zijn

slachtoffers van het bombarde-

tendschemering

uitgevoerd

door

jonge

aangevlogen,

alles wat van belang is via een ver-

hart

twee

ment en daaropvolgend bloedbad

snel als een vuist vol wegge-

haal verduidelijkt en het geheel is

auteurs. Niet dat zij de verhalen

in een van de Palestijnse vluchte-

gooide kiezelsteentjes.' 'Wie is

waarschijnlijk

op een of andere manier geweld

lingenkampen. 'De ouderen on-

jouw jonge vriendin, wier gezicht

geconstrueerde

aandoen of ze door elkaar husse-

der ons' herinneren zich nog wel

glanst als het maanlicht op weg

vriendschap

len zoals Roberto Calasso dat

de verbijstering waarmee we ken-

naar huis?' 'Als Halima dood zou

spronkelijk rivaliserende woestijn-

gedaan heeft in De bruiloft van

nis namen van de door niets te

zijn, zou er een zwart gat zijn in

stammen te beklinken.

cadmus

mijn ziel, zo diep als de ruimte

Jonge

bibliotheek '91).

van

tussen de sterren.' Met deze taal

romantische aard en een enigs-

Integendeel zelfs, ik heb de indruk

Chaba en Chatila zijn twee namen

wint Temple het glansrijk van die

zins poëtische instelling zullen

dat ze heel getrouw de gebruike-

op de lijst van misdaden tegen de

van het verhaal smullen.

lijke verhalen volgen, maar het

mensheid. Alleen daarom al is het

Ter overweging van collega's die

aardige van deze bewerking van

goed dat er voor de jeugd aan-

nog moeten discussiëren over dé

klassieke stof is dat de auteurs

dacht voor gevraagd wordt. Ook,

andere auteur over woestijnbewoners, Federica de Cesco.
Waar gaat het om? Het is 1302.

een naderhand
story

om de

tussen twee

lezertjes

oor-

met een licht

ophalen

bij

deze

en Harmonia

(Wereld-

rechtvaardigen slachting in 1982
vluchtelingen

in
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en dat kan geen kwaad in een tijd

terugweg naar Denemarken.

dat Netanjahu het alleen maar

De

heeft over de terreurdaden aan

alwetende verteller

Palestijnse kant, vanwege het feit

wisselend perspectief bij het op

dat Israël daarbij op zijn zachtst

dat moment belangrijkste perso-

Tot de beste traditie van het span-

dant' Gunnar. Deze Hvidemann

gezegd medeplichtig was. Al vind

nage plus de zo nu en dan nodige

nende jongensboek behoort ook

bezit een Duits Lugerpistool, en

ik van dat laatste aspect weer dat

ironische distantie dat de lezer

dit tweede Deense verhaal. Ge-

kan daar voortreffelijk mee om-

de auteur iets genuanceerder had

informatie

onthouden.

heel in stijl wijst een groepje gym-

gaan.

mogen zijn.

Allemaal

standaard dus,

nasiasten (met de onontbeerlijke

En zoals het in dergelijke gevallen

Maar goed, het verhaal: drie Pale-

maar ik vermoed dat het boek

hulp van een 'proletariër'

gaat, van het een komt het ander,

bestrijders

krijgen van

wordt
zeer

zijn, nietwaar? - die nogal eigende

zinnig handelt, ook in ogenblik-

De jongens van St. Petri

een telkens

ken dat hij eigenlijk ondergeschikt

Lemniscaat, 1992.

zou moeten zijn aan 'comman-

overi-

stijnse jongeren, geholpen door

door jongens en meisjes vanaf

gens) de volwassen Denen op

de leden van de groep zijn niet

een Japanner, en naar later blijkt

een jaar of twaalf best gewaar-

hun plicht als vaderlander tegen-

tevreden, zij willen groter verzets-

nog een Palestijnse vrouw, kapen

deerd zal worden.

over de Duitse bezetter.

daden plegen. Dus wordt een

een vliegtuig van Kenya Airways

Nog een laatste opmerking.

Ik

De oudste zoon van dominee

depot overvallen en, je raadt het

om daarmee hun gevangen zit-

vind het verheugend dat het boek

Balstrup, kleinzoon van 'de be-

al, het gaat bijna mis

tende strijdmakkers te bevrijden.

een kaart van het Midden-Oosten

faamde

in

Hvidemann en ook dankzij hem
komt het toch nog goed. Na hun

bisschop

Balstrup,

dankzij

Er wordt ook nog geëist dat de

heeft

waarin

wiens voetsporen hij wellicht ooit

23.000 gevangenen in Israël vrij-

enige informatie over het bloed-

zal treden' - hij wil na zijn eind-

laatste grote daad worden de jon-

gelaten worden.

bad van Chatile gegeven wordt.

examen theologie gaan studeren-

gens gearresteerd en afgevoerd,
maar Hvidemann, van wie eerst

en een nawoord

soort

Maar ik ben bang dat de neiging

is de leider van een klein groepje

gevallen min of meer standaard.

om dat soort informatie beknopt

scholieren

pleegt.

nadrukkelijk gesuggereerd werd

Die zal ik u dus besparen. Alleen

te houden hier verkeerd uitpakt.

Aanvankelijk is het niet meer dan

dat hij bij die actie was omgeko-

de afloop is enigszins verrassend,

Jeugdige lezers weten volgens mij

plagerij. Ze stelen nummerbor-

men, is de dans ontsprongen.

doordat er een onverwacht ver-

heel zeker niet wat de plaats en

den van Duitse auto's, soldaten-

Tussen

volg aan de actie komt. De auteur

rol was van de falangisten in dit

mutsen en vlaggen en wimpels

speelt uiteraard een verliefdheid,

Het verloop

is voor

dit

dat

'verzet'

deze

bedrijven

door

heeft het perspectief wisselend

conflict, waardoor de toelichting

(zonder dat overigens duidelijk

die niet door gaat en voor compli-

gelegd bij de drie 'partijen', de ter-

wel erg veel verantwoordelijkheid

wordt wat ze met die buit doen of

caties tussen de broers zorgt, valt

roristen, de slachtoffers

en de

voor het bloedbad aan Israëlische

hoe ze de Duitsers daarmee te

een van de groepsleden uit, om-

doelwit

kant legt. Mogelijk is het dan weer

kakken zetten). Zijn elf maanden

dat hij het met het beleid niet

bestrijders/politici.

Het

van de terroristen is de jongste

mijn

jongere broer wil dolgraag ook tot

eens is, worden onderlinge ruzies

van twee deelnemende broers,

die maakt dat mij dat stoort, maar

de

bijgelegd,

van wie hun kleine zusje op beest-

dat bewijst in elk geval dat die

maar vanzelfsprekend gaat dat

achtige wijze is omgebracht in

informatie

had ge-

niet zo maar. In de beste traditie

is in de Spaanse burgeroorlog ge-

'82. Hij is in een opleidingskamp

moeten. Iemand die wat met dit

moet hij een proef afleggen en

sneuveld) en blijken vrienden wel

gehersenspoeld en opgeleid voor

boek in zijn onderwijs wil, zal zich

een eed van trouw en geheimhou-

of niet waard wat je ervan ver-

dit type acties, waarbij een hoop

er dus goed op moeten voorberei-

ding zweren. Als dat achter de rug

wachtte. Alles volgens de beste

onzin over 'de vijand' en 'het

den dat er nogal wat informatie

is, is hij ook degene die een nieuw

traditie van dit soort boeken.

toegevoegd zal moeten worden.

lid aanbrengt in de persoon van

De volwassenen komen er be-

lijk verplicht is. Onder de slacht-

de volksjongen Otto Hvidemann

kaaid af, de een vindt dat je je nu

offers is het de dertienjarige zoon

- die dus ook door de anderen

eenmaal

van de tweede secretaris van de

consequent met zijn achternaam

ander ziet eigenlijk wel wat in het

Deense ambassade in Sana, de

wordt aangeduid en aangespro-

systeem van die Duitsers, want,

hoofdstad

ken, want standsverschil moet er

zeg nu zelf, de wereld gaat toch

geloof en 'ons vaderland' kenne-

56

van

Jemen,

TSjl P/LETTEREN 7 . 2

/

op

de

persoonlijke

preoccupatie

uitvoeriger

groep

toegelaten

worden,

blijkt de vader

van

Hvidemann eigenlijk een held (hij

moet

aanpassen,

de
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aan wanordelijk gedrag ten onder,

een Inleiding te zijn, een Bij de

natuur en de taal die Van der Veer

tiek en de natuur. Maar net als je

weer een ander vindt zich al een

kaart en een Proloog. Lezen dus.

daarvoor

denkt 'gebeurt er nou nog wat

verzetsheld als hij in zijn preken

'Dit verhaal speelt in de Romeinse

meesterlijk. Het is ondoenlijk om

belangrijks?' komen de Friezen in

in een tussenzinnetje laat blijken

tijd van circa tweeduizend jaar

alle

aange-

opstand tegen de steeds opdrin-

dat er wellicht enige kritiek op de

geleden. Maar als je denkt dat dit

streepte

citeren.

geriger wordende Romeinen en

Duitsers

boek daarom een geschiedenis-

Maar: 'Het grasland lag op de

richten een ongebreideld bloed-

zijn.

boek geworden is, dan heb je het

zeis te wachten, op het bouwland

bad aan. Als ultiem bewijs voor de

De stijl past bij het verhaal: ik ben

mis. Het verhaal dat ik wilde ver-

was het vlas binnenkort klaar voor

stelling van de auteur dat de

nergens een zin, uitdrukking of

tellen, over het onvermogen van

de zicht, de rogge rijpte, de gierst

mens niet trouw kan zijn aan wat

vergelijking

die

de mens om trouw te zijn - aan

pluimde, de haver groeide, de

dan ook en dus min of meer een

verrassend was, maar ook ner-

zichzelf, aan zijn medemens, aan

gerst en de tarwe begonnen hun

speelbal

gens iets dat mij echt stoorde. En

zijn principes en idealen - , zou

goudgele oogstkleur te krijgen, de

gebeurtenissen. Daarna sluit het

ook van dit boek weet ik zeker 'dat

ook net zo goed in onze tijd pas-

erwten rankten om de staken en

verhaal magnifiek af als de schrijf-

het zijn weg naar de jeugdige

sen, omdat het een thema is van

de duivebonen bloeiden... Behal-

ster met identieke woorden

lezers wel zal weten te vinden.'

alle mensen uit alle eeuwen.'

ve over het onkruid hadden we

het begin de eeuwige kringloop
van het leven suggereert.

mogelijk zou

kunnen

tegengekomen

met

gebruikt

is

bewondering
passages

te

ronduit

der

uit

Het vergt moed om zo de mo-

werkelijk nergens over te klagen.'

derne trend van vertellen aan je

'We ploegden en we zaaiden en

Mogelijk heeft het verhaal wat

Gezworen woorden

laars te lappen. Maar ik hoop van

we slachtten de eerstelingen in de

introductie nodig bij veel jonge

Leopold, 1996,

harte dat ooit een of andere jury

donkere nacht van de nieuwe

lezers. Een wat gedragen wijze

NLG34,90/BEF635.

het met mij eens zal zijn, dat dit

maan en we sprenkelden bloed op

van voordragen lijkt me daartoe
zeer geëigend.

Akky van der Veer

verhaal een hoogtepunt is uit de

de akker van Fro. Mame bestu-

Ik kende gezworen kameraden.

productie van 1996. Niet alleen

deerde de ingewanden en bekeek

Ook de kleffe van Leon Uris die

vanwege de wederwaardigheden

de opengesneden nieren en levers

bewezen dat oorlog een puike

van de mensen, maar zeker ook

en vertelde wat Fro ons te bieden

gelegenheid is om de kameraad-

omdat de natuur en het weer min

had. Ze zei dat de grote moeder

schap onder echte mannen te

of meer zelfstandige personages

het goed met ons meende en dat

laten opbloeien in dienst van het

in het geheel zijn. Ze zijn zozeer

het gedijen van veldvrucht en vee-

vaderland en de wereldvrede. Wat

een structurerend element van

stapel verzekerd was. En ze voor-

woorden

het leven dat het verhaal zonder

spelde een zomer die ons lang

speelde

die twee zelfs niet goed mogelijk

zou heugen en een oogst die nog

slechts vaag door mijn hoofd,

was geweest. 'Over het wad kwam

beter dan best zou zijn.' Deze

maar ik vond de titel meteen

een mistbank aangerold. De vis-

schrijfstijl geeft het verhaal epi-

mooi assonerend en allitererend.

sers haastten zich met de slikslee

sche allures, wat de pretentie van

Ook het omslag trok mij aan, een

en de buit in de bunkist naar huis.

'van alle tijden' te zijn onder-

mythische wereldkaart waarop de

Het was eb geweest en nu werd

streept.

ik

is in de stroom

me

moest

bij

gezworen

voorstellen,

plaats van de mensen omgeven

het weer vloed... De zee trok en de

wordt door water, waaromheen

zee duwde, ademde in en ademde

een slang ligt die in zijn eigen

uit.' of'Fro van de vruchtbaarheid

staart bijt en waarboven en

-

zegende ons met overvloed, maar

onder goden en demonen huizen.

ze had het wel eens wat beter kun-

En op de binnenkant van voor -

nen verdelen.' Men leeft in dit ver-

en achteromslag een fraaie over-

haal in de natuur, van de natuur,

zichtskaart. Dan blijkt er ook nog

maar evenzeer met en door de

Waar gaat het nu over? Eigenlijk
is het heel lang een kleine kroniek
van een dorpsgemeenschap op
de

rand van

zee en land

in

Friesland aan het begin van onze
jaartelling. Geboorte, dood, ziekte, ruzie, vriendschap, trouw en
ontrouw, geloof en ongeloof, poli-
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na schooltijd
Recensietijdschrift op Internet

Een nieuwe Knuvelder?

dragen en auteursportretten.

In Taalschrift, het steeds interes-

moeiende dag daar in Den Haag,

Eindredacteur Wilfried Poelmans

santer geworden huisorgaan van

voor literatuurhistorici die elkaar

Vlabin, dat onder meer de titelbe-

en

de

de Nederlandse Taalunie, verslaat

in deze samenstelling nooit eer-

schrijvingen verzorgt in de cen-

Groeve kondigen nu aan dat men

ïgde-eeuw-kenner Nop Maas de

der hadden ontmoet. Tussen het

trale databank van de Vlaamse

al het materiaal kan vinden op

conferentie die een kleine hon-

taartje, met daarop in marsepein

openbare bibliotheken, twee re-

Internet en op de website van de

derd letterkundigen uit Noord en

de initialen van de Taalunie, en de

censietijdschriften

Vlaamse bibliotheken:

Zuid op 17 januari II. hielden in de

slotborrel werd op een manier

http://www.bib. Vlaanderen.be

Eerste Kamer in Den Haag. Vraag:

gecommuniceerd die nogal ver-

Sinds

1995 geeft

Bibliografisch

het

Vlaams

Informatiecentrum

uit: Leesidee,

gewijd aan boeken voor volwasse-

redactiesecretaris

Jen

nen, en voor jeugdboeken Lees-

Die vorm maakt dat de redactie

Is de tijd rijp voor een nieuwe

tragend werkte.

idee jeugdliteratuur. Per jaar geven

wat sneller kan reageren en nu

geschiedenis van de Nederlands-

bandopnamen te maken spoorde

talige

een

maandelijkse agenda

De drang om

de bladen op ruim 1200 bladzij-

ook

den liefst 4000 boekbesprekin-

over prijzen, cursussen, tentoon-

negeerde Anbeek in zijn geschie-

stormen.

gen. In Leesidee zijn die verdeeld

stellingen en lezingen opneemt.

denis van zo'n vijftien jaar gele-

Gelderblom

over de rubrieken Nederlandstalig

Een abonnement op Leesidee, dat

den de Vlaamse literatuur. En de

met acht anderen de dag had

proza,

voorbereid stelde drie thema's ter

literatuur?

Zoals

bekend

proza, poëzie,

tienmaal per jaar verschijnt, ver-

geschiedenis in capita selecta die

non-fictie en strips & pockets

gezeld van een register, kost BEF

daarna onder leiding van

(tikje merkwaardig

2100, op Leesidee jeugdliteratuur

Schenkeveld-van der Dussen in

vertaald

dit laatste).

M.A.

niet met het verlangen te brainDagvoorzitter
(R.U.

Arie

Utrecht)

die

discussie: 'methodologische

di-

versiteit', 'grenzen en geledingen

Het tijdschrift voor de jeugdboe-

BEF 900, samen krijgt u ze voor

1993 verscheen, mist de strakke

van de Nederlandstalige

ken is ingedeeld naar leeftijdsca-

BEF 2750. Aan te vragen

historische lijn en daarmee conti-

tuur' en 'canon en cultuurhistori-

tegorieën: vanaf 3 jaar,

bij:

litera-

Vlabin vzw, Coebergerstraat 35,

nuïteit, én schakelde wat al te

sche inbedding'. Over dat eerste

6 jaar, 9 jaar en 12 jaar. De op zich

B-2018 Antwerpen, tel. 03/248.

gemakkelijk

promi-

thema had Dirk de Geest uit

wat droog-zakelijke

74.18, fax 03/248.74.19. Rekening-

nente auteurs uit.

Leuven nogal wat te zeggen. Hij

nummer: 001-2372785-47. È

Het was een feestelijke, maar ver-

bepleitte een 'functionalistische'

vanaf

kost wordt

opgesierd met thematische bij-

een aantal

Lees! van de stichting Lezen
Op 5 en 6 juni organiseerden de

Verhoeven zelf (over leesontwik-

waarin Jan Terlouw, de voorzitter,

een

Stichting Lezen en de Katholieke

keling

bevol-

zijn column heeft ('Opvoeding is

dat in 1993 als Gutenbergpro-

Universiteit

kingsgroepen).

gramma door het Europees Parle-

in

verschillende

alfabetiseringsprogramma,

Tsjip/Letteren is

voor 99% een kwestie van voor-

wijkerhout onder auspiciën van

benieuwd naar de resultaten van

beeld geven. Dus ouders, geef het

ment werd aanvaard en als doel

de Unesco het congres 'Creating

dit congres en zal hierover rap-

voorbeeld. Lees zelf. Lees voor.

heeft 'de toegankelijkheid van het

a world of engaged readers'. Ludo

porteren. Vooralsnog

kan men

Praat er over.). Waarin de be-

boek te bevorderen en drempels

Verhoeven organiseerde een en

informeren bij dr. Robin Kayser,

schrijving van een bijeenkomst

voor de mogelijke lezer weg te

ander

tel. (024) 361 62 34.

over leesonderzoek bij alle posi-

halen'.

Deze berichtgeving troffen wij aan

tiefs iets heeft van: En nou écht

terecht aan de Nationale Voor-

in

Brabant

in

Noord-

samenwerking

met

Catherine Snow van de Harvard

Het

bulletin

herinnert

University. Onder de vijftien spre-

in lees! 7, een uitgave van de stich-

aan de slag!. En waarin een inter-

leesdag op 14 mei. Wederom een

kers waren

ting Lezen. Bedoeld om de aan-

view

groot succes! M

Adriana Bus (over effecten van

dacht te vestigen op activiteiten

tariër Jessica Larive de hoofdmoot

boeken lezen), Tom van der Voort

waarbij de stichting een rol speelt.

vormt. Larive heeft goed werk

(over

Een folder van

gedaan met haar pleidooi voor

drie Nederlanders:

boeken en televisie)
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en

acht pagina's,

met

WD-europarlemen-

na schooltijd
aanpak: hoe komen literatuurop-

Met de tegenstand die Wilbert

vattingen tot stand en hoe wor-

Smulders tegen een gezamenlijk

Tekst in context

den ze gelegitimeerd. We kennen

Nederlands-Vlaamse geschiede-

Voor november 1997 $ het eerste

kunnen worden. Wie wil kan op

De Geests voorkeur voor de com-

nis aan de dag legde, doet het

4eel aangekondigd v#i de nieuwe

deze wijze, om te beginnen, vrij-

municatieve kant van literatuur.

vreemd aan te lezen dat uiteinde-

reeks fTta*Maad»^fteratuur

Hij wilde liever niet meer uitgaan

lijk de organisatoren bij monde

het voortgezet onderwijs, Tekst in

van de auteurs en hun werken,

van Greetje van den Bergh en Arie

Context. Die reeks staat onder

Reinaert de Vos, of mikken op uit-

maar van de literatuuropvattingen

Gelderblom constateerden 'dat er

redactie van de Leidse mediëvis-

eindelijke

en hoe die in een bepaalde tijd in

voldoende

ten Frits van Oostrom en Hubert

van vragen en opdrachten op ver-

draagvlak

gebleken

voor

blijvend kennis maken met Karel
en Elegast, Jacob van Maerlant en
toetsing

met

behulp

stand worden gehouden. Dat von-

was om aan een nieuwe litera-

Slings. Volgens de folder van de

schillende niveaus.

den anderen maar niks, of maar

tuurgeschiedenis te gaan werken.

Amsterdam

Press

Als je het concept van het eerst te

University

weinig (Annemarie Musschoot en

Curieus genoeg: 'geen standaard-

(vraag:

747-751,

verschijnen deel inkijkt - en wij

M.A.

Schenkeveld-van der Dus-

werk, geen encyclopedie, maar

1017 jX Amsterdam, tel (31) 020

mochten dat doen - zie je dat de

sen), en sommigen - W. van de

een synthese die de ontwikkelin-

420 0050, fax (31) 020 420 3214,

initiatiefnemers

Berg, J. Kloek en A. Sötemann bij-

gen van de afgelopen vijftig jaar

e-mail aup@aup.uva.nl) is dit de

waarmaken. Informatie wordt, na
een inleiding over de opzet van

Prinsengracht

hun

beloften

voorbeeld - zagen helemaal niets

reflecteert'. En men moet dit niet

eerste reeks waarbij de resultaten

in een nieuwe literatuurgeschie-

verkeerd lezen: het moest wel

van

denis, althans niet een nieuwe

degelijk gaan om onze héle litera-

onderzoek volgens de eisen van

aangeboden

Knuvelder,

tuur, maar dan volgens de weten-

de moderne didactiek aan de leer-

lands, over allerlei facetten die

voor de vakman/vrouw en in één

schappelijke stand van zaken van

ling gepresenteerd worden. Dat

door het verhaal worden opgeroe-

deel voor de leek.

de laatste vijftig jaar. Wat kan dat

houdt hier in dat er naast de ver-

pen. Om en om is er dan een

Men leze in Taalschrift wat er over

in godsnaam voor een boek wor-

trouwde inzichten ook aandacht

hoofdstuk verhaal met kleine toelichtingen en een verdiepende be-

in

meerdere delen

decennia

wetenschappelijk

het boekje, tussen de tekst door
in

helder

Neder-

de grenzen en geledingen werd

den? Dat Maas een opmerking

is voor

gezegd, ons oog bleef haken aan

van Jozef Deleu, hoofdredacteur

vragen als 'Geloofden

Maas'

derde

van Ons Erfdeel, met instemming

spronkelijke

werd nage-

citeert, kunnen we begrijpen. Doe

gasts toverkruidje

gaan hoe een nieuwe geschiede-

niet zo moeilijk mensen, sugge-

sympathiek werd Reinaert eigen-

stuk 2 gaat in op het wonderlijke

nis met de canon en de cultuur-

reerde deze, over de noodzaak.

lijk gevonden?'. Verder dat de

fenomeen van Karel als literaire

verslag

van

bespreking, waarin

historische

de

de oor-

luisteraars dat Elewerkte? Hoe

schouwing. Zo geeft hoofdstuk ï,
Een koning op dievenpad, het verhaal van vers 1 tot 192, en hoofd-

moeten

Die is er eenvoudig. Men wil een

deeltjes zowel de oorspronkelijke

hoofdfiguur. Andere tussenhoofd-

omgaan. Opvallend was dat Frits

overzichtswerk. Leraren op school

tekst als een moderne vertaling

stukken gaan over literatuurbele-

van Oostrom, die met zijn Leidse

zéker. 'Het is arrogant daaraan

bevatten, en voorzien

ving in de middeleeuwen, waar-

mediëvistiek en zijn studies op

voorbij te gaan'. Een waarheid als

kleurenafbeeldingen, dat ze niet

heid en fictie toentertijd en de

basis van de cultuurgeschiedenis

een koe, die heel wat deftigen in

volgens het oude stramien van

ontwikkeling van de literatuur als

zoveel

hun zak konden steken.

lof

inbedding

historisch-sociologische

heeft

geoogst

de

Ê KC

Leuvense Karel Porteman bijviel,
toen deze betoogde dat die historische

inbedding

juist

minder

accent zou moeten krijgen, ten
gunste van de thematisering van
de literaire communicatie. Waarmee hij dichtbij de 'functionalistische' opvatting van De Geest
uitkwam.

zijn van

inleiding, teksteditie en annota-

zodanig. Dit boekje sluit af met

ties zijn opgebouwd maar in een

vragen en opdrachten, de meeste

Taalschrift is te krijgen bij het Algemeen

functionele, afwisseling van ver-

gerelateerd aan tekst en toelich-

Secretariaat van de Nederlandse Taalunie,

haal, toelichting en terzijdes.

ting, sommige uitnodigend

Uiteraard mikken de redacteuren

productief-creatief werken. Wij kij-

Postbus 10595,

2

5 0 1 HN 's-Gravenhage.

tot

Tel. (31)0703469548

op de tweede fase en hebben zij

ken naar deze serie uit. Een ver-

Fax (31) 070365 98 18.

de intentie boekjes af te leveren

frissing na de Zwolse Drukken en

die zowel klassikaal als individu-

Herdrukken!

M KC

eel, en zowel in havo als vwo
gedeeltelijk én integraal gebruikt
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Kunst in beweging: Vergelijkende Kunstwetenschap
Op 17 september 1997 organiseert de vakgroep Algemene Kunstwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen het congres
Kunst in Beweging, met als ondertitel 'Hedendaagse kunsten in vergelijkend perspectief. Vijf kunsten die in CKVi zo'n belangrijke rol
gaan spelen rond de letters VKW (Vergelijkende Kunst - Wetenschap)
worden gegroepeerd. Dit is het studieprogramma dat vorig jaar in
Nijmegen van start is gegaan als bovenbouwprogramma 'Opleiding
Letteren'.
Uit de folder citeren we: 'Het digitale tijdperk met zijn nieuwe media
daagt de traditionele kunsten uit en beïnvloedt het creatieve proces als
ook de receptie van de kunst. Deze veranderingen vinden hun weerslag in het kunstonderwijs. Niet alleen in de kunsten zelf, maar ook in
de benadering ervan zien wij dat traditionele grenzen doorbroken
worden. (...) Muziek, theater, film, literatuur en beeldende kunst leveren het materiaal waartussen, binnen de studie Vergelijkende Kunstwetenschap dwarsverbindingen worden aangebracht. Op het congres
Kunst in beweging staat binnen dit kader de vraag centraal, hoe de
nieuwe ontwikkelingen binnen de kunsten vorm hebben gekregen'.
Het programma van Kunst in beweging bestaat uit lezingen en discussies, met als onderwerpen: beeldend theater, digitale kunst, de esthetica van de zichtbaarheid in de hedendaagse literatuur, het lichaam als
kunstwerk, de muziek van Louis Andriessen en de samenhang van de
kunsten in het onderwijs. Sprekers zijn onder meer Etty Mulder,
Joost Raessens, Jacques de Vroomen, Margret Brügmann en Wam
de Moor.
De samenhang met CKVi is evident. Met de kanttekening dat het hier
niet om organisatorische maar om inhoudelijke vergelijkingspunten
tussen de kunsten zal gaan.

ÖO

/
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Onderwerp: Conferentie 'Kunst in beweging'.
Tijdstip:
17 september van 9.30 tot 17.00 uur, K.U. Nijmegen.
Kosten:
NLG 50,- (studenten NLG 15,-), inclusief lunch en
drankjes.
Info:
Aanmelden voor 15 augustus bij het congressecretariaat:
K.U. Nijmegen
Vakgroep Algemene Kunstwetenschappen
t.a.v. Margitka van Woerkom
Erasmusplein 1, kamer 8. n
6525 HT Nijmegen.
Tel. (024) 361 55 43, fax (024) 361 59 39,
Gironummer K.U. Nijmegen,
Faculteit der Letteren: 2333985,
projectnummer 23/8150 onder vermelding van
'Kunst in beweging'.

Het bestuur van de Sticht ing Promotie
Literaire Vorming (SPL-Nederland)

J. Hawinkels, voorzitter
Mw. L. Coenen, vice-voorzitter
C. Geljon, secretaris
Dorpsstraat 65
2343 AX Oegstgeest
tel. (°71) SIS 21 89
Mw. D. de Kru ijk, penningmeester
W. de Moor, namens redactie Tsjip/Letteren
Mw. F. Staatsen , lid modeme vreemde talen
H. Versch uren, lid bibliotheken

Het bestuur van de Stichting
Literaire Vorming (SLV-Vlaanderen)

A. Mottart, voorzitter

H . de Jonghe, vice-voorzitter
M . de Clercq, secretaris

pia KU Brussel
Vrijhei dslaan 17
B·ro8I Brussel
tel. (02) 412 42 72
C. Adriaensens, penningmeester
N. Rowan, bestuurslid
R. Soetaert, bestuurslid
M. van Bavel, bestuurslid
J. van Iseghem, bestuurslid

De publicatie van Tsjip/Letteren wordt mede mogeli jk gem aakt
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
op advies van de Stichting Lezen.
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Het is bijzonder kwalijk dat literatuur ook schade kan toebrengen
aan behoorlijke mensen, een enkeling uitgezonderd. je moet bedenken, wanneer de besten van ons een scene lezen of zien uit een
tragedie of uit Homerus, waarin uitgebeeld wordt hoe een van de
heiden verdriet heeft en een lange monoloog vol klachten afsteekt
of zijn wanhoop uitschreeuwt, - je weet dat wij dan genieten en ons
helemaal in de hoofdpersonen inleven. We hebben ser ieuze bewondering voor iemand die ons in zo 'n toestand weet te brengen en
beschouwen hem juist daarom als een groot schrijver.
Maar besef je eigenlijk wei dat wanneer een van ons persoonlijke
zorgen heeft , we ons juist op het tegenovergestelde laten voorstaan,
namelijk dat we in staat zijn onze kalmte te bewaren en ons te
beheersen? Dat emotionele gedrag dat we in literatuur zo bewonderden, beschouwen we dan als onmannelijk. Is die bewondering
voor zo'n schrijver dan terecht? Is het wei goed om wanneer je ziet
dat iemand zich gedraagt op een manier die je zelfbeneden je
waardigheid vindt en waarvoor je je zou schamen, dat te waarderen
en ervan te genieten in plaats van je vol walging af te wenden?
Op zichzelf is dat wei begrijpelijk. je moet bedenken, in onze
psyche is een element dat wij in het ene geval, bij die persoonlijke
problemen, in bedwang houden, terwijl het hunkert om in tranen
uit te barsten en volledig uit te huilen, iets waarin dat element van
nature verzadiging zoekt. En dat is nu juist het element dat van
literatuur geni et en daarin bevrediging vindt. Het beste element van
onze natuur, niet voldoende ontwikkeld door intellectuele training
of zelfs maar door gewenning, laat dan de controle over dat kiagende element verslappen, omdat het toch maar de ervaringen
van anderen zijn die het bekijkt. Het ziet er voor zichzelf niets
schandelijks in om met het buitensporige verdriet van iemand
anders mee te leven , als het ZO op het oog een behoorlijk mens is.
Men denkt dat men daar aileen maar iets mee kan winnen ,
namelijk genot, en dat zou men niet graag missen door het hele
werk af te keuren.

Plato, schrijver. Teksten gekozen en vertaald door Gerard Kooischijn .
Uitg. Bert Bakker , Amsterdam 1987 , pp . 245-246.
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De ontwikkelingen van het digitale tijdperk houden velen bezig. In het bijzonder de informatievloed: informatieoverkill,
vereenzaming achter het beeld- of computerscherm, anarchie van het internet. Er wordt gewaarschuwd voor informatiechaos en desinformatie. Media en cultuurcritici waarschuwen voor een tweestandenmaatschappij: een info-elite
tegenover een grote massa van digibeten, die met de ontwikkelingen gewoon niet meekunnen.
Uiteraard is dit niet nieuw, al sinds Plato in 'Phaidros' de
vernietiging van de taal door de uitvinding van het schrift bespreekt, wordt elk nieuw medium als vernietiger van de cultuur tot dan toe beschouwd. De ervaring leert dat het meestal zo'n vaart niet loopt. Ronald Soetaert die al enkele jaren in
Vlaanderen en Nederland het multimediale landschap in
kaart brengt, doet het in dit nummer nog eens over, maar
nu vanuit het brede perspectief van geletterdheid. Hij schetst
ons hoe de digitale wereld niet alleen onze vrije tijd maar
ook ons professioneel 'geletterd' leven zal beïnvloeden.
Edouard Vanhoutte is als onderzoeker werkzaam in het
Clausarchief aan de Universitaire Instelling Antwerpen en
heeft in die functie veel belangstelling voor de nieuwe media. Hij toont ons hoe het overdadig rijke werk van Claus
met de nieuwe media ook in educatieve omgevingen tot zijn
recht kan komen. André Mottart vraagt aandacht voor de
digitale literatuur zelf. Vandaag nog relatief onbekend maar
met de rasse verspreiding van Internet ongetwijfeld niet
lang meer.
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Frits Schulte tenslotte wil met beide voeten op de grond
blijven en heeft het over de omkadering en randvoorwaarden
die noodzakelijkerwijze horen bij al dat moois dat ons door
de cyberjongens wordt beloofd.
Naast aandacht voor deze thema-artikelen over kunst op
de digitale snelweg, staat Wam de Moor in dit nummer
ook stil bij de dood van de Nederlandse dichter Ida Gerhardt
die 15 augustus jl. overleed.
Joop Dirksen schetst de gevolgen die de eindtermen literatuur in de aanstaande tweede fase hebben voor het literatuuronderwijs. Zijn er oplossingen voor het dalend aantal
studiebelastingsuren en voor een nuttige verdeling van de
beschikbare tijd?
Hans Ester gaat dieper in op de elementen natuur en milieu
in de Nederlandse en Zuidafrikaans e poëzie. Dit is nog maar
een greep uit het veelzijdige aanbod in dit derde nummer
van Tsjip/Letteren.
Bij dit nummer treft u ook twee bijlagen. We hebben gemeend de lezers van Tsjip en van Letteren een plezier te
doen met een overzicht van de verschenen artikelen in de
afgelopen jaargangen. Dit register stelt u in staat om nog
eens terug te bladeren in oude nummers of vestigt wellicht
de aandacht op een artikel dat u gemist heeft.

Van leesbevordering naar mediabevordering
Over nieuwe geletterdheid en nieuwe media
De nieuwe media zijn niet van een andere planeet. De
'homo zappens' zijn de (he)spelers van de nieuwe media en
maken deel uit van de generatie van de 'ontluikende geletterdheid'. De wereld van de cd-roms, computergames en
Internet vormt het abc van de toekomst. Met de culturele
geletterdheid komt het nog wel goed, volgens Ronald Soetaert. We moeten alleen wat ruimer met het begrip omgaan.
Ronald Soetaert

Inleiding

Als voorbereiding op dit artikel heb ik
bijzonder veel aandacht aan mijn zoon
en dochter besteed (waarvoor de wetenschap al niet goed is). U zult dat misschien herkennen: wie vandaag professioneel met onderwijs, jeugd en cultuur bezig is, heeft een druk bestaan
waarbij de kroost vaak wat verweesd
achterblijft. Dat gevoel is trouwens
ouder dan vandaag. Zo noteert de
jonge Sterne - in de 18e eeuw - dat
zijn vader een opvoedingssysteem voor
hem aan het ontwikkelen was met het
bekende gevolg: "wat helaas betekende
dat ik al die tijd totaal werd verwaarloosd en aan mijn moeder overgelaten;
en, wat welhaast even bedenkelijk was,
door deze trage voortgang verloor het
eerste deel van dit geschrift, waarop
mijn vader zich het meest had uitgesloofd, iedere zin, - dagelijks werden
een of twee bladzijden volkomen achterhaald." (Laurence Sterne in Tristam
Shandy).
Voor dit artikel wilde ik niet achterhaald worden door de realiteit van mijn
kinderen en zo inviteerde ik hen - tot
hun verbazing - om samen speelgoedwinkels te bezoeken. Waar kon ik immers meer leren over actuele jeugdige

geletterdheid? Al vlug heb ik me gerealiseerd wat voor een gespecialiseerde
commercie 'spelen' geworden is. Zo
heb ik een winkel bezocht met bijzonder complexe gezelschapspelen en een
winkel met al even complexe computergames. Steeds werd ik geconfronteerd met een groep jongeren en volwassenen die stilzwijgend en geconcentreerd aan het... spelen waren.
Bijna sacraal om zien.
Maar zoals vele vormen van religie is
dit ook big business: kijk maar naar de
marktaandelen van de kinderspelletjesgiganten als Nintendo, Sega - zij behoren tot de rijkste bedrijven van de
wereld. En als we enthousiast worden
over mogelijkheden van de nieuwe
media dan dienen we in 't oog te houden dat dit succes veel met economie
te maken heeft.

kapitalisme zorgt voor variatie.
Ook dat gevoel zult u wel herkennen:
vele ouders zijn vandaag in voortdurende onderhandeling met hun kinderen over mogelijke aankopen die door
televisieprogramma's gestimuleerd
worden. En nu komen daar computers,
cd-roms bij. Bij het onderwerp 'ontluikende geletterdheid' hoort dus ook
aandacht voor speelgoed. De babyboom
zorgde immers voor een speelgoedboom. De opmars van de computer
bijvoorbeeld wordt sterk gestimuleerd
door de koopkracht van de kleine
consument. En dat laatste heeft veel te
maken met hoe ouders en opvoeders
vandaag kinderen benaderen.
Uitvinding van het kind

De media dicteren in hoge mate het
amusement van kinderen; de hele merchandising bepaalt de kledij, image &
look, en - wie weet - de geest van kinderen. Wat heb ik het Vlaamse kinderprogramma Samson gehaat, zeker nadat ik de halve stad had rondgelopen
om schoenen te vinden waarop het

Er wordt wel eens beweerd dat de
graad van beschaving van een cultuur
zich laat aflezen aan de graad van aandacht voor kinderen. Als dat zo is, dan
zitten we vandaag goed, want het commerciële belang van het kind is nog
nooit nog zo groot geweest. Kinderen
hebben we niet alleen verwekt, maar
ook 'uitgevonden' in de loop van onze
geschiedenis. Een aantal historici
(zoals Aries) hebben erop gewezen dat
ons beeld van het kind een vrij recente
uitvinding is die wortelt in de Renaissance. Zo ziet Neil Postman (1982) een
relatie tussen de ontwikkeling van de
boekdrukkunst en het ontstaan van het

beest staat. En vandaag overkomt m e

' m o d e r n e ' kind.

hetzelfde met de Simpsons, want het

U moet maar eens naar oude schilde-
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rijen kijken waar kinderen als ouwelijke creaturen te kijk staan; gekleed en
poserend als kleine volwassenen. De
geschiedenis van de constructie van
het kind is een verhaal waarin het kind
steeds verder weg van de reële wereld
gehouden wordt en in een soort veiligheidszone opgroeit. Een uitgestelde
confrontatie met de wereld die we
steeds meer organiseren en ensceneren (Mollenhauer 1986: 72).
We gaan vandaag inderdaad op een
bijzondere manier om met onze kinderen. Er heeft zich een grondige verschuiving voorgedaan in de verhouding tussen volwassenen en jongeren:
van een bevels- naar een onderhandelingshouding. Abraham de Swaan
(1983) vermeldt in zijn studie de leeftijd van veertien tot vijftien jaar als het
moment dat meisjes en jongens inspraak en beslissingsvrijheid over
consumptie krijgen. En daar moeten
we nu zelfs een beetje om glimlachen,
want die leeftijd is in de voorbije tien
jaar op zijn minst met tien jaar gedaald. Ook in allerhande instituties
'democratiseerden' de gezagsrelaties.
De 'veiligheidszones' waar we kinderen in onderbrengen zijn de jongste
kwarteeuw grondig veranderd: crèches,
opvangmoeders, opvang in zijn totaliteit... Deze trend laat zich ook aflezen
in de houding tot de media: de televisie
bijvoorbeeld is de jongste jaren gebruikt als opvang en opvoeder. En de
computer lijkt die rol steeds meer over
te nemen.
Eerst iets over die veiligheidszones,
die overweldigende aandacht voor
kinderen en de gevolgen daarvan voor
de ontluikende geletterdheid.

EN 7.3

Geletterdheid

Ontluikende geletterdheid

Hierboven heb ik al gesteld dat er beweerd wordt dat de graad van beschaving af te lezen zou zijn aan de zorgvuldigheid waarmee een beschaving
omgaat met kinderen. Naast de constatering dat onze maatschappij - om
diverse redenen - extreem veel aandacht aan kinderen besteedt, is het
ook zo dat velen zich vandaag bezorgd
maken over de ontwikkelingen binnen
die maatschappij.
Het is niet alleen 'youth as fun' maar
het is evenzeer 'youth as trouble' (zie
Laermans 1996). Nu ja, oudere generaties hebben altijd wel geklaagd over
jongere generaties. Er wordt vandaag
bijvoorbeeld steeds meer geklaagd over
de achteruitgang van de culturele geletterdheid bij een jonge generatie. De
jongeren zouden niet meer kunnen
schrijven, ze zouden hun klassieken
niet meer kennen, laat staan historische kennis of inzicht bezitten.
Recente campagnes voor leesbevordering worden ook geïnspireerd door dit
doemdenken. Die klaagzang is een onderdeel van een aanzwellende lastercampagne - geleid door de 'laatste'
intellectuelen - waarin de onwetendheid van de massa in het algemeen een
bron van ergernis, spot en bezorgdheid
werd.
Er bestaat een vast ritueel om dergelijke maatschappelijke crisissen te benaderen. Het onderwijs wordt dan vaak
aangeduid als oorzaak en als mogelijke
oplossing van het probleem. En binnen
het onderwijs wordt de schuld doorgeschoven: de universiteit verwijt het
secundair onderwijs, het secundair
onderwijs het lager onderwijs... enzovoort. Met het begrip 'ontluikende geletterdheid' wordt zelfs geïnsinueerd
dat de schuldvraag nog verder ligt: ook
zij die amper kunnen lezen en schrijven worden in het debat betrokken.

Normaal start het onderwijzen van
kinderen in schrijven/lezen vanaf 5 a
6 jaar. Uit onderzoek blijkt echter
steeds meer hoe belangrijk de periode
daarvoor kan zijn, omdat dan een beeld
wordt gevormd van het nut van die
vaardigheden, en uiteraard omdat 'willen' leren essentieel is voor de resultaten. Kinderen worden niet geletterd
geboren, ze worden het in een sociale
omgeving. Hoewel formele instructies
van groot belang zijn, is het toch zo dat
de ontwikkeling vooral op gang komt
door het schrijven en lezen in de dagelijkse context. Die eerste confrontatie
blijkt voor vele kinderen van essentieel
belang te zijn: "Young children's
'scribbling' or 'reenactments' of books
may be unconventional by adult standards, but such actions play important
roles in the child's continuing development" (Teale & Sulzby 1986: xviii).
Sommige eerste vormen van geletterdheid worden in gang gezet door de volwassenen, andere zijn een gevolg van
de activiteiten van het kind zelf. Het is
goed in 't oog te houden dat geletterdheid een culturele constructie is en
geen natuurlijk gegeven. Kinderen
groeien op in een maatschappij waarin
een vorm van geletterdheid deel uitmaakt van hun leven. Terwijl kinderen
hun omgeving exploreren, ontwikkelen
zij hun 'roots of literacy' (Goodman,
1980: 6). Ze vinden dus hun eigen
vorm van geletterdheid uit, parallel aan
die van hun onmiddellijke omgeving
en de maatschappij: "The different
functions literacy serves as a symbolic
system for humans and the values it
holds for the member of society will
affect the way in which children learn
written language." (Teale & Sulzby
1986: xviii).
Activiteiten voor leesbevordering binnen en buiten de school richten hun
aandacht steeds meer op de jonge
lezers met zelfs bijzondere aandacht

voor kinderen die nog niet kunnen
lezen. En de markt staat klaar om deze
aandacht te verzilveren: badboekjes,
cassettes met jeugdliteratuur. En dan
zijn er nog allerhande hedendaagse
culturele en onderwijskundige initiatieven te vermelden: voorleesmoeders,
leeskringen en leesclubs in bibliotheken, een leeshoek in de klas, et cetera.
En hoe goed bedoeld en interessant deze initiatieven ook zijn, toch kan men
zich afvragen of zo'n immense campagne voor het lezen van boeken niet
voorbijgaat aan een nieuwe geletterdheid die zich aan het ontwikkelen is.
Een geletterdheid die meer is dan een
boekengeletterdheid maar evenzeer bestaat uit het orale, het muzikale en het
beeld. Kortom: stellen we geletterdheid
niet iets te makkelijk gelijk met bibliotheek van boeken? Spreken de boekenliefhebbers niet te veel vanuit eigenbelang door van een bedreiging van dé
cultuur te spreken als het boek concurrentie krijgt?

Als we het vandaag over geletterdheid
hebben en we houden ook rekening
met wat er in onze moderne maatschappij aan het gebeuren is, dan zien
we dat geletterdheid met meer te maken heeft dan met de boekdrukkunst.
Bij de cultuuroverdragers - de ouders,
de leraren, de begeleiders - constateer
ik dat ook zij een groot deel van hun
vrije tijd voor schermen zitten of naar
hi-fi installaties luisteren. Ook voor die
generatie heeft de televisie voor een
cultureel referentiekader gezorgd.
Terugblikken naar het verleden impliceert vaak herinneringen bovenhalen
waarin televisiebeelden een centrale rol

spelen. De VPRO bijvoorbeeld presenteert elk jaar 'Zomergasten' waarin intellectueel gemijmerd wordt over al dat
moois dat op het scherm te zien was.
En ook op de Vlaamse televisie wordt
met bekende Vlamingen teruggeblikt
via ingeblikte televisieherinneringen.
Moderne geletterdheid heeft vandaag
te maken met boeken, televisie, muziek, film...
Kortom, wie het vandaag over culturele
geletterdheid heeft, is verplicht leesbevordering te verruimen tot 'media'bevordering. En daarbij wil ik zeker
geen sfeer creëren waardoor het geschreven woord tegen het beeld wordt
uitgespeeld. Of waarbij hartverscheurende keuzes dienen gemaakt te worden tussen literatuur of film en televisie, bibliotheek of computer...
Of kortzichtige keuzes die voorbijgaan
aan de vraag welke soort geletterdheid
past bij het leven en denken van de 21e
eeuw. Een vorm van post-geletterdheid
die past bij een post-industriële maatschappij. Geletterdheid en communicatie die sporen met de eisen van een
informatie- en kennismaatschappij.
Aandacht voor ontluikende geletterdheid impliceert ook specifieke aandacht voor de wijze waarop de nieuwe
media een nieuwe geletterdheid dus
een nieuwe identiteit construeren.
Nogmaals dat geldt ook voor de oudere
media. De boekdrukkunst en de hele
cultuur eromheen worden door velen
als een natuurlijk verschijnsel beschouwd, maar ze zijn uiteraard evenzeer een culturele constructie. Tijdens
discussies op conferenties roept steeds
iemand uit dat schrijven of lezen op
scherm, tekenen en kleuren, en muziek maken met de computer 'onnatuurlijk' zijn. Alsof een gedrukt boek,
het spelen op een piano, een opname
van een concert, ja zelfs een tekening
in potlood op papier geen culturele
constructies zijn. Nadenken wat er aan
het gebeuren is binnen onze cultuur

dient uit te gaan van dit inzicht: onze
culturele geletterdheid is geconstrueerd via de media. En cultureel geletterd zijn betekent kunnen communiceren in de cultuur waarin men leeft:
"Because any concept of a well-ordered
society depends on raising our children
to participate in public discourse, and
that discourse will increasingly be
through electronic means." (Hundt
1996:10).
Het gaat dus al lang niet meer over
voor of tegen nieuwe media, we worden uitgedaagd om na te denken over
wat de nieuwe media kunnen betekenen voor de jeugd.
Nieuwe media, nieuwe geletterdheid

Kortom, als we het over culturele en
ontluikende geletterdheid hebben dan
kunnen we niet meer voorbij aan de
communicatierevolutie. Niemand ontsnapt vandaag immers aan de digitalisering. Niemand ontsnapt vandaag ook
aan de massacultuur. Via speelgoed,
fictie, beelden, muziek... creëren jongeren hun identiteit. Dat is uiteraard niet
nieuw. We herinneren ons toch allemaal een bepaald speelgoed, een specifieke strip en een onvergetelijk song,
tv-feuilleton of boek? Met een zekere
melancholie vergelijken we die heerlijkheden met wat vandaag op de
markt komt. En we zien dat het
vroeger beter was.
Maar we herinneren ons toch ook de
bezorgdheid van onze ouders en opvoeders over onze geestelijke gezondheid die rechtstreeks bedreigd werd
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door een groeiende jeugdcultuur.
Oudere generaties blijken steeds weer
verbaasd en/of bezorgd over de cultuur
van jongeren. Ook ik kijk vandaag inderdaad met een zekere verbazing naar
de krijgers, soldaten en poppen die
mijn huiskamer bevolken. Neem bijvoorbeeld het soort krijger dat in een
handomdraai muteert in een dierlijke
machine. Tja, dat is inderdaad iets anders dan Old Shatterhand en Winnetoe
die het op eigen kracht moesten doen.
Ook de vechtende dames en heren in
de computergames krijgen extra levens
ter beschikking of kunnen een beroep
doen op magische of technologische
extraatjes. In een spel als 'Doom' krijg
je via codes een extra portie gezondheid en wie handig genoeg is wordt tijdelijk - onsterfelijk. In spelen als
'Sim-City' en 'Sim-Life' is de speler
(respectievelijk) burgemeester en God.
In spelen als 'Myst' en 'Seventh Guest'
klik je je door een mysterieuze wereld.
Via zulke andere manieren van spelen,
krijgen kinderen een ander beeld van
de wereld, en van de weeromstuit een
ander wereldbeeld.
Is dat nu goed of slecht? Tja, is televisie goed of slecht? Is het boek goed of
slecht? Met een ja of neen komen we
er niet van af. Het antwoord hangt
immers af van wat we met deze media

doen. En wat het meest verontrust is
de vraag of we nog wel kunnen kiezen.
Zo blijken kinderen zelf massaal te kiezen voor iets waar de ouders met verbijstering naar kijken, maar wel voor
betalen. Waarom doen ouders dat?
Omdat ze van hun kinderen houden
uiteraard. Zoals hierboven al gesteld,
'de uitvinding van het kind' impliceert
ook dat we op een bijzondere manier
met kinderen omgaan. En de commercie heeft ondertussen het kind ontdekt
als een belangrijke bron van inkomsten. De reclame probeert de wensen
van ouders en kinderen met elkaar te
verzoenen: leren en amuseren worden
edutainment (kijk maar naar de reclame van bijvoorbeeld Fisher-Price,
Lego en heel wat cd-roms).
Dat is al lang zo maar edutainment is
niet voor niets een nieuw 'buzz-word',
een concept dat ons iets vertelt over de
tijdgeest: kinderen mogen wel tijd verliezen maar dan liefst zinvol. Het kan
dan zo zijn dat we steeds bewuster kinderen willen, maar we willen ze ook
soms even kwijt. Speelgoed, tv-programma's, prentenboeken... dienen
dan als zoethouders en overdragers van
cultuur. Zo'n combinatie kan de ouder
van vandaag niet weerstaan, een mooie
mengeling van eigenbelang en hoger
belang: "These optimistic ideas about
the benifits of play are now so deeply
engrained in popular attitudes that
they constitute a dogma for early socialization." (Kline 19XX: 157). Hetzelfde
geldt vandaag voor de computer. Op
een slimme manier wordt de consument een multimediamachine verkocht met gratis op de harde schijf of
cd-rom een leerzaam spel of speelse
lessen voor kinderen. Wie zou zijn kinderen zoiets ontzeggen? Als de ouders
twijfelen aan de educatieve waarde van
een computerspel wordt het laatste
argument ingezet: wie met een computerspel speelt, leert het ABC van de
toekomst. Al spelend de informatie-

maatschappij binnen, lijkt de blijde
boodschap.
Maar ondertussen maakt men zich ook
zorgen over zowel die informatiemaatschappij als over de spelletjes die de
kinderen fascineren. Er is een openbaar debat losgebroken over het nieuwe speelgoed: zijn computerspelletjes
een gevaar voor de lichamelijke conditie of het geestelijk evenwicht van de
jeugd? Geweld
en seks zijn de
ingrediënten die
het debat doen
oplaaien. In elk
geval blijkt nog
maar eens wat
voor een serieuze zaak de vrije tijd van onze jeugd wel
geworden is. Moeten we dit alles au sérieux nemen?
Ik denk het wel, want ontluikende geletterdheid is een belangrijk iets. Daarmee bedoel ik niet dat ik de rampenscenario's onderschrijf waarmee de
nieuwe media ondertiteld worden. En
ook bij de hype horen kritische bedenkingen. Maar wel ben ik er van overtuigd dat we onze aandacht voor boeken dienen te verruimen tot aandacht
voor de media waarin en waarmee we
vandaag onze identiteit creëren. En dat
gebeurt bij kinderen al spelend...
Kinderen groeien vandaag op in een
elektronische omgeving: zij zappen op
de kabel, selecteren op de afstandsbediening 'play, record, forward, rewind',
surfen op het Internet, zenden e-mails,
klikken op cd-roms... Zo'n 'electronic
childhood' creëert geen kinderen naar
eigen beeld en gelijkenis (zie Wartelala
1996). We staan verbijsterd over hun
handigheid, trots maar ook bezorgd
over wat dat allemaal teweegbrengt.
Onze onmacht groeit tegenover een
markt die steeds meer de agenda
bepaalt, steeds meer speel - en leeromgevingen construeert en verspreidt.

Nieuwe markt voor nieuwe media

De logica van de markt beïnvloedt al
langer dan vandaag wat als geletterdheid kan tellen. De verspreiding van
het boek heeft veel te maken met specifieke marktstrategieën. De komst van
radio en televisie gaat gepaard met een
globalisering van de markt.
Wat de televisie betreft, kreeg de openbare omroep de jongste jaren concurrentie van diverse privé-omroepen.
Kijkcijfers beïnvloeden steeds meer
wat er te zien is op televisie. En dat
leidt duidelijk niet tot betere programma's, maar eerder tot meer van hetzelfde. De economische logica leidt tot
eenheidsworst. Ook de kinder- en
jeugdprogramma's dienen aan deze
markteisen te voldoen. Precies die
programma's zijn vaak een onderdeel
van de groeiende wereldhandel.
U bent er ongetwijfeld mee geconfronteerd: Star Wars, Flintstones, Batman,
Sesame Street, Turtles, Simpsons.
Opvallend daarbij is dat de markt al
langer dan het onderwijs multimediaal
geworden is: de kinderhelden zijn in
boeken, televisie, film, video, computergames en allerhande spin-off producten te vinden.
We hebben hier te maken met netwerken, die door Marsha Kinder als
supersystemen beschreven werden: "In
order to be a supersystem, the network
must cut across several modes of image production; must appeal to diverse
generations, classes, ethnic subcultures, who in turn are targeted with
diverse strategies; must foster 'collectibility' through a proliferation of related
products; and must undergo a sudden
increase in commodficiation, the success of which reflexively becomes a
'media event' that dramaticaly accelates
the growth curve of the system's commercial success." (Kindier; geciteerd
in Hundt 1996: 35).
Diverse media treden dus in interactie
en dat wordt precies door de kapitalis-

tische logica gestimuleerd. Kinderen
staan in het centrum van dergelijke
merchandising. Dat hoeft niet noodzakelijk verkeerd te zijn, maar toch
kunnen we niet voorbijgaan aan het
feit dat commerciële bedrijven een
andere agenda hebben dan academische of onderwijskundige instituten.
Er groeit dus een zekere bezorgdheid
over media die commercieel gestuurd
worden, zodat zij vaak alleen rekenschap moeten afleggen aan aandeelhouders. En niet aan zij die houden
van cultuur en onderwijs.
We staan vandaag voor veranderingen
die de grenzen doen vervagen tussen
woord- en beeldcultuur, tussen hoge
en lage cultuur, tussen school en andere instituties (zoals bibliotheken
maar ook de media spelen een steeds
grotere rol in opvoeding en onderwijs).
De commerciële massamedia proberen
greep te krijgen op de geletterdheid
van de jeugd.
En plots ziet men diverse bedrijven
samenwerken om de jeugd zo professioneel mogelijk te entertainen.
Een tijdje geleden las ik een bericht
in de Amerikaanse kranten: Walt
Disney Co. lanceert een 'fee-based
World Wide Web service' voor
Disney's Daily Blast. Een mix van
on-line spelletjes, animated stories,
nieuws voor kinderen tussen 3 en
12 jaar (exclusief beschikbaar op
Microsoft Corp.'s on line service) waar
voor betaald zal moeten worden. Jeff
Sanderson (Microsoft Network manager) vertelt waarom zijn bedrijf
graag met Disney werkt: "With all the
fears that parents have about the Internet, the Disney name is trusted and
valued. If there is anything that will get
them on-line, Disney will." (The Wall
Street Journal. March 31,1997).
Op dezelfde dag lees ik dat Apple besloten heeft minder te investeren in
onderzoek, waardoor een aantal toponderzoekers plots vrij zijn. Zij worden

niet gevraagd door universiteiten maar
door bedrijven. Zo verliet de onderwijspecialist Allan Kay Apple voor... Disney
Imagineering. Het ziet er naar uit dat
Disney edutainment au sérieux neemt.
Alle redenen voor ouders, begeleiders,
opvoeders en leraren om Disney au
sérieux te nemen.
Traditie en vernieuwing

Uit die commerciële ontwikkelingen
leren we dat het noodzakelijk is om
zorgvuldig de relatie van een nieuwe
geletterdheid met een meer traditionele culturele geletterdheid in kaart te
brengen. De grenzen die vervagen
tussen genres, tussen hoge en lage
cultuur, tussen woord en beeld, tussen
fictie en realiteit, tussen schrijver en
lezer... hebben hun oorsprong in de
geschiedenis. Vele van die grenzen
werden bijvoorbeeld door de boekdrukkunst gecreëerd (zie Soetaert & Van
Belle 1994,1996; Soetaert 1995,
1996). De vragen die vandaag gesteld
worden over nieuwe media, zijn vragen
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die in de loop van de geschiedenis
reeds aan bod kwamen. Kortom, zoals
ik Bruno Latour, onlangs in een interview hoorde beweren: de nieuwe media
komen niet van een andere planeet.
Enthousiasme voor nieuwe ontwikkelingen kan best samen met het au
sérieux nemen van kritische bedenkingen: "Deze homo zappens (..) is niet bij
de dingen en ziet niets. Ongebreidelde
kijklust schaadt zelfs het vermogen tot
zien. Concentratie en aandacht moeten
geoefend en gecultiveerd worden, en
bij verslaafde zappers soms zelf opnieuw worden aangeleerd." (Derkse
1997: 293).
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Akkoord, maar we moeten ook de
achterkant van het gelijk in 't oog
houden. Ontstaat er geen nieuwe vorm
van kijken en concentratie dus van
'zien'? Zijn we als leraren niet te gefixeerd op het culturele erfgoed? Ik
bots vandaag op het verschijnsel dat ik
in het begin van een (academie)jaar
een les geef over literatuur en nieuwe
media. En ik - zo hoop ik - open de
ogen van de studenten voor nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst en
verbanden met het verleden. Zes
maanden later constateer ik dat een
aantal studenten zoveel over/van en in
die nieuwe media geleerd heeft dat ze
mij les staan te geven. Hoe komt dat?
Er zijn natuurlijk heel wat redenen te
bedenken (tijd, verstand, ouderdom...),
maar er is één reden waarmee ik onlangs geconfronteerd werd in een boek
van mediafilosoof Derrick de
Kerckhove: hij suggereert dat onwetendheid ook positieve kanten heeft
omdat "'niet geprogrammeerde' individuen een functionele voorsprong zullen hebben over hun 'geprogrammeerde' medemensen."
Inderdaad, de flexibiliteit van de onwetende zal "zijn wortels hebben in het
feit dat zij zich de nieuwe technologieën eigen kan maken zonder eerst te
hoeven afrekenen met bestaande vooroordelen en attitudes" (in: de Kerck-
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hove 1995: vii). Kortom: leraren dienen
aandacht te besteden aan traditie op
zo'n manier dat vernieuwing mogelijk
blijft.
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Het web van Marsua
Via hypertext 'linken' naar Hugo Claus
De iets moeilijkere gedichten zoals 'Marsua' van Hugo
Claus halen het klaslokaal nog zelden. De poëticaliteit van
een gedicht is immers een junctie van intertextualiteit en de
leerlingen hebben (nog) geen referentiekader om het gedicht
te plaatsen tussen andere teksten waaraan het refereert.
Hypertekst kan die intertextualiteit duidelijk maken.
Edward Vanhoutte

Midden de jaren zestig kwam Ted Nelson met de term Hypertext op de proppen. Wat later (1969) lanceerde Julia
Kristeva het begrip Intertextualiteit.
Gérard Genette gebruikte de term
hypertext om een bepaald soort van intertextualiteit te benoemen: "J'appelle
donc hypertexte tout texte dérivé d'un
texte antérieur par transformation
simple (nous dirons désormais transformation tout court) ou par transformation indirecte: nous dirons imitation." (Palimpsestes. La littérature au
second degré: Editions du Seuil, 1982.
P . 16).
Nelson definieerde hypertext echter als
non-sequential writing waarmee hij
meer bepaald dacht aan teksten die
elektronisch geschreven en gepubliceerd zouden worden. De polemiek die
de twee kampen voerden is mijns inziens terug te brengen op denkfouten
van beide zijden. Kristeva en Genette
benadrukten teveel het belang van de
metatekst, Ie texte antérieur, waarin de
betekenis van de bestudeerde tekst (de
paratekst) ligt, terwijl Nelson te formalistisch het relationele component van
hypertekst over het hoofd zag.
Intertextualiteit en hypertext hebben
wel degelijk iets met elkaar te maken.
Ik probeer dat te verduidelijken aan de
hand van mijn definitie van hypertext.

Hypertext

Met hypertext bedoel ik een elektronische multi-lineaire (in plaats van nonsequential) verzameling van informatieeenheden (nodes) die tekst, geluid en/
of beelden kunnen bevatten en die met
elkaar verbonden worden door middel
van links. Het 'linkende' element tussen de 'nodes' is eerder van associatieve dan van mathematisch-hiërarchische aard. Wat in een tekst een intertextuele (of intra-textuele) verwijzing is
naar een andere tekst of een geëxpliciteerde voetnoot, wordt in hypertext vervangen door een link naar die andere
tekst. Elke tekst wordt zo in wezen
voortdurend gedecentreerd, want de
tekst die je via de link op het scherm
krijgt, wordt de hoofdtekst vanwaaruit
weer nieuwe links vertrekken. Maar
tezelfdertijd betekent dat de-centreren
ook een re-centreren: het snel voorhanden zijn van informatie via het hyperlink-systeem zorgt ervoor dat elke tekst
binnen een web van andere teksten
haar betekenis krijgt. Zie daar de verzoening tussen Kristeva/Genette en
Nelson.
Als we ervan uitgaan dat gedichten
gedefinieerd worden door hun relaties
met en functies temidden van andere
teksten - poëzie kan alleen maar ge-

maakt worden uit andere gedichten -,
dan moeten die andere teksten ook bekend, zo niet bereikbaar zijn voor wie
gedichten wil lezen. Die relaties, die intertextualiteit, spelen zowel op het vormelijke - wat Genette imitation noemt
- als op het inhoudelijke vlak - transformation. Juist in dat relationele web
van teksten wordt de uniciteit van de
singuliere tekst duidelijk. Het herkennen en opsporen van intertextuele referenties, citaten, allusies, echo's... is
dus van essentieel belang bij het lezen
van een gedicht. Iedereen die poëzie
doceert, weet welke moeilijkheden
leerlingen daarmee hebben, en dat is
normaal, want ze hebben gewoonweg
(nog) niet genoeg teksten gelezen om
die pointers te zien. Die vaststelling
roept in het huidige literatuuronderwijs twee reacties op: 1. de docent vermijdt 'te moeilijke' teksten, en geeft de
voorkeur aan éénduidige, gemakkelijke
poëzie, zo die al bestaat, of 2. hij/zij
gaat de uitdaging aan en probeert de
leerlingen te helpen om de relaties te
ontdekken en uit te leggen. En daar ligt
de ware taak van de docent; de leerling
helpen bij het ontdekken en expliciteren van intertextualiteit, of anders
gezegd, de poëzielezer afhelpen van de
optische illusie dat de tekst een zelfstandige entiteit is. Een tekst functioneert in een web van teksten, en dat
web kan gigantische afmetingen aannemen. Wie al geprobeerd heeft de intertextualiteit van een tekst te duiden,
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weet dat daarbij hopen materiaal komt
kijken en dat dat materiaal niet altijd
even gemakkelijk te verzamelen is
vanwege de verspreidheid ervan.
Hypertext kan een oplossing bieden
voor dit didactische en praktische probleem; grote hoeveelheden verspreide
informatie kunnen multimediaal en
overzichtelijk, i.e. in een gelinkte
omgeving, een web, op één plaats
gepresenteerd worden: het scherm.
Virtuele seminaries

In mijn artikel Hyptertekst is middeleeuws (Rita Rymenans & Hugo de
Jonghe (red.): Het Schoolvak Nederlands. Verslag van de tiende conferentie.
Beigem: Stichting Het Schoolvak
Nederlands, 1997) heb ik de bruikbaarheid en de effectiviteit van hypertext
voor het literatuuronderwijs besproken
aan de hand van voorbeelden uit het
buitenland. Mijn conclusie uit vorig
onderzoek was dat het literatuuronderwijs het beste gebaat is met hypertextuele lespakketten die een lusvorm
vertonen: de gebruiker begint en eindigt met de lectuur van de centrale
tekst, en kan niet buiten het pakket
terechtkomen (concept van een gesloten web). Dat wil ik nu verder uitwerken naar het Nederlandstalige literatuuronderwijs toe.
Hypertextueel studiemateriaal of virtuele seminaries worden geconcipieerd
op het principe van het gecoördineerd
incidenteel leerproces. Piaget wees er
al op dat het zelfontdekkend leren een
zeer effectieve methode is. Resultaten
van vergelijkende studies met leerlingen die of een virtueel seminarie hadden gevolgd, of het lesmateriaal in een
normale klassituatie kregen aangeboden, bevestigen die stelling. Het virtuele seminarie is een hypertextueel lespakket, onderbouwd door één of
meerdere doelstellingen, waarin een
multimediale verzameling van materiaal rond een centrale (maar te de-
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centreren en re-centreren) tekst wordt
aangeboden, en waarin de leerling zich
vrij kan bewegen, i.e. zonder de hulp
van een docent. De centrale doelstelling (en), expliciet omschreven voor elk
afzonderlijk seminarie, worden aangevuld met minstens drie impliciete leerresultaten die gelden voor alle virtuele
seminaries over welk vakgebied dan
ook. Ten eerste worden de leerlingen
ingeleid in het (probleemoplossend)
werken met hypertext en multimedia,
en aldus in de IT-vereisten die de
groeiende informatiemaatschappij aan
jonge mensen stelt. Ze worden computer literate. Ten tweede leren de leerlingen een nieuwe vaardigheid aan: het
niet-lineaire lezen. Een derde impliciet
leerresultaat is dat de leerlingen de implicaties leren begrijpen die IT heeft op
het latere beroepsleven en op de hele
maatschappij.
Eigenlijk is die nieuwe vaardigheid van
het niet-lineair lezen niet helemaal
nieuw; ze is eigen aan de mens. Luke
Hockley toonde in zijn artikel Encountering Digital Media (Michael Popham
& Lorna Hughes (eds.): Computers e[
Teaching in the Humanities. Oxford:
CTI, 1996) aan dat wie een krant leest,
dat op een niet-lineaire manier doet.
Niemand start links bovenaan op de
voorpagina om na een aantal uren op
de laatste pagina rechts onderaan te
eindigen. Neen, we lezen misschien
eerst de strips, scannen dan de voorpagina op zoek naar interessante grote artikelen, en op onze weg naar zo'n artikel op bladzijde x, lezen we titels, vergelijken we foto's en blijven we hangen
bij iets wat interessant lijkt. We bladeren door de krant of terug, en wie leest
nu echt elke letter die in een krant
staat? Wat iedereen dus onbewust doet,
wordt nu door de IT-maatschappij voor
de eerste maal geëxpliciteerd, en dat
veronderstelt een aangepaste leesstrategie.
Uit de definitie van de virtuele semina-

ries volgt dat die zo ontworpen moeten
worden dat ze het studiemateriaal duidelijk, aantrekkelijk en leesbaar presenteren; de verschillende soorten teksten duidelijk onderscheidbaar zijn (de
leerling mag bijvoorbeeld nooit twijfelen of de tekst op het scherm poëzie
is of verklarend materiaal); het seminarie op zelfstandige basis kan verwerkt
worden, dat wil zeggen zonder de docent die alleen nog maar als system-operator functioneert; en dat de leerling in
zijn of haar concentratie op het materiaal op geen enkel moment gehinderd
wordt door de manier van presentatie
of door de computer als medium.
Het web van Marsua

De problematiek van de intertextualiteit voor het onderwijs en de definities
van hypertext en virtuele seminaries in
acht genomen, lijkt mij het gedicht
Marsua van Hugo Claus uitstekend
materiaal als voorwerp voor een pilotproject virtuele seminaries dat leerlingen wil inleiden in het begrip intertextualiteit. Alhoewel het geen transparant
gedicht is, staat het toch regelmatig op
het programma van docenten Nederlandse literatuur, en dat zal in Vlaanderen wel nog een tijdje zo blijven,
want de auteurs van Lemma 5 (DNB/
Pelckmans, 1993), een recent en veel
gebruikt leerboek Nederlands voor het
ASO in de eenheids structuur in Vlaanderen, hebben het gedicht met bijbehorende (summiere) bespreking in hun
boek opgenomen.

De tekst en het materiaal
MARSUA
De koorts van mijn lied, de landwijn van mijn stem
Lieten hem deinzend achter, Wolfskeel Apollo,
De god die zijn knapen verstikte en zwammen,
Botte messen zong, wolfskeel, grintgezang.
Toen vlerkte hij op, gesmaad,
En brak mijn keel.
Ik werd gebonden aan een boom, gevild werd ik, gepriemd
Tot het water van zijn langlippige woorden in mijn oren vloeide,
Die ingeweld begaven.
Zie mij, gebonden aan de touwen van een geluidloos ruim,
Geveld en gelijmd aan een koperen geur,
Gepunt,
Gericht,
Gepind als een vlinder
In een vlam van honger, in een moeras van pijn.
De vingernagels van de wind bereiken mijn ingewanden.
De naalden van ijzel en zand rijden in mijn huid.
Mij heeft niemand meer genezen.
Doofstom hangt mijn lied in de hagen.
De tanden van mijn stem dringen alleen meer tot de maagden door,
En wie is maagd nog of maagdelijke bruidegom
In deze branding?
(Een bloedkoraal ontstijgt in
Vlokken mijn hongerlippen.
Ik vervloek
Het kaf en het klaver en de horde die op mijn daken
De vadervlag uithangt - maar gij zijt van steen.
Ik zing - maar gij zijt van veren en gij staat
Als een roerdomp, een seinpaal van de treurnis.
Of zijt gij een buizerd - daar - een wiegende buizerd?
Of in het zuiden, lager, een ster, de gouden Stier?)
Mij heeft niemand meer genezen.
In mijn kelders is de delfstof der kennis aangebroken.

(tekst uit: Hugo Claus, De Oostakkerse gedichten, Amsterdam, De Bezige Bij, 1955
en Hugo Claus Gedichten 1^48-1^6^, Amsterdam, De Bezige Bij, 1978, p. 123-124)

Wie het gedicht leest, ziet op het eerste
gezicht al dat het bulkt van de intertextuele referenties, associatieve compositietechniek enzovoort. Paul Claes
schreef er een artikel over van vijftien
bladzijden waarin hij probeert de puzzelstukjes naast elkaar te leggen. Het is
niet de bedoeling om dat in dit artikel
even dunnetjes over te doen, maar wel
om erop te wijzen dat het ontraadselen
van het gedicht al gebeurd is en dat er
dus heel wat materiaal voorhanden is
dat zo in een gelinkte leeromgeving
kan gepresenteerd worden. Zo kan het
virtuele seminarie het gedicht linken
met de plaats in Ovidius' Metamorfosen
waar een versie van de Marsyasmythe
verteld wordt. Tegelijkertijd kan informatie gegeven worden over die mythe
die Claus zelf vond in The Golden
Bough van de Britse antropoloog James
Frazer, moet de naam Apollo toegelicht
worden, kan er misschien een uitstapje
gemaakt worden naar de recente roman De geruchten, waar de Apollofiguur ook weer opduikt, moet het epitheton Wolfskeel verklaard worden...
Je ziet het al, meer dan vijftien bladzijden lang dus.
Virtueel
Beschouw dit hoofdstukje als een virtuele rondrit in een virtueel seminarie
dat nog niet bestaat. Echt virtueel dus.
Bij het openen van het pakket krijgt
de leerling het gedicht Marsua op het
scherm. Nadat de leerling het gedicht
gelezen heeft, moet hij/zij de eerste
indrukken in een daarvoor ontworpen
box op het scherm intikken. Deze tekst
wordt door de computer bijgehouden
en opnieuw getoond als de leerling
beslist het seminarie te verlaten. Bij
het verlaten, krijgt hij/zij immers het
gedicht en de eerste indrukken opnieuw te lezen (de lusvorm van het
seminarie). Dit seminarie is zo ontworpen dat de leerling ontdekt dat de
bete- kenis van een gedicht verandert
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naarmate men het web van teksten
waarin het gedicht functioneert beter
leert kennen. Na de lectuur van het gedicht kan de leerling doorklikken naar
de hypertext-versie van het gedicht. In
die versie zijn woorden en regels aanklikbaar, waarop een scherm of een
box verschijnt met informatie over dat
woord of die regel. Die uitleg kan op
zijn beurt ook weer links kan bevatten
naar andere schermen met tekst, beeld,
geluid en links enzovoort. Zo kan de
leerling van het woord Marsua bijvoorbeeld doorgelinkt worden naar het verhaal van Ovidius, het schilderij van
Titiaan, maar ook naar de plaats in
The Golden Bough waar onder andere
gezegd wordt dat Marsyas een moederlied componeerde voor Cybele. Van
daaruit vertrekken er links naar zowel
de plaats bij Pausanias waar dat verhaal
verteld wordt, als naar het gedicht De
moeder dat Claus, die zich in Marsua
met de zanger Marsyas identificeert, in
dezelfde bundel heeft opgenomen. Een
ander voorbeeld: in de laatste regel kan
de leerling door op delfstof te klikken
het vrijwel onbekende pictografïsche
cobra-gedicht Delfstof zien wat Claus
in april 1950 publiceerde in Cobra 6
(Claus schreef de Nota's voor een Oostakkerse Cantate tussen 1951-1953) en
waarvan alleen nog de titel overgebleven is als titel van een afdeling in Een
huis dat tussen nacht en morgen staat
uit 1953.
De hypertext-versie van het gedicht
vormt natuurlijk het centrale en grootste bestanddeel van het seminarie; hier
is de intertextualiteit te vinden. Maar
de leerling heeft ook de mogelijkheid
om de Franse, Engelse Latijnse en
Poolse vertalingen te lezen, of de drie
verschillende versies van het gedicht
in het Nederlands met elkaar te vergelijken. Die drie versies zijn niet zonder
belang, want de veranderingen die
Claus aanbracht - Claus reviseert zijn
gedichten bij elke grote publicatie -

N 7.3

zijn niet zonder betekenis. Om dat
laatste te illustreren, verwijzen we naar
de recentste versie van Marsua (Hugo
Claus, Gedichten 1^48-1^^), waar r. 16
helemaal geschrapt is, en rijden in
(r. 17) vervangen is door scheuren.
Natuurlijk wordt er ook biografische
informatie over de auteur verstrekt,
zijn leven, werk, werkwijze, stijl... De
Oostakkerse gedichten, de bundel waarin
dit gedicht staat, wordt besproken...
Conclusies
De lezer van dit artikel heeft misschien
de indruk dat door het inschakelen van
het systeem van hypertext in het literatuuronderwijs als krachtig middel om
leerlingen te helpen intertextuele relaties te ontdekken, ik meer problemen
heb gecreëerd dan ik heb opgelost. Een
eerste probleem is dat het seminarie,
zoals hier besproken, nog niet bestaat,
maar er wordt aan gewerkt. Ten tweede
staan de literatuurdocenten als humaan wetenschapper nog altijd een
beetje weigerachtig tegenover het
gebruik van de computer. Een gedicht
lezen op het scherm is nu eenmaal niet
hetzelfde als een gedicht lezen op papier, om verschillende redenen. Maar
het scherm wil het boek ook helemaal
niet vervangen. Het wil alleen doen
waar het goed in is, en daar gaat dit
artikel over. Een derde probleem vormt
het ontwerp van het pakket zelf. In feite kan alles wat maar enigszins met dit
gedicht of met Claus te maken heeft in
het web ingepast worden, maar dan
duikt het spook van wat in hypertextmiddens cognitive overhad genoemd
wordt op. Daarom zal bij het ontwerpen van dit seminarie moeten nagegaan worden welk materiaal echt van
belang is. In die zin wordt het pakket
gemodereerd, zoals elk leerboek, (in
tegenstelling tot het www) en door het
gesloten karakter ervan (de leerling kan
niet buiten het pakket het Internet op
bijvoorbeeld) blijft het didactisch ver-

antwoord. Toch moet hier direct aan
toegevoegd worden dat de leerling de
volledig vrijheid moet hebben om zelf
zijn of haar traject door het materiaal
uit te stippelen. Het vierde probleem is
daar een direct gevolg van. Hoe evalueert de docent leerlingen die elk een
ander verhaal gelezen hebben? Net
zoals ze het materiaal geassimileerd
hebben: individueel.
Als we nu de mogelijkheden van het
systeem (utility) confronteren met wat
het literatuuronderwijs ermee kan
doen (usahility), de kosten-effectiviteit
berekenen (met de toenemende besparingen in het onderwijs in ons achterhoofd), en onderkennen dat een virtuele seminarie een surplus biedt aan het
onderwijs, kan het niet anders of dit
virtuele seminarie wordt realiteit.
Dan zal mijn lied niet zoals Marsyas'
doofstom in de hagen hangen. Ê

De draad van Ariadne
Over het lezen van hyperfictie
Wie surft door Internetland moet wel zeer geletterd zijn.
Van de confrontatie met duizenden bazaars en met miljoenen woorden word je wel hyper. Een labyrint waarin de
lezer zich al snel 'lost in cyberspace' kan voelen. Maar
hyperfictie biedt ook uitdagingen om leerlingen weer aan het
lezen te krijgen op een voor hen interessante en zinvole
manier.
André Mottart

"...Je quitterai l'université.
- Et après?
- Je travaillerai avec des ordinateurs,
j'achèterai de nouveaux programmes!
On peut, en un rien de temps, changer ce
qu'on veut dans un texte, créer de multiples variantes. A partir d'une matrice, il es
possible d'inventer des centaines d'histoires, de textes mobiles. La littérature nefait
que commencer.l"

Hypertext

('nodes' genaamd) gelegd worden, de
lezer toelaten de tekst op een niet-lineaire manier te lezen. Door het klikken
op de zogenaamde 'hotwords' (die in
een afwijkende stijl, bijvoorbeeld cursief, vet, onderlijnd, andere kleur...) of
iconen kan men naar believen en onbegrensd van het oorspronkelijke woord,
idee of thema 'wegsurfen'.
Eén van de interessante toepassingen
voor literatuurwetenschap en -onderwijs van deze techniek is het in beeld
brengen van een intertextueel netwerk
rond een bepaald literair werk.3
Het artikel van Edward Vanhoutte in
dit nummer illustreert dit principe aan
de hand van het gedicht 'Marsua' van
Hugo Claus.

De impact van de computertechnologie
op literatuur en literatuurwetenschap
is natuurlijk reeds langer merkbaar.
Veel literatuurwetenschappers en
-liefhebbers zijn misschien nog niet
zo vertrouwd met de terminologie en
vooral met de mogelijkheden van de
nieuwe media, toch gebruiken al velen
onder hen jarenlang teksverwerkingsprogramma's en laten ze zich, bijvoorbeeld via de snel groeiende elektronische bibliotheek van naslagwerken,
in de bibliotheek in hypertext over
allerhande zaken informeren.
Uiteindelijk is hypertext niets meer
dan een elektronische tekst waarin
links', die tussen verschillende woorden - of tussen andere eenheden van
informatie zoals klank en beeld

Valt het onder literatoren en critici nog
een beetje mee met de kennis van het
fenomeen hypertext, dan is dit al heel
wat minder het geval met de literaire
emanatie' van hypertext: hyperfictie.
Literatuur die 'geschreven' wordt om
alleen op scherm geconsumeerd te
worden. Heel wat auteurs, vooral in het
science-fiction genre, hebben het vaak
zeer uitgebreid over cyberspace en virtuele realiteit, maar zelf experimenteren met dit nieuwe genre is er voorlopig nog maar zelden bij. Hiervoor zijn
uiteraard voor de hand liggende redenen te bedenken. Niet iedereen heeft
zin om programmeertalen of zogenaamde, auteursprogramma's (bijvoorbeeld 'Storyspace') te leren. Het schrijven van een elektronische tekst is ook

koopwaar kwijt wil, in de vele nauwe
steegjes vindt men wel altijd iets naar
zijn zin tegen een zacht prijsje. En ondanks alle pogingen om van die gezellige Internet-bazaar een reusachtige
shoppingmall te maken, blijven er toch
nog ontelbare kunstenaars en auteurs
op het Net experimenteren. Eerder geïnteresseerd in hypertext en hyperfictie
dan in 'hypercapitalism'. 2

Michel Butor I

Laat me misschien met een op het
eerste gezicht paradoxaal statement
beginnen: het Internet biedt meer aan
boekenwurmen en lettercarnivoren
dan aan de meest verstokte televisiekijkers onder ons.
Het 'Net' creëert wat televisie èn het
traditionele boek niet konden: een
schier eindeloze bibliotheek van voor
het grootste deel ongepubliceerde teksten. Geschreven door individuen over
de gehele wereld. Internet zijn miljoenen en miljoenen woorden. Men surft
er dan ook als het ware op taal in al
zijn facetten.
En het Internet mag dan al op een oosterse bazaar lijken, een labyrinth waar
iedereen luid schreeuwend zijn (op het
eerste gezicht soms wat waardeloze)
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duurder, en geeft vandaag toch nog
altijd een kleinere kans op voldoende
afzet. We hebben hier bovendien met
een jong medium te maken (amper
een tiental jaren oud), en zoals dat vaak
bij vernieuwing gebeurt zeer sceptisch
tot vijandig door de gevestigde garde
wordt onthaald. De schotschriften van
Neil Postman kent ondertussen wel
één ieder. Zijn Amerikaanse collega
Sven Birkerts doet voor hem niet onder.4
Kritiek moet men wel ernstig nemen,
maar daarom nog niet geloven. Beter is
het die nieuwe elektronische literatuur
au sérieux te nemen en op zijn merites
te beoordelen.
Hyperfictie

Als vroeg en geslaagd voorbeeld van
hyperfictie - in ieder geval veel geciteerd en besproken - geldt Victory
Garden van Stuart Moulthrop5. De lectuur' kan pas starten na het laden van
617 kilobytes. Er zijn vijftig mogelijke
ingangen: of via 'Paths to Explore' en
'Paths to Deplore', of via 'plaatsen' op
een kaart of door het vervolledigen van
verschillende zinnen. De 993 beeldschermen van Victory Garden vormen
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een collage van citaten over televisie,
media-kritiek, Pentagoncommuniqués,
beelden en kaarten,... Tegelijkertijd
worden een aantal verhalen verteld
rond verschillende personages aan een
universiteit. Het centrale personage,
Emily Runbird, wordt opgeroepen voor
militaire dienst in Saudie-Arabië. De
spanning wordt gecreëerd vanuit de
vraag of ze het er levend van afbrengt.
De lezer bepaalt haar lot...
Immers, elk scherm bevat meerdere
opties voor verdere lectuur. Via dit klikken wordt niet alleen 'een' verhaallijn
uitgetekend maar vloeien ook de verschillende vertelperspectieven in elkaar
over en wordt de lezer in een 'bewustzijnsstroom' gedompeld. Elke 'leesweg'
ontwerpt een andere lectuur en een
einde is er pas wanneer men het programma verlaat: "The story is now being written."
Hyperfictie zou men dus kunnen omschrijven als volgt: in plaats van een
roman enkel en alleen op een scherm
te projecteren, zodat hij op conventionele wijze van het begin tot het einde
lineair wordt gelezen, gebruikt de
hyperfictie-auteur hypertext om de
lezer (sommigen zullen hier liever het
woord 'user' gebruiken) op elk beeldscherm verschillende opties voor een
verdere lectuur te suggereren.
Onnodig te wijzen op de grote complexiteit van de productie van hyperfictie. Natuurlijk is de structuur van een
traditionele roman van belang maar in
hyperfictie speelt die ongetwijfeld een
veel grotere rol. Een hyperfictie-tekst
heeft niet één maar vele structuren: de
vele vertakkingen, verbindingen, grafische elementen, muzikale enzovoort,
moeten in de structuur geïntegreerd
worden. En moeten niet alleen uitgedacht, maar ook nog eens vertaald worden in een 'auteursprogramma'.
Victory Garden maakt ook duidelijk hoe
hyperfictie de literaire experimenten,
die in het begin van deze eeuw met

onder andere James Joyce begonnen,
weet te concretiseren. De meest markante kenmerken zijn ongetwijfeld
het doorbreken van de lineaire verhaalstructuur en het overlaten van de controle over de tekst - voor een stuk
althans - aan de lezer.
Internet

Met de komst van het World Wide
Web kreeg hyperfictie er weer wat
nieuwe mogelijkheden bij. Ter illustratie een interessant voorbeeld van een
werkelijk vernieuwend 'boek': 'Wax,
or the invention of television among
the bees' van David Blair. Blair werd
een paar jaar geleden bekroond met
een aantal internationale prijzen voor
een vrij lange videofilm met dezelfde
titel. Het was een vreemd verhaal over
bijen en een wetenschapper, even bizar
gefilmd als gemonteerd en vervormd
met digitale technieken. In een tweede
Wax-project werd de originele film in
stukjes gehakt en op Internet ter beschikking gesteld. Men kon de video
fragmentair bekijken en de sequensen
herordenen naar goeddunken.
Momenteel is het project aan het uitgroeien tot een echt interactief kunstwerk waarbij een groeiende schare
'schrijvers' fragmenten becommentarieert, herschrijft, herinterpreteert en
aanvult. Ook kan men binnenkort de
3D-modellen binnenhalen op de eigen
computer, hertekenen en herbekleden
met een eigen structuur en terug in het
'verhaal' plaatsen. Bovendien houdt de
centrale server rekening met de moedertaal, zodat men in het Engels of
Frans of zelfs Japans het werk kan
'lezen'. 6 Niet alleen wordt hier het interactieve potentieel van het medium
tenvolle uitgebuit, maar 'Wax' illustreert ook hoe de grenzen tussen de
genres vervagen: is dit nu een boek,
een film, grafiek,...?
Net zoals in het 'gewone literaire leven'
gaan niet alle Internetliteratoren even

driest te werk. Een mooie doorsnede
van wat op het Internet zoal te beleven
valt, biedt ons een initiatief van het
Duitse weekblad 'Die Zeit' in samenwerking met IBM-Duitsland: de Internet- Literaturpreis. Deze prijs die vorig
jaar voor het eerst werd toegekend 7
(en die de eerste van zijn soort in de
wereld zou zijn) richt zich tot een ieder
die er zich op toelegt niet op papier bestaande literatuur te creëren. Iedereen
die de esthetische en technische middelen van Internet gebruikt om taal te
maken en nieuwe uitdrukkingsvormen
te ontwikkelen mag meedoen. De organisatoren willen "das kollektive Gedachtnis der Gutenberg- Galaxis daraufhin (...) befragen, was es wert sei,
aufgehoben zu werden in die glanzende Zukunft gleich hinter dem nachsten
Link zur Informationsgesellschaft."8
Dit houdt echter niet in dat het Internet zelf thema van de bijdrage moet
zijn. Alle thema's en vormen zijn toegelaten.

kaapte. Het auteurscollectief Laurens
Beek, Georg Hoengdobler en Ran Huber vertellen over een banale gebeurtenis. De hoofdfiguur kan 's morgens
een vruchtenpers niet vinden. Dit is
de aanleiding voor een aantal gebeurtenissen waarin figureren: een sadistisch kind, een agressieve kat, een oude
man die ei zo na vermoord wordt, de
man van Waltraute. Tot uiteindelijk de
vruchtenpers gevonden en via de computer bediend wordt en... alle gegevensbestanden van alle computers van
de wereld gewist worden. Het laatste
scherm toont een huilende man op
handen en voeten in z'n Californische
villa.

De keuze om aan de hand van de laureaten van het vorige jaar even de huidige Internetliteratuur te bekijken is
ook vanuit een pragmatisch standpunt
ingegeven: de teksten staan onverkort
op het net en kunnen dus door de lezer
van dit artikel makkelijk bekeken worden. Als voorproefje en smaakmaker
zijn de illustraties bij dit artikel bedoelde

De derde laureaat biedt ons een soort
archeologische zoektocht achter de
gevels van een grootstad Berlijn. Der
Brandenburger Tor: Ein Führer is een
tegelijk komische en huiveringwekkende gids, geconcipieerd op het ritme van
Berlijnse trefwoorden, die telkens de
keerzijde, de onderwereld van de stad
belichten.

Wat op het eerste gezicht een lineair
verhaal lijkt, is eerder een perpetuum
mobile voor het genereren van verhalen. Elk scherm kan immers naar believen met andere schermen verbonden worden met steeds weer andere
inhouden.

Martina Kieninger kreeg de eerste
prijs met een nonsensikaal 'toneelstuk'
(titel: 'Der Schrank. Die Schranke.
i Stück Theater für i Denker im Denktank') met als dramatisch personae
twee demonen, een revolutionaire fantast, een regisseur, een kast, regie-aanwijzingen... maar vooral veel versintermezzi overlopend van taalspel! Kurt
Schwitters, Ernst Jandl zijn niet veraf.

En ook de poëzie gaat 'hyper': Ulrich
Reips schrijft een parodie op het sonnet. De op de volgende pagina afgedrukte illustratie toont het volledige
sonnet, maar een 'traditionele' lectuur
weegt niet op tegen de online versie.
Het gedicht 'ontstaat' op het ritme van
de computer: de woorden dansen en
stuiten tot ze op hun plaats staan, glijden dan weer weg uit de zin om zich
opnieuw te positioneren. De geleidelijke aanmaak van rijm en ritme wordt

'Waltraute halt die Welt i m Atem' heet

hier ten tonele gebracht.

de bijdrage die de tweede prijs weg-
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Ook de litanie 'verwunschlos' van Sven
Illich moet gezien worden. De 'ich
wiïT/'ich will nicht'-zinnetjes flikkeren
in een zeer wisselende typografie aan
en uit tegen de kleurrijke achtergrond
van televisietestbeelden.
Lost in cyberspace?

Uiteraard is er nog geen raamwerk
voorhanden hoe men tegen dergelijke
werken moet aankijken. Welke maatstaven dienen gehanteerd om hyperfictie te beoordelen: bepaalt bijvoorbeeld
de complexiteit de kwaliteit (men zou
kunnen denken aan het aantal 'links'
en de manier waarop ze ingebed worden)? Of is de wijze waarop de handeling ondergraven wordt of juist niet
die de originaliteit van hyperfictie uitmaakt? Hoe relevant is het taaivernuft
in een medium dat veel meer dan taalvaardigheid vergt?
Is dit slechts literatuur met andere
middelen of betekenen deze teksten nu
een complete breuk met het literaire
verleden? Beide. Men kan in hyperfictie inderdaad veel traditionele literaire
technieken herkennen en bepaalde
leescodes zijn zo uit de narratieve fictie
overgenomen, zoals de werking van
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dialogen, verwijzingen, vertellerstandpunt et cetera.
Maar aan de andere kant kan men natuurlijk ook stellen dat, wanneer men
"literatuur' in een programma (probeert) onder te brengen, er vormen
ontstaan die sterk afwijken van datgene
wat traditioneel wordt geassocieerd
met literatuur, simpelweg omdat de
technische mogelijkheden van de computer niet dezelfde zijn als die van de
drukpers." IO
Die ambivalentie - literatuur èn toch
iets anders - vindt men mijns inziens
ook in de korte Zeit-bloemlezing van
hyperfictie.
Tijdens de lectuur van die werken valt
vooral op hoe literair' deze bijdragen
zijn: het schrijfplezier en het taalspel
lijken voor deze auteurs centraal te
staan. Er wordt een universum gecreëerd van taaltekens, zinnetjes, kleur,
beweging... dat nu eens grappig en
naïef, dan weer ernstig en geraffineerd
overkomt. Waarbij de lectuur zoveel
lichter wordt dan in de gedrukte vorm,
waarin vooral inhoudelijk gewrocht
wordt en waar diepzinnigheid en
navelstaarderij vaak de boventoon voeren. Tegenover deze lust aan het artefact van deze Internetliteratuur staat
natuurlijk het gevaar dat men enkel
nog oog heeft voor de mogelijkheden
van de machine.
Maar, nogmaals, als lezer is het vaak
een verademing door deze teksten te
navigeren want ze zijn speels en licht.
En toch zijn ze maar aan de oppervlakte oppervlakkig. Want de diepgang
wordt juist door de vele dwarsverbindingen van al die oppervlakten gecreëerd. Precies het labyrintische aspect maakt deze literatuur complex en
spannend. En vaak niet zomaar na één
lezing te begrijpen. Zoals het échte literatuur past dus. En wie bang is om in
dit labyrinth de weg kwijt te raken: het
hypertextprogramma ontrolt achter de
lezer een draad van Ariadne uit. De

reeds gekozen links lichten immers in
een andere kleur op en de backspacetoets voert onmiddellijk - de 'lectuur'draad volgend - naar de vorige schermen terug. Zouden Marcel Proust,
Thomas Mann en James Joyce dit niet
fantastisch hebben gevonden? Ê
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Gapende kloven
Informatie en Communicatie Technologie en het literatuuronderwijs moderne vreemde talen
Gebruik van ICT ofwel 'informatie en communicatie technologie' wordt in het studiehuis een 'must'. Als docent-lerarenopleider heeft Frits Schulte 'The Color Purple' van Alice
Walker gedigitaliseerd. Vier jaar is daaraan gewerkt. Hoe
zit het product in elkaar, hoe werkt het, wat kunnen leerlingen ermee voor hun leesdossier? Maar eerst dient de vrees
overwonnen voor de techniek van ICT en moeten de voorwaarden worden vervuld die deze vrees wegnemen.

Frits Schulte

In Being Digital citeert Nicholas Negroponte de volgende anekdote: 'Stel je
voor dat een chirurg uit het midden
van de vorige eeuw op magische wijze
getransporteerd wordt naar een moderne operatiekamer. Die chirurg zou
bijna niets kennen of herkennen, zou
niet weten wat hem te doen staat of
hoe hij zou kunnen helpen, zo ingrijpend heeft de moderne technologie de
operatiekamer veranderd. Zou nu een
leraar uit het midden van de vorige
eeuw door zo'n zelfde tijdmachine getransporteerd worden naar een hedendaags klaslokaal, dan zou hij moeiteloos het werk van zijn 2oe-eeuwse
collega kunnen overnemen. Er is weinig of geen verschil tussen de manier
waarop wij heden ten dage lesgeven en
de manier waarop dat 150 jaar geleden
gebeurde. Moderne technologie wordt
niet of nauwelijks ingezet. Een recent
onderzoek door het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs toont aan dat 84%
van de Amerikaanse leraren slechts één
type informatie technologie volledig onmisbaar acht: een fotokopieerapparaat
met voldoende papier voorraad.'
(Negroponte 1995, eigen vertaling).

In Nederland ligt de situatie niet veel
anders. In 1993 was volgens het Compedonderzoek (1993) de gebruiksfrequentie van de computer bij het
moderne vreemde talenonderwijs als
volgt: 9% van de leraren gebruikte de
computer regelmatig, 35% een enkele
keer en 56% nooit. Volgens het Algemeen Dagblad wordt dit niet alleen
veroorzaakt door 'technovrees' bij de
leraren: 'Voor jongeren zijn computers
niet zo vanzelfsprekend als veel ouderen denken. Ze zien geen heil in een
maatschappij waarin de leraar vervangen wordt door een computer of schriftelijke informatie nog slechts via e-mail
uitgewisseld wordt. Internet speelt
nauwelijks een rol in hun leven. Dat
blijkt uit een onderzoek over de belevingswereld van jongeren dat bureau
InterView in Amsterdam in opdracht
van het Algemeen Dagblad heeft uitgevoerd. Volgens onderzoeker drs. P. Sikkema vinden jongeren de computer
toch een koud, zakelijk instrument,
waarbij ze hun emoties niet kwijt kunnen. Hij meent dat de technische ontwikkelingen op vele terreinen minder
snel gaan dan het bedrijfsleven ver-

wacht.' (Algemeen Dagblad, 7-09-1996).
Dit beeld lijkt bevestigd te worden door
een Britse enquête (Attitudes to Learning, 1996) onder schoolverlaters. Op
de vraag 'welke van de volgende leerinstrumenten zou je het liefst gebruiken?' kwam de volgende respons: boeken - 67%; colleges - 36%; videos - 36%;
cd-rom/computers -19%; audiotapes 11%; Internet - 7%; geen voorkeur - 3%;
wil helemaal niet (meer) leren - 3%. Als
je echter in aanmerking neemt dat deze enquête gehouden is onder schoolverlaters die onderwijs gevolgd hebben
waarin Informatie-Communicatie
Technologie (ICT) niet of nauwelijks
een rol speelde, dan mag je concluderen dat leerlingen/studenten minder
afwijzend staan tegenover ICT dan de
huidige generatie leraren. Bovendien
krijgt het onderwijs op korte termijn te
maken met leerlingen die van jongs af
aan ervaring hebben gehad met allerlei
vormen van ICT.
Een andere attitude

Zo is groep zeven van basisschool 'De
Triangel' in Tilburg de eerste klas in
Nederland waarin alle leerlingen over
een eigen computer beschikken: 'Leerlingen van de Tilburgse computerklas
kunnen op elk moment van de dag
achter hun terminal gaan zitten.
Woensdagochtend beginnen ze met
het dictee. De computer toont een
woord dat snel van het scherm verdwijnt, waarna de leerlingen het
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woord moeten typen. Als ze een fout
maken, worden ze meteen gecorrigeerd. 'Het is veel leuker dan schrijven', vindt Timothy. 'En de effectieve
leertijd stijgt enorm', vult Van Gils
hem aan. 'Vroeger moest je een dictee
woord voor woord oplezen, de computer doet er maar vijf minuten over.'
'Meneer?' Miriam wijst naar het bord
waarop een Internet-adres staat geschreven. 'Ja, ja, we gaan zo internetten', stelt Van Gils haar gerust. Sinds
maandag zit groep zeven ook op het
Internet met een eigen homepage. Een
voor een mogen de leerlingen achter
de Internet-computer, en surfen ze over
het net alsof ze nooit anders gedaan
hebben. Van Gils is enthousiast over
de resultaten. Afgelopen jaar deed de
eerste computerklas mee aan de Citotoets. De leerlingen scoorden een stuk
hoger dan voorgaande jaren.' (de Volkskrant, 19-10-1996).
De woorden van Prof. F. Borchardt
(ontwerper van het auteursprogramma
CALIS), 'whether you like it or not, the
decisions have been taken for you by
Mr Nintendo' worden in snel tempo
bewaarheid. Nederland kent inmiddels
500,000 Internetgebruikers en 52%
van de huishoudens heeft een pc
(NRC Handelslad, 'Personal Computer', 05-09-1996). We leven in wat nu
al wordt aangeduid als de informatiemaatschappij, waarvan ICT een van de
pijlers is: 'De informatiemaatschappij
daarentegen steekt anders in elkaar.
Producten worden toegesneden op de
wensen van individuele klanten en veranderen voortdurend. Bovendien is er
een ander, nauwelijks te definiëren
produkt bijgekomen: informatie...
Dertig jaar geleden bestond het werk
van meer dan de helft van de mensen
in ontwikkelde landen uit het maken of
verplaatsen van dingen. Tegenwoordig
doet nog maar één op de vijf werkenden dat. Over vijfjaar zullen vier op de
vijf industriële werknemers hun werk

N

7.3

anders doen dan ze de afgelopen vijftig
jaar hebben gedaan... Het boekentijdperk en de daarbij horende strakke ordening van informatie hebben geleid
tot een verticale specialisatie. De elektronische encyclopedie daarentegen
bevordert het ontstaan van horizontale
inter- en multidisciplines. Het zal
steeds moeilijker worden je tot één enkele discipline te beperken, omdat de
grenzen ervan gemakkelijk overschreden kunnen worden.' (Floridi, 1995).
Leraren met technovrees

Op het terrein van de toepassingen van
ICT bestaat er dus al een behoorlijke
kloof tussen de ontwikkelingen in de
maatschappij en de praktijk van het onderwijs en is er een kloof aan het ontstaan tussen leraren met 'technovrees'
en leerlingen/studenten die van huis
uit vertrouwd zijn met de digitale snelweg. Het bestaan van discrepanties tussen onderwijs en maatschappij en tussen onderwijs en voorzieningen thuis,
is op zich niets nieuws of verderfelijks.
Opvallend is dat de kloof nu ligt op het
gebied van het beheer en ontsluiten
van informatie, van oudsher het terrein
waarop leraren ten opzichte van leerlingen zo niet het monopolie dan toch
een enorme voorsprong hadden. In
steeds meer gevallen kunnen leerlingen beschikken over meer actuele en
meer gevarieerde informatie dan hun
leraren, alleen weten ze vaak niet hoe
ze met die informatie om moeten gaan
om er het maximale leerrendement uit
te halen: 'Het gebruik van de mediatheek door leerlingen als onderdeel van
de lesprogramma's raakt direct de positie van de docent, heeft conrector Peter
Vijverberg het afgelopen jaar ondervonden. 'Ze moeten er aan wennen
dat ze niet meer de centrale figuur in
de klas zijn, dat sommige leerlingen
tijdens hun lesuren zitten te werken
in de mediatheek. Maar wat doe je als
ze buiten sigaretjes gaan roken en na

veertien dagen nog niets hebben gedaan? Hoe ver kun je daarin gaan als
middelbare school?' Daarnaast speelt
het voor docenten soms wat moeilijke
punt, dat hun leerlingen beter en sneller de weg weten op Internet en in de
cd-rom-krochten en dat de bronnen die
ze aanboren niet altijd voor de leerkracht traceerbaar zijn.' (NRC Handelsblad, 14-09-1996).
Wil het onderwijs de leerlingen voorbereiden op functioneren in de maatschappij, dan zal het onderwijs leerlingen toch moeten 'leren leren' om te
gaan met de 2ie-eeuwse ICT. Kortom
dan moeten de kloven gedicht worden
en wel op korte termijn. September
1998 is minder dan een jaar van ons
verwijderd en de vernieuwde examenprogramma's moderne vreemde talen
veronderstellen een centrale rol van
ICT in de nieuwe tweede fase.
Wennen aan vernieuwing

Waar het onderwijs mee te maken
heeft is de 'kloof in het overstappen op
nieuwe technologie', een fenomeen dat
voor het bedrijfsleven is beschreven en
geanalyseerd door Geoffrey Moore
(1991, 1995). Moore onderscheidt vijf,
op elkaar volgende groepen van 'overstappers' op nieuwe technologieën:
'vernieuwers': enthousiastelingen die
van elke nieuwe technologie houden;
'vroege overstappers': mensen met de
vooruitziende blik een nieuwe technologie over te nemen en in te zetten in
situaties en voor doeleinden die voor
hen belangrijk zijn;
'een vroege meerderheid': pragmatische burgers die niet graag pionieren
maar wel de voordelen zien van uitgeteste technologieën, het begin van de
massamarkt;
'de late meerderheid': burgers in deze
groep vertegenwoordigen ongeveer
eenderde van de mogelijke markt, houden niet van schoksgewijs verlopende
vernieuwingen en geloven in traditie

(Ze kopen 'high teen' producten met
grote tegenzin en verwachten niet dat
ze er plezier aan zullen beleven. De
ijskast is hun favoriete technologisch
instrument: het licht gaat aan als je de
deur opent, drank en eten blijven koel
en je hoeft je niet om de apparatuur te
bekommeren); en tenslotte zijn er 'achterblijvers': die houden zich alleen bezig met 'high tech' producten om ze
tegen te werken en hun functie is die
van het regelmatig en welsprekend
wijzen op de discrepanties tussen de
dagelijkse realiteit van het product en
de hoog aangeprezen mogelijkheden.
De grootste kloof, dat wil zeggen de
meeste tijd, blijkt te liggen tussen het
moment waarop de 'vroege overstappers' een nieuwe technologie omamen
en het moment waarop de 'vroege
meerderheid' dat doet. Moore geeft talloze voorbeelden van producten, waarvan de verkoop eerst zodanig aantrekt
dat de producenten denken de massamarkt bereikt te hebben. Wanneer de
producenten dan tot massaproductie
overgaan, stokt opeens op 'onverklaarbare' wijze de verkoop en verdwijnt het
product in de overstapkloof. Moore's
verklaring is dat de producenten in
hun preoccupatie met massaproduktie
tussentijds veronachtzaamd hebben
het produkt ook aantrekkelijk en geschikt te maken voor de 'vroege meerderheid' en er dus ook niet in slagen
de massamarkt definitief te bereiken.
Volgens Moore wordt de overstapkloof
overbrugd en de massamarkt bereikt
door het ontwikkelen en aanbieden van
producten die het leven van de consument aantoonbaar makkelijker, efficiënter, gevarieerder en gewoon plezieriger maken. Dit zijn de zogenaamde
'totaalproducten', gebruiksvriendelijke
producten die met de ontwikkelingen
mee kunnen groeien, die de gebruiker
in staat stellen er, al naar gelang de individuele behoefte, steeds meer ondersteunende en verrijkende applicaties

aan te hangen en die geïntegreerd
kunnen worden met andere producten.
Het onderzoek van Daniels (1996)
toont aan dat de conclusies en aanbevelingen van Moore ook van toepassing
zijn op het overnemen van ICT-onderwijsproducten door leraren in het
voortgezet en het hoger onderwijs. Wil
men dus in het onderwijs snel de kloof
overbruggen die er nu nog ligt tussen
leraren die horen bij de 'vroege overstappers'en leraren die horen bij de
'vroege meerderheid' dan moeten ook
ICT-onderwijsproducten voldoen aan
Moore's criteria voor 'totaalproducten'.
Voorwaarden voor aanvaarding

De ontwikkelaars en promotors van
ICT-produkten voor het (moderne
vreemde talen)onderwijs doen er derhalve goed aan te bedenken dat de
meerderheid van de leraren pas vrijwillig en met enthousiasme hun producten zal gaan gebruiken indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
• zij maken onderwijzen aantoonbaar
makkelijker:
- geen gesleep met apparatuur;
- weinig kans op technische storingen;
- gebruik van producten vereist geen
uitgebreide technische training;
- basale didactisering van de in de
producten gebruikte materialen
heeft grotendeels plaats gevonden
of aanzetten tot didactisering van
de materialen zijn bij de software/
applicaties/cd-roms inbegrepen;
- leerlingen kunnen autonoom met
de producten werken.
• zij maken onderwijzen efficiënter:
- producten zijn flexibel inzetbaar;
- producten zijn interactief (leerlingen
kunnen kiezen, leerlingen krijgen
feedback);
- producten en didactisering houden
rekening met verschillen tussen leerlingen in belangstelling, leerstijl en
taalbeheersing;

- producten zijn multifunctioneel,
bijvoorbeeld niet alleen gericht op
grammatica/vertalen of spelling/
letterlijk tekstbegrip maar ook op
cultuur en literatuur.
• zij maken onderwijzen gevarieerder:
- producten zijn per definitie multimediaal;
- producten zijn gebaseerd op de
'shell' benadering, dat wil zeggen
uitbreidbaar met eigen vondsten
en toevoegingen;
- 'updates' zijn makkelijk realiseerbaar;
- producten kennen een zo groot
mogelijke verscheidenheid aan
oefentypologieën;
- nieuwe producten kunnen geïntegreerd worden met andere ICTtoepassingen zoals bijvoorbeeld
Internet en gedigitaliseerde encyclopae- dieën;
- producten kunnen geïntegreerd
worden in een open leeromgeving.
• zij maken onderwijzen plezieriger:
- producten zijn intrinsiek motiverend
voor de leerlingen;
- veel monnikenwerk (vragen bedenken, opdrachten verzinnen, eenvoudige feedback geven) wordt door het
product overgenomen;
- correctie en 'monitoring' worden
grotendeels door het product gedaan;
- het gebruik van de producten stelt de
leraar in staat zich te concentreren
op activiteiten die hij alle kan en/of
graag wil uitvoeren:
- interactie met leerlingen;
- stimuleren en begeleiden;
- aanreiken/ontwikkelen van
remediërende en/of verrijkende
materialen.
Een ICT-totaalproduct: The Color
Purple'

In het kader van een inmiddels afgesloten project (ontstaan uit onvrede

TSJIP/LETTEREN 7.3

/

19

• research-opdrachten naar aanleiding
van thema's in The Color Purple uit te
voeren.
Kwaliteiten van het product

Het inmiddels grotendeels gerealiseerde en 'werkende' prototype is op het
moment van schrijven van deze bijdrage alleen nog op harde schijf beschikbaar maar zal binnenkort op cd-rom
worden uitgebracht. In de cd-rom versie beantwoordt het prototype aan het
merendeel van de criteria voor 'ICTtotaalproducten':

Alice Walker

over de inzet en kwaliteit van ICTproducten in het onderwijs) is een
team van de vakgroep Engels van de
Hogeschool Katholieke Leergangen
Tilburg in staat gesteld een eerste aanzet tot een ICT- totaalproduct te ontwikkelen. Het resultaat is een prototype voor de digitale en multimediale
benadering van literatuuronderwijs,
geconcretiseerd aan de hand van Alice
Walker's roman The Color Purple. De
doelstelling was een multimediaal, literatuurdidactisch programma te ontwikkelen voor de tweede fase havo/vwo
dat:
• autonoom leren bevordert;
• aansluit bij de belevingswereld
van de leerlingen;
• de socioculturele competentie
vergroot;
• leerlingen in staat stelt zelfstandig
tot een beter (tekst) begrip van
The Color Purple te komen;
• The Color Purple te leren waarderen;
• oog te krijgen voor de sociaal-culturele context van The Color Purple;
• inzicht te krijgen in de relevantie
van The Color Purple voor hun eigen
leef- en belevingswereld (minderheden, discriminatie, identiteit,
feminisme, rol van muziek, rol van
familie, rol van religie);
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De enige technische knowhow die vereist is voor het werken met het programma, zijn het vermogen een computer (met cd-romspeler) op te starten
en de vaardigheid om met de muis op
de juiste iconen te klikken. Eenmaal in
het programma gekomen bestaat de
bediening uit niets anders dan met de
muis op iconen of in hypertext gemarkeerde passages te klikken of basale
tekstverwerkingshandelingen te verrichten.
Het prototype is menugestuurd, interactief- de gebruiker krijgt feedback en
hulp bij het maken van de vragen en
opdrachten - en multimediaal (tekst,
plaatjes, video, audio). Het prototype
hanteert zeven soorten multimediale
oefeningen:
• presentatie van tekstmateriaal;
• meerkeuzevraag met antwoord dat
uit meerdere componenten bestaat
(bijvoorbeeld welke van de volgende
kenmerken passen bij...);
• meerkeuzevraag met i goed antwoord uit 4 alternatieven;
• meerkeuzevraag met i goed antwoord uit 3 alternatieven;
• 'true/false' vraag;
• 'matching' opdracht;
• invulopdracht (een of meerdere
woorden).

Voor het beantwoorden van open vragen en opdrachten biedt het programma een constant oproepbare 'notepad'functie aan. Het 'notepad'-materiaal
kan geprint en bijvoorbeeld opgenomen worden in het leesdossier. Daarnaast is in het prototype een ondersteunend woordenboek opgenomen
dat uitleg geeft over typische 'black
English'-uitdrukkingen.
Het protoype bevat een leerlingen-volgsysteem dat in detail bijhoudt met welke thema's, passages, oefeningen de
gebruiker is bezig geweest, welke resultaten hij heeft behaald en hoeveel
tijd (cf. bepaling studielast!) hij aan
de verschillende onderdelen heeft
besteed.
Het prototype bevat de volledige en
steeds oproepbare tekst van The Color
Purple, waarbij de nummers van de
tekstpagina's exact corresponderen met
de nummers van de tekstpagina's in de
voor de vervaardiging van het prototype
gebruikte teksteditie van de roman. De
gebruiker heeft de mogelijkheid om
met cursortoetsen door het gehele boek
heen te lopen. De rechterkant van het
scherm toont dan de beschikbare andere keuzes: een aantal thema's ('Main
Topics') die elk aan een kleur gebonden zijn en hulpfuncties. Het linkergedeelte van het scherm toont de tekst,
die door aanklikken van de 'up-down
button' kan worden doorgebladerd. De
gebruiker kan door aanklikken van een
gekleurde passage terechtkomen in
een serie oefeningen en (achtergrond)materialen die bij doorwerking de passage verklaren of plaatsen in de context
van de tijd en het milieu waarin de de
roman zich afspeelt enzovoort.
De leerling kan ook thematisch gericht
werken door het aanklikken van een
'Main Topic' uit de rechterkolom. De
'Main Topic: Emancipation' bijvoor-

beeld heeft de kleur geel; bij aanklikken van deze 'Main Topic' wordt de
gebruiker naar in geel oplichtende
passages in het boek gestuurd die op
de een of andere manier betrekking
hebben op het thema 'Emancipation'
en die elk bij doorklikken toegang geven tot een serie oefeningen en materialen. Alle aangeboden materialen
zijn gedidactiseerd en voorzien van
zowel gesloten als open vragen en
opdrachten, inclusief feedback op elk
antwoord op een gesloten vraag.
Het prototype bevat een naslagmodule
met aanvullende en verrijkende achtergrondinformatie over de Afro-Amerikaanse cultuur. De naslagmodule staat
los van het boek en kan geraadpleegd
worden bij meerdere werken van AfroAmerikaanse auteurs. De module kent
een eigen menustructuur die het mogelijk maakt om te bladeren. Het is ook
mogelijk om de gebruiker vanuit het
hoofdprogramma naar een bepaalde
plek in de naslagmodule te sturen,
bijvoorbeeld om toelichting en achtergrondinformatie te geven bij een passage of term uit het boek of bij de verwerkingsopdrachten.
Het prototype is ontwikkeld voor inzet
in de vernieuwende tweede fase en kan
door leerlingen autonoom doorgewerkt
worden, afhankelijk van de instructies
van de docent en de nagestreefde concrete doelstellingen voor het literatuuronderwijs. De docent kan bijvoorbeeld
de leerlingen opdragen de eerste twintig pagina's van het boek te lezen, vervolgens dezelfde tekst in het prototype
door te werken, inclusief alle oefeningen en ondersteunende achtergrondinformatie en dan te beslissen of ze met
het boek verder willen en/of op welke
thema's zij zich specifiek willen concentreren. De beslissing kan gemotiveerd worden in het leesdossier.
Leerlingen kunnen ook verdeeld wor-

den in groepjes. Elk groepje krijgt een
thema toegewezen, werkt het thema
door en rapporteert (leesdossier, klassengesprek).
Leerlingen werken individueel het
boek in de gedrukte uitgave door,
markeren passages die problemen
opleveren en gebruiken het programma ter verduidelijking, ondersteuning
en naslag.
De docent geeft gerichte leesdossieropdrachten (verslag, werkstuk) zoals 'Rol
van de muziek in de Afro-Amerikaanse
cultuur/ The Color Purple, 'Vergelijking
boek en verfiming', 'Vergelijking Alice
Walker interview, het boek en de film'
en laat leerlingen (individueel of in
groepjes) de opdrachten uitvoeren met
behulp van het programma, in het bijzonder de video- en audio-oefeningen
en de naslagmodule.
De aan het prototype ten grondslag liggende didactische uitgangspunten, de
vormgeving en de zeven oefentypologieën zijn zodanig universeel, flexibel
en 'Color Purple-onafhankelijk' dat het
lege prototype door professionele multimedia-ontwikkelaars als 'shell' gebruikt kan worden voor vulling met
primaire teksten en met bijbehorende
oefeningen en multimediale materialen uit alle genres (drama, poëzie,
proza) en allerlei talen.
Ten slotte

In de geplande cd-rom-uitgave schiet
het prototype op een aantal belangrijke
punten nog tekort als 'totaalproduct'.
De cd-rom is vooralsnog een gesloten
systeem en stelt de docent (nog) niet in
staat eigen multimediale materialen en
oefeningen aan het geheel toe te voegen of de geleverde multimediale materialen en oefeningen te bewerken. De
geslotenheid maakt het ook niet mogelijk voor gebruikers om vanuit het prototype andere informatiebronnen als
Internet of de Encyclopaedia

te raadplegen of externe materialen
naar de 'notepad' te importeren en te
incorporeren in het eigen werk.
Desalniettemin zijn de auteurs ervan
overtuigd met het vervaardigen van het
prototype erin geslaagd te zijn te bewijzen dat het mogelijk is literatuuronderwijs zowel autonoom als stimulerend
in te richten met behulp van ICT-technologie zonder overigens de onvervangbare rol van de docent als motivator en inspirator aan te tasten. Tevens
hebben zij de beoogde aanzet gegeven
tot de ontwikkeling van een ICT-totaalproduct dat kan bijdragen tot het snel
dichten van de kloof die nu nog gaapt
tussen het onderwijs en de informatiemaatschappij. Ê
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Het 'scaec bert' of'schaakbord', een literair spelletje uit de keuke n van de zestiende-eeuwse reder ijkerij. Op een groot vel papier tekend e je een schaak bord met 64 vakjes. De kunst nu was om in elk
vakje een woord of zinsdeel te noteren waarbij, als je horizontaal, vertikaal of diagonaal acht vakjes
op een rij las, er in aile gevallen een min of meer zinnige dich tregel uit zou komen. Literai r pu nni ken me t erg veel draadjes.
Een muz ikaal spel uit de achttiende eeuw. Op een blad muziek papier stond een groot aanta l mate n
genotee rd, genum me rd van I tot 6 . Je gooit met twee dobbelsten en en noteert de maat waar het
cijfer van de dobbelsteen naar verwijs t op een leeg muz iekblad. Je gaat door tot het blad helem aal
vol is. Dan ga je spelen. [e speelt een menuet.
Lord, een deskund ige op het terr ein van de orale vertelkunst, heeft in de jaren vijftig veel gelu isterd
naar professionele vertellers in cafes in Bosn ie. Hij meldt in een studie over die ervaringe n dat bij
oude verha len over strijd tussen mo slim s en chr istelijke Servier s steevast die parti j won, die op dat
moment de meerderheid van het publiek vormde. Bestond het publ iek overwegend uit mos lims dan
wonnen de moslims. Bij een me erd erh eid van Serviers wonne n daarent egen de christene n . Lord
merkt op dat de plooibaarheid van de vertellers werd ingegeven door geldelijke overweginge n. De
fooi aan de verteller pakt royaler uit als de eigen part ij als overwinnaar uit de strijd te voorsch ijn is
gekome n.
'Het kantoor' is de titel Van een boek van Enno Develin g dat gepubliceerd is in de jaren zestig. Het
woord 'gepubliceerd ' moet je hier wat and ers dan gebru ikelijk du iden. Je kocht een doos met een
paar hond erd velletjes papier met afwisselend tekst en illustraties. Die kon je als lezer in een persoonlijke volgorde leggen . Het resultaat: een eigenhandig gebouwd 'kan toor ',
Theatersport , een popul air eigent ijds spelletje. Op het toneel staan enkele spelers tegenover het publiek in de zaal. Een van de spelers roept 'therna?'. Het eerste antwoor d uit de zaal is het th ema van
het op te voeren ton eelstu k. Bijvoorb eeld: 'de fiets van mijn om a?' Vervolgens wordt er nog gevraagd
naa r plaats? en sfeer? Bijvoorbeeld: 'de Sahara' en 'on heilspellen d' luiden de antwoorden uit de zaal.
De spelers beginn en onmiddellijk zonder voorbereiding het verhaa l te spelen.
Een sleutelwoord in de modern e computerliteratuur is het begrip 'interactief' . Vroeger waren er
ku nstenaars die kuns t produceerden : muzikale cornposities, toneelstuk ken, romans, die vervolgens
door luisteraars , kijkers en lezers gerec ipieerd werden . De taakverd eling was duid elijk. Er was een
maker en er waren cons umenten. Bij int eractieve computerkunst gaat het ero m dit eenrichtingsver keer te doorbreken. De recipient wordt ook producent. Dat kan op verschillend e manieren . [e roept
bijvoorb eeld De Nachtwacht van Rembrandt op en je geeft een, m eerdere of aile onder delen van het
schilderi j een nieuwe kleur. Bij str ipverhalen op je scherm kun je met een dru k op een toets karak ters van personen wijzigen met dito gevolgen voor de loop van het verhaal. Bij detectives m aak je een
andere verha alfiguur tot moorden aar waarna je een heel nieuw verhaal kunt gaan lezen.
Zet de modern e int eractieve com puterprog ram matuur oud e verhoudinge n op hun kop? Hoe nieuw
is de nieuw e interactieve kuns t op de computer ? Met de voorbeelden uit de prehistorie waarmee ik
dit stukje begon wil ik illustreren dat de modern e 'interactie' minder nieuw is dan doorgaan s beweerd wordt. Er zou een boek te schri jven zijn over de geschiedenis van de int eractie in de ku nsten.
Als ik com pterprog rammeur was, zou ik zo'n boek verdom d graag lezen. Zelfs als het gewoon
ouderwets op papier gedrukt zou zijn.

'Moeder, waarom geven wij literatuurgeschiedenis?'
Literatuurgeschiedenis in de tweede fase
Minder tijd in de komende tweede fase voor het literatuuronderwijs. Minder tijd in het bijzonder voor de literatuurgeschiedenis. Wat betekent dat? Hoe kun je de beperkte tijd
die daar nog voor is zo goed mogelijk benutten en waarom
zou je dat doen? Daarover gaat de hiervolgende bijdrage.
Drie argumenten voor een specifiek gebruik van de literatuurgeschiedenis: stimulering van de algemene ontwikkeling, aandacht voor werken van 'museumkwaliteit' en het
bijbrengen van historisch bewustzijn.
joop Dirksen

Sinds jaar en dag neemt literatuurgeschiedenis een belangrijke plaats in in
het literatuuronderwijs. Uit de onderzoeken van Thissen, Neyts en Rowan
(Leraren over literatuuronderwijs, Den
Haag, 1988), en van Janssen (Het literatuuronderwijs in de bovenbouw van het
havo en het vwo. Resultaten van een nationale enquête. Amsterdam, 1992) komt
naar voren dat een overgrote meerderheid van de docenten Nederlands
(75 tot 80% van de ondervraagden) een
literatuurgeschiedenisboek gebruikt,
vaak in combinatie met een bloemlezing van literair-historische teksten.
Nog in 1995 liet de redactie van Levende Talen jury's oordelen over tal van in
gebruik zijnde schoolboeken voor literatuuronderwijs, in het bijzonder ook
literatuurgeschiedenis. In nummer 505
(december 1995) wordt daarvan verslag
gedaan door De Moor en Rijlaarsdam.
Hóe in de praktijk met deze boeken
gewerkt wordt, is niet tot in detail
onderzocht, maar dat in veel gevallen
de docent zijn/haar leerlingen die literatuurgeschiedenis in chronologische
volgorde presenteert, staat vast. Het

gebruik van uitstekende boeken als die
van Calis (Onze literatuur) en Dautzenberg (Nederlandse literatuur) naast een
louter op reproductie van kennis opgezet werk als Nederlandse literatuurgeschiedenis in 40 lessen toont aan dat het
voor sommige docenten al voldoende
is als hun leerlingen beschikken over
een hoeveelheid reproduceerbare kennis van de literatuurgeschiedenis, terwijl andere de lat duidelijk hoger leggen en minstens iets van de sfeer van
de verschillende perioden en de verbanden tussen literatuur en maatschappelijke en culturele werkelijkheid
willen overbrengen.
Uit de bovengenoemde onderzoeken
komt ook duidelijk naar voren dat er
veel tijd besteed wordt aan die literatuurgeschiedenis, en 'veel tijd' is iets
wat in de tweede fase niet meer zal
bestaan. Een goed moment dus voor
herbezinning: 'Moeder, waarom geven
wij literatuurgeschiedenis?' (vrij naar
Lode Zielens).
Er zijn mijns inziens drie motieven
om leerlingen te confronteren met
literatuurgeschiedenis: omdat we ze

enige algemene ontwikkeling zouden
moeten bijbrengen, omdat veel oudere
teksten 'museumkwaliteit' hebben en
daarom tentoongesteld moeten worden, en omdat via literair-historische
teksten historisch bewustzijn bij te
brengen valt, waaronder ik aspecten
reken als de relativering van de eigen
plaats en belangrijkheid, de kritische
beschouwing van de eigentijdse normen en waarden via een confrontatie
met die uit vroeger tijden, een visie op
de manieren waarop 'eeuwige vragen'
zoal te beantwoorden zijn.
Literatuurgeschiedenis en algemene
ontwikkeling

Met de regelmaat van de klok duiken
her en der 'back-to-basics'-bewegingen
op die een pleidooi houden voor een
gedegen kennis van de eigen cultuur:
'de liefde voor die cultuur komt dan
vanzelf. Wie herinnert zich niet de
storm die Kousbroek alweer zo'n
twintig jaar geleden (via zijn geruchtmakende artikel in Le Monde van
19 november 1978) deed opsteken met
zijn vergelijking van de leerling uit het
Franse voortgezet onderwijs met die
uit het onze: in Frankrijk leerden ze
tenminste iets, een compleet corpus
van belangrijke literaire teksten werd
in de kinderhoofdjes gestampt, en die
hoofdjes en bijbehorende hartjes werden dan vervuld van een warme gloed
en heftige literatuurpassie die bij onze
leerlingen totaal zou ontbreken.
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Die visie wordt naar alle waarschijnlijkheid gedeeld door veel docenten die
een methode als de bovengenoemde
Literatuurgeschiedenis in 40 lessen gebruiken: 'breng in vraag-en-antwoordvorm kennis aan; de rest komt dan
vanzelf. Het lijkt mij een kortzichtige
visie: stampwerk veronderstelt een
kritiekloze leeractiviteit en dat die zou
leiden tot waardering voor het geleerde
lijkt me een foutieve inschatting van
de leerling van nu (bij de leerling van
vroeger werkte het volgens mij al evenmin!).
Wel mag van een leerling uit het voortgezet onderwijs verwacht worden dat
hij enige kennis bezit van de hoofdlijnen uit de literatuur (cultuur) geschiedenis. Nogal wat vakken in het voortgezet onderwijs bieden een basispakket
waarop de geïnteresseerde leerling in
een vervolgstudie voort kan bouwen.
De leerling die dat vak niet kiest, bezit
toch enige kennis, een kapstok waaraan hij nieuwe feiten en ontwikkelingen binnen zo'n vakgebied die hem
bijvoorbeeld via de media bereiken,
kan ophangen. In die trant behoort
een scholier ook te weten wanneer de
Middeleeuwen waren en wat we bedoelen met de Gouden Eeuw.
Het is dan altijd een moeilijke zaak om
te bepalen hoever die basiskennis zou
moeten reiken; de ene docent zal daarin (veel) verder willen gaan dan de andere, en het is dan ook prettig dat in
het examenprogramma een omschrijving wordt gegeven die het begrip iets
inkadert: 'onder hoofdlijnen van de geschiedenis van de literatuur wordt verstaan kennis van de chronologie en de
globale karakteristieken van de voornaamste perioden van de westerse cultuur in het algemeen en van de Nederlandse cultuur in het bijzonder; kennis
van de belangrijkste verschuivingen in
de loop der tijd ten aanzien van inhoud, vorm en opvattingen. De leerling
moet die eigenschappen van teksten
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kunnen onderscheiden op grond waarvan tijdvakken en stromingen worden
ingedeeld; hij moet oog hebben voor
veranderingen in thematiek, de ontwikkeling van de vorm (in casu genres), opvattingen over literatuur. Hij
moet in kunnen gaan op zowel het bijzondere (unieke, incidentele) als het
meer algemene (constante, regelmatige) in de tekst en de literatuurgeschiedenis.'
Ook dit kan natuurlijk nog leiden tot
hevige discussies binnen secties als
men daarin tot concrete afspraken
moet komen, maar een omschrijving
als de bovenstaande maakt het werken
op het niveau van 'Noem de vier reien
van de Gijsbregt van AemsteV (vraag 8
bij les 9 uit de reeks van '40 Lessen'!)
(gelukkig) tot iets wat niet meer past in
de tweede fase.
Hóe die basiskennis aangebracht moet
worden, is een volgende vraag. In principe is dit type kennis door zelfstudie
te verwerven; een goed overzicht zou
- natuurlijk naast de confrontatie met
literaire teksten uit het verleden - voor
de zelfstandig lerende leerling voldoende moeten zijn. Natuurlijk kan de
Neerlandicus, of kunnen de samenwerkende docenten Nederlands, MVT en
CKV 1 ervoor kiezen om dit overzicht,
min of meer 'aangekleed' zelf aan de
leerlingen te presenteren, zoals er natuurlijk allerlei vormen te bedenken
zijn om de basiskennis van de leerling
te verdiepen waar men dat zinnig acht.
Deze kennis van de hoofdlijnen is een
soort kapstok waaraan de leerling alles
kan ophangen wat hij op andere momenten, in of buiten de literatuurlessen, bijvoorbeeld bij geschiedenis, of
kijkend naar een tv-documentaire, of
op bezoek in een museum tegenkomt.
Literatuurgeschiedenis als museumbezoek

Aandacht voor literatuurgeschiedenis,
maar dan met name voor literairhisto-

rische teksten kan ook verdedigd
worden op grond van wat ik hun
'museumkwaliteit' zou willen noemen.
Een middeleeuwse kathedraal, een
schilderij van Rembrandt, een symfonie van Mozart, het zijn allemaal voortbrengselen uit het cultuurverleden
waarvan elke hedendaagse sterveling
kan (leren) genieten. Het is een taak
van ouders en school om jongeren
zoveel mogelijk te confronteren met
het fraais wat ons bewaard is gebleven
uit het verleden. Als het gaat om literaire teksten, ligt het voor de hand
dat de docent die presenteert, en waar
nodig, toegankelijk maakt.
In de symposiumbundel Literatuurgeschiedenis op school, van Armand van
Assche (red.) (Leuven/Amersfoort,
1988) wordt in verschillende bijdragen
ingegaan op aspecten van het in de titel
genoemd onderwerp. Een van de bijdragen van Van Assche zelf Over de
sprong in het verleden en de magneet van
het heden - De nood aan literatuurgeschiedenis op school? gaat in op het onderscheid in benadering van literaire
teksten uit het verleden in de literatuurgeschiedenisles: zet tegenover
elkaar de actualisering en de historisering.
Actualisering wil 'in essentie verdoezelen dat het om oude teksten gaat: er
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van moderne vertalingen en aanpassingen en de oude tekst wordt zo snel mogelijk naar het wereldbeeld van de leerling overgeheveld. Dan kan de leerling
de tekst in een moderne situatie voorstellen en de problematiek in een actueel kleedje steken door middel van
schrijfoefeningen, dramatisering en
klasdiscussie.' (a.w. pag. 42-43). Van
Assche is niet gelukkig met deze aanpak en ik ben het met hem eens dat
deze aanpak niet echt leidt tot reflectie
op het verleden.
Dat het wel kan leiden tot interessante
resultaten bewijzen moderne uitvoe-

ringen van oudere toneelstukken (of
het nu om Vondel of om Shakespeare
handelt), maar ook producten op andere terreinen van de kunst kunnen
als actualiseringen beschouwd worden:
denk aan de bewerkingen van klassieke
muziek door Exception, Waldo de los
Rios en, recenter, Tom Parker: 'music
for the millions!'.
Historisering 'gaat uit van het fundamenteel verschil tussen onze ervaring
en het wereldbeeld van de historische
tekst. De hoofdvraag luidt hier: welke
functies en maatschappelijke context
maakten de oude literaire tekst tot wat
hij is, tot een tekst die voor ons in vele
opzichten anders, vreemd en veraf
lijkt. Juist die contrastwaarde geeft de
leraar de kans om de historische horizon aan bod te laten komen.' (a.w.
Pag- 44-45)Wie zijn leerlingen wil confronteren
met een historische tekst vanwege
diens museumkwaliteit, kiest natuurlijk voor deze laatste aanpak.
Natuurlijk is bij een literair kunstwerk
uit vroeger eeuwen de taal vaak een
lastige barrière, in veel groter mate dan
de taal van het schilderstuk of van de
architectuur uit voorbije tijden; dus zal
aan de leerling meer hulp geboden
moeten worden, wil hij aan enig genieten toekomen. Maar een hertaling, hoe
goed ook, levert een andere tekst op, en
het zal in heel wat secties nog tot heel
wat discussie leiden of leerlingen gebruik mogen maken van her- en vertalingen. De (meeste) argumenten voor
en tegen zijn immers heel goed te verdedigen: zo staat bijvoorbeeld tegenover de winst van begrijpbaarheid bij
ver- of hertaling het verlies aan authenticiteit, de klank en kleur van de oorspronkelijke tekst.
Literatuurgeschiedenis ter wille van
historisch bewustzijn

Voor de doorsnee-scholier is alles wat
zich zo ongeveer voor het begin van

zijn
kleutertijd
heeftmaar
afgespeeld,
historie, en
dus voorbij,
ook 'niet
zo
rie, en dus voorbij, maar ook 'niet zo
interessant', pre-digitaal, dus primitief.
Er heerst bij veel jongeren een vanzelfsprekende arrogantie van 'wij westerse
mensen van nu zijn in alle opzichten
superieur aan de mensen van vroeger
(en van elders!)'. Het is een belangrijke
taak van (ook) de literatuurdocent om
leerlingen te confronteren met de arrogantie, de kortzichtigheid van die opvatting; om hen historisch bewustzijn
bij te brengen in de betekenis die ik in
mijn inleiding daaraan gaf (relativering
van de eigen plaats en de eigen belangrijkheid, kritische beschouwing van de
eigen normen en waarden door de confrontatie met die uit vervlogen tijden,
en een visie op de manieren waarop
'eeuwige vragen' zoal te beantwoorden
zijn).
Ik wil aan de hand van drie praktijkvoorbeelden tonen hoe een en ander
in zijn werk zou kunnen gaan.
Naar aanleiding van Ka rel ende Elegast

Het eerste voorbeeld betreft Karel ende
Elegast. Steeds wanneer die tekst in de
klas ter sprake komt, is er bij veel leerlingen iets van verbazing merkbaar
over de manier waarop het geloof en
het godsvertrouwen in die tekst, in die
maatschappij functioneren. Een geschil laten beslissen door een godsoordeel komt leerlingen van nu primitiefvoor; dat een koning in opdracht
van een engel iets gaat doen wat hij
normaal nooit zou hebben gedaan,
vinden ze niet bijster geloofwaardig.
Zeker leerlingen voor wie geloof en
religie ver van hun bed zijn, hebben
de neiging die overgave aan een macht
buiten je, boven je, te beschouwen als
iets primitiefs; ze vinden zoiets onvoorstelbaar. Dat een hele maatschappij
zich laat sturen door de Wil van God,
vertolkt door een kleine groep ter zake
deskundigen, wordt echter een stuk
minder vreemd als ter sprake wordt

gebracht hoezeer onze maatschappij
vertrouwt op de wetenschap, 'vertolkt'
door een kleine groep ter zake deskundigen. Op allerlei niveaus zijn voorbeelden te geven van dit verschijnsel.
Eerste voorbeeld: trek een grijzende,
brildragende achter-in-de-veertiger een
witte jas aan, laat hem tegen de achtergrond van een laboratorium ernstig in
de televisiecamera kijken en de mededeling doen dat Sunil dankzij de revolutionaire vinding CQ3 nu met fermilianen het vuil bestrijdt, en we pakken
Sunil uit de schappen.
Tweede voorbeeld: zodra ergens een
ramp plaatsvindt, duiken grote hoeveelheden psychologen op die de overlevenden en nabestaanden vertellen
wat deze op slag hulpeloos en hopeloos
onzelfredzaam geworden figuren voelen en wat ze daarmee moeten. En wij
accepteren dat.
Derde voorbeeld: economen vertellen
hoe wij onze maatschappij steeds welvarender kunnen maken, en geven
zelden openlijk blijk van verbazing
als hun adviezen een keer (b)lijken te
werken. Meestal kunnen ze wel helder
verklaren waarom hun eerdere adviezen niet gewerkt hebben. En wij blijven
economen in het kabinet halen om ons
beleid te bepalen.
Kortom, dat de middeleeuwse mens
blind vaart op het kompas 'God' valt
heel goed te vergelijken met het feit dat
de twintigste-eeuwer blind vaart op het
kompas 'wetenschap'. De doorsneeburger van nu heeft even weinig zicht
op de kwaliteit van dat kompas als de
middeleeuwse mens op de kwaliteit
van het zijne.
Naar aanleiding van het Sentimentalisme

Een ander onderwerp uit de literatuurgeschiedenis dat op het eerste gezicht
alleen maar 'raar', achterhaald, 'stom'
lijkt, is het Sentimentalisme. Wie onvoorbereid aan Julia van Rhijnvis Feith
zou beginnen, zal als hij/zij de tekst
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'aankan', ongetwijfeld verbaasd staan
en wat lacherig gaan doen over alle
'zugjens' en tranen. Heel gemakkelijk
is het om dit Sentimentalisme weg te
honen als slap, onmannelijk, oninteressant. Veel interessanter is het echter
om serieus in te gaan op een vergelijking van het omgaan met gevoel(ens)
toen en nu.
Neem een verhaal als Afscheid van
Phoebe uit de bundel Het limonadegevoel van Vonne van der Meer. Daarin
kijkt de vrouwelijke hoofdpersoon terug op de miskraam die ze een jaar
geleden had. Ze haalt herinneringen
op aan de bevalling en merkt dat het
verdriet nog steeds heel hevig is.
Subtiel wordt in het verhaal getoond
hoezeer wij (onszelf en) anderen gevoelens voorschrijven en/of verbieden.
De vrouw praat als het ware tegen haar
doodgeboren kind:
'Maar ik bedekte, toen ik je uit me voelde glippen, met mijn enige nog vrije
hand mijn gezicht. Ik wilde niet dat ze
zagen dat ik glimlachte. Een glimlach
gedirigeerd door schaamte. Niet voor
mijn naaktheid schaamde ik mij, maar
voor deze gebeurtenis waaraan ik weliswaar geen schuld had, maar waarin
ik ook niet kon ingrijpen. Een gebeurtenis die, zinloos als zij was, ook nog
belachelijk werd gemaakt door een
misverstand dat ik uit lafheid niet
rechtzette. Ik schaamde me voor deze
totale hulpeloosheid.
'Ik schrik ervan zo gewoon als je doet,'
zei Ad [de verpleger JD] toen het allemaal achter de rug was en ik om thee
vroeg. Ik was opgelucht, zoals je dat
bent op de avond dat je besluit om van
iemand af te gaan. De knoop was nu
tenminste doorgehakt. Ik voelde me
beter dan ik me in dagen had gevoeld en
dat stelde Ad teleur. Ook de verpleegster
die me kwam wassen, zei argwanend
dat ze me 'zo rustig' vond. Bij het
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betreden van mijn kamer knikte men
bedroefder naar me dan ik me voelde.
Als verdriet niet op tijd komt, Phoebe,
zich niet stipt aan voorschriften houdt,
worden mensen ongeduldig.'
Een vrouw die haar ongeboren kind
verliest, hoort daar meteen goed zichtbaar bedroefd om te zijn. Rouw moet
niet onbeheerst zijn maar ook niet te
ingetogen. De leerling die in de klas
een onvoldoende incasseert, moet dat
onbewogen doen. Het kind dat boos is,
moet maar even op de gang gaan staan
tot hij/zij 'weer lief is'. Een man mag
(nog steeds) niet huilen. Jaloezie hoort
een mens te onderdrukken, want je
moet die ander blijmoedig gunnen wat
jij graag zelf zou willen hebben.
Kortom, voor wie eens kritisch kijkt
naar onze omgang met gevoelens,
wordt het al heel snel duidelijk dat we
nogal vreemd omspringen met allerlei
gevoelens. En dan zouden wij lachen
om een man die in onze ogen wat al
te intens ontroerd en verdrietig is?
Naar aanleiding van De Virtuoos

Een derde voorbeeld betreft normen en
waarden zoals die naar voren komen in
een roman als De Virtuoos van Margriet
de Moor. Het is interessant om het verschijnsel 'historische roman' of'roman
die zich in de historie afspeelt' ter sprake te brengen in het kader van literatuurgeschiedenis. De dubbele bodem
van 'je krijgt door de ogen van een
twintigste-eeuwer een beeld van een
historische periode' moet natuurlijk
aan bod komen. Aan de hand van een
benaming als 'De Middeleeuwen' kan
duidelijk worden gemaakt hoezeer elke
periode vanuit het eigen zelfbeeld zijn
blik op voorbije perioden kleurt; een
roman als De Leeuw van Vlaanderen
kan niet losgezien worden van de tijd
waarin deze kijk op Vlaanderens verleden werd geschreven.

Een leerlinge schreef in haar leesverslag van De Virtuoos het volgende:
'Het lezen van dit verhaal betekende
voor mij een kijkje nemen in een ander
land in een andere tijd met andere gewoontes. Wat voor mij vreemd overkomt, was voor de hoofdpersoon niet
meer dan de normale, alledaagse gang
van zaken. [...] Ik vond het wel vreemd
dat het huwelijk tussen Carlotta en
Berto zo'n kleine rol speelde, aangezien haar grote liefde uitging naar
Gasparo. Ik begrijp de waarde van haar
huwelijk dan ook niet, maar misschien
gingen huwelijk en liefde in die tijd
niet vanzelfsprekend samen. Monogaam was Carlotta bepaald niet, want
ze had ook nog een relatie met een
Fransman. Ik kan daar echter wel
begrip voor opbrengen omdat ik niet
heb opgemerkt dat dat problemen opleverde voor haar man of voor haarzelf.
Carlotta neemt het er erg van in het
leven. Ze geniet van liefde, muziek,
schoonheid en kennis. Ik vind het aan
de ene kant heel goed van haar dat ze
zo van het leven kan genieten, maar
aan de andere kant vind ik ook dat ze
te luxe en te gemakkelijk leeft. [...]
Ik heb nog wel wat dingen van dit boek
geleerd. Zo had ik in het begin een totaal andere mening over castraten. Ik
vond het castreren van kleine jongetjes
om ze zo'n hoog stemgeluid te laten
houden, abnormaal wreed en onmenselijk. Nu ik echter het boek gelezen
heb en het beter in die tijd en die sfeer
kan plaatsen, heb ik er veel meer begrip voor dat ze dat deden. Hieruit trek
ik de volgende conclusie: door je te verdiepen in een andere tijd of in een ander volk, kom je meer te weten over
een andere cultuur en zul je deze andere cultuur met de bijbehorende gewoontes beter begrijpen. Zo zal het
gemakkelijker zijn om die andere gewoontes te accepteren of zelfs te waarderen. Zo zou het meer van elkaar te
weten proberen te komen van verschil-

lende volkeren kunnen leiden tot het
voorkomen van veel onbegrip en ruzie
en daar hecht ik zeer veel waarde aan.'
Zo'n ervaring met het verleden via een
hedendaags boek biedt natuurlijk ruime aanknopingspunten voor een gesprek over verschillen in normen en
waarden. Een kritische beschouwing
van de eigen normen en waarden, een
relativering van het eigen 'gelijk', een
acceptatie van anders denken en handelen, het zijn allemaal aspecten van
'historisch bewustzijn'. Als literatuur
kan bijdragen aan de ontwikkeling
daarvan, wordt de leerling weer een
stukje literair competenter, en 'meer
mens'.
Een paar praktische conclusies
Het zal duidelijk zijn dat in mijn visie
de huidige (goede) literatuurgeschiedenisboeken als de eerder genoemde (die
van Calis, Dautzenberg, Smulders) in
voldoende exemplaren in de mediatheek aanwezig moeten zijn als naslagwerk, als achtergrondmateriaal bij de
teksten van voor 1880 die leerlingen
moeten lezen. Maar het feit dat in het
literatuurprogramma duidelijk de
nadruk is komen te liggen op tekstervaring, smaakontwikkeling, brengt
met zich mee dat voor de traditionele
aanpak van literatuurgeschiedenis in
de tweede fase geen tijd/plaats meer
zal zijn.
De geringe tijd die dan tot onze beschikking staat, zal dus gevuld moeten
worden met activiteiten die bovenbeschreven aspecten belichten:
- De leerling verwerft zelfstandig de
kennis die hij moet opdoen.
- In klassikale besprekingen van wat
tekst(fragment)en worden de kwaliteiten van teksten uit onze literatuurgeschiedenis getoond, als opstapje naar
de drie literaire werken van voor 1880
die de leerling zelfstandig moet lezen.
- In klassengesprekken worden die as-

pecten uit de besproken literaire teksten, die het historisch bewustzijn van
de leerling kunnen verdiepen, aangepakt.
Zo kan in weinig tijd een grote diepgang bereikt worden op dit onderdeel
van het literatuuronderwijsprogramma, dat in de traditionele aanpak zo
centraal stond doch nu de wat bescheidener, maar duidelijk omkaderde
plaats krijgt die het verdient. È
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Uren met Ida Gerhardt, haar persoonlijkheid,
hddr p06ZI6

Bij de dood van een markant dichter

Op 15 augustus van dit jaar overleed dichteres Ida Gerhardt
(1905-1997). Ingewijden verwachtten al maandenlang
haar spoedig sterven. Frans Berkelmans, auteur van twee
studies over de eerste bundels van de dichteres - zie bespreking daarvan in 'Tsjip 6/f - schreef een studie, waarin
haar hele oeuvre wordt belicht. Dat gebeurt aan de hand
van vijftien gedichten, door de dichteres zelfgekozen ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag. Literair-criticus en
biograaf Hans Werkman deed bij De Prom een buitengewoon levendig boekje verschijnen over de gestorvene.

Wam de Moor
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Berkelmans en Werkman hebben gemeen dat literatuur voor hen niet los
staat van zijn maker. Beide Gerhardtkenners zijn belijdend christen, de een
katholiek, zelfs benedictijn, de ander
gereformeerd. Werkman is een biograaf van betekenis, die over de protestants-christelijke dichter Willem
de Mérode twee belangwekkende levensverhalen schreef. Als literair criticus laat hij regelmatig de christelijke
toon meeklinken in zijn oordeel, zonder dat dit in het algemeen leidt tot
hinderlijk moralisme. Dat hij het al
weer jaren geleden grondig eens was
met de bond tegen het vloeken en actievoerde tegen godverdommes in het
hedendaagse literaire proza, viel niet
goed bij de 'weldenkende' literaire gemeente, omdat de schrijver zich alles
moet kunnen permitteren als zijn werk
dat vraagt. Maar ik vond dat eigenlijk
wel aardig eigenzinnig van Werkman
in een tijd dat je er geen moraal op na
mocht houden.
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Zo gewoon: ze praatten!

De basis van Uren uit het leven van Ida
Gerhardt is smal. Werkman had in in
totaal drie ontmoetingen met de dichteres, waarvan er maar één langer dan
een halfuur duurde. Het blijkt voldoende voor een onthullend portret,
dat leest als een roman. Want Hans
Werkman heeft een broer die vlakbij
het duo Gerhardt - Van der Zeyde
woont en alsof dat nog niet genoeg is:
zijn tante Willemien had met beide
dames van gedachten gewisseld in een
kerkelijke praatgroep. Zo gewoon deden ze: ze praatten! Maar wat meer is:
Hans Werkman heeft uit zijn beperkte
kennis van het gedrag van Ida Gerhardt, op basis van zijn biografischambachtelijke benaderingskunst, een
schrijnend portret getekend van de
dichteres. Hier volgen enkele karakteristieke situatiebeschrijvingen om aan
te geven hoeveel subtiliteit omgang
met Ida Gerhardt vergde.
Het begint ermee dat de broer door
Gerhardt ('dat mens met die kort-

geknipte kop') op alle mogelijke manieren wordt overgehaald om met oud
en nieuw te komen waken, bang als ze
is voor eventuele vuurpijlen die in de
tuin van Zutphenseweg 120 zouden
kunnen neerdalen. Nadat Hans Werkman schriftelijk belet heeft gevraagd,
met als excuus dat hij toch in Eefde
moet zijn om de verjaardag te vieren
van zijn broer Geert, schrijft ze hem
dat hij welkom is. Tijdens de ontmoeting stelt hij vast dat ze intussen in het
telefoonboek heeft gecheckt of die
broer wel echt in Eefde woont. De dichteres was volslagen paranoïde. De huisschilder, die het voor zijn gemak waagde om haar geheim telefoonnummer
over te schrijven van het toestel, kon,
toen hij haar belde en uitkwam wat
hij met de beste bedoelingen gedaan
had, nog net zijn verfpotten komen
ophalen, zo woedend was ze. Ze zou
bespioneerd kunnen worden!
Heerseres en dienares

In haar omgang met mensen was Ida
Gerhardt onaangenaam dominant.
Haar huisgenoot Marie van der Zeyde
('lang, brandmager, met een slordig
kapsel en in een grauwe hobbezakkenjurk') heeft niets in te brengen. Het
volgende gebeurt als Werkman bij Ida
Gerhardt op bezoek gaat om drie van
haar bundels te laten signeren.
'Ik blijf achter in de voorkamer. Zij
lopen tussen de open suitedeuren door
naar de achterkamer. Marie legt de

ida Gerhardt

boeken op de grote tafel.
"Hier!" wenkt Ida en tast naar een
kleine tafel voor het zij raam.
"Ik dacht toch..." zegt Marie.
"Neen. Hier!" snauwt Ida.
Marie knipt boven de kleine tafel een
felle lamp aan. Ida gaat zitten. Marie
legt haar de Franse-titelpagina van
De adelaarsvarens voor. Zij neemt haar
vulpen. Marie heeft de dop losgeschroefd.
Ik observeer de beide kamers, de kale
vloeren, de lege vensterbanken, het
sobere meubilair als van een studentenkamer uit de jaren vijftig. Op de
schoorsteenmantel de volledige Shakespeare, op elke rug een letter van zijn
naam. In de achterkamer twee grote in
doorzichtig plastic gehulde geluidsboxen op een meter afstand van elkaar.

Ik hoor vanuit de voorkamer hun dialoog. Die kleine en die lange bestaan
uit wijsheid en uit wetenschap, maar
nu praten ze met elkaar als blinde
heerseres en dove dienares. Ze zijn
voor elkaar oog en oor.'
Marjoleine de Vos laakte in NRCHandelsblad een beschrijving als deze.
Zo mag je een gestorven grootheid niet
neerhalen, vond ze. De gedachte is
sympathiek, maar ze doet geen recht
aan het schrijverschap van de biograaf.

aan. "Rustige buurt," zeiden die, "nooit
nog niet dit aan de hand, agent. Het
enige is: mevrouw Gerhardt staat soms
's morgens om drie uur in de tuin naar
de bomen te schreeuwen: Val ons niet
lastig, terwijl er niks en niemendal te
zien is."' Het loopt erop uit dat Geert
en zijn vrouw niet alleen van oud op
nieuw waken, maar ook de kerstnacht
doorbrengen in het kale, steenkoude
huis aan de Zutphenseweg.

Belde het halve dorp op

Tegen oud en nieuw is Gerhardt zo
bang dat ze hem vraagt niet alleen zelf
te komen, maar ook een uitsmijter in
te huren. En hoe kan ze hem belonen
voor zijn werk? Zegt u 't zelf maar, antwoordt Geert. Op 9 januari 1990 komt
een taxi voorrijden, met daarin de beide dames, en mevrouw Gerhardt wandelt het huis van Werkmans broer binnen. Het loon voor een man van wie
Hans Werkman opmerkt dat deze net
zoveel verstand van literatuur heeft als
hij van het schip waarop zijn broer
heeft gevaren, namelijk nul komma
nul: twee boeken, verpakt in gebruikt
cadeaupapier. Een van Marie, haar
Markus-vertaling, en een van Ida, haar
tekst 'Nu ik hier iets zeggen mag'.
Inlevingsvermogen was haar volstrekt
vreemd.

Bewakersloon

Tien maanden na de signeersessie
wordt de broer van Werkman door
Gerhardt opgebeld. Geert moet opdraven, omdat ze zeker weet dat een stel
'sadisten' - misschien een paar jongens uit de buurt die met uitproberen
van vuurwerk niet kunnen wachten tot
oudjaarsavond - het op haar en Marie
hebben gemunt en meneer Werkman
- Geert - is toch oud-militair? Of hij
maar wil komen waken met oud en
nieuw. Geert Werkman suggereert
een particuliere bewakingsdienst.
Informeert naar de kosten daarvan.
55 gulden per uur. Daar schrikken de
dames van. Geert strijkt over zijn hart
en belooft, samen met zijn vrouw, de
oudj aarsnacht bij het tweetal door te
brengen. Die belofte heeft als gevolg
dat hij dag na dag door de dichteres
wordt opgebeld met de mededeling dat
ze brand willen stichten, een hoer en
haar pooier.
De oud-militair wil nu wel eens weten
wat ze bij de politie vinden van zijn
'opdrachtgeefster'. Kennen ze haar? De
opperwachtermeester van Eefde: 'En of
ik die ken. Ze belt het halve dorp op.'
Ze heeft de opper vorig jaar suf getelefoneerd over brand en bedreiging. Hij
heeft in de nacht van oud op nieuw van
halftwaalf tot halfdrie bij haar huis gepost. 'Er daalde geen enkele vuurpijl op
het dak, laat staan in de tuin. Hij belde
de volgende morgen bij haar buren

Twee maanden later sterft Marie van
der Zeyde. Ida wil ook dood.
Werkman: "De huisarts weigerde een
euthanasiepil. Ida was razend. Elke
dag zei ze: "Ik wilde dat dit mijn laatste
dag was." Tegelijk klemde ze zich vast
aan het leven en vocht om te leven.
Ze bleef paranoïde.'
Tochtje naar Utrecht

Midden november 1990 wordt Werkman opgebeld. Ida vraagt of hij haar
van Eefde naar Utrecht wil rijden.
Een jonge vrouw uit Zuid-Afrika die
op het werk van Gerhardt promoveert
zou haar graag willen ontmoeten.
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Werkman wil wel. Het kost hem dagen
om zich aan Ida's telkens veranderende afspraak aan te passen. Het wordt
26 november 1990. Als ze in de auto
zitten, praat ze weer over de criminele
bende die ze 'vanoggend' van zich af
heeft geslagen. Werkman probeert
haar af te leiden, maar ze houdt niet
op en begint er telkens opnieuw over.
Tot ze van het landschap begint te
genieten.
'Ze kijkt strak voor zich uit door het
raam, met ietwat geheven hoofd. Ze
heeft gezond rode wangetjes en heel
kort, zacht pluishaar op de kin. Op een
halsspier staat een ouderdomsvlek en
aan haar onderlip kleeft een kleine
glanzende wrat. Als ze praat trekt ze
haar ondertanden bloot. Het zijn haar
eigen tanden, met kalkaanslag en bruine vlekken op de grens met het tandvlees.' Over Kampen praten ze, waar
ze les heeft gegeven en in de oorlog
door haar naaste collega werd verraden
als iemand die de Duitsers haatte.
Over het gedicht'Pasen' waarin een
kind zijn eigen naam in sterkers ziet
gezaaid.
'Dat was mijn naam in sterkers. Mijn
moeder had gezegd: "J e bad er niet
moeten zijn."
"Wat zei uw moeder?"
Ze herhaalt het zinnetje, ze snauwt het
bijna: "Je had er niet móeten zijhijn.
Dan ziet dat kind zijn naam, dus die
mag er tóch zijn."'
In Utrecht ontmoet de dichteres haar
Zuidafrikaanse bewonderaarster, die,
van niets wetend, Gerhardt gelooft,
als deze haar vertelt over de 'criminele
bendes'. Werkman helpt de jonge
vrouw uit de droom en deze is helemaal overstuur; ze heeft toch lange
brieven met jammerklachten dat niemand Ida wil helpen tegen die onverlaten?
Als Werkman laat in de middag de
dichteres in Eefde aflevert, steekt er
een envelop uit de brievenbus. Ida:
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"Dat zal een bericht van de politie zijn,
dat ze iets hebben ontdekt.'
't Is evenwel een brief uit Amsterdam.
Van een oude vriendin. 'Gaat over molest!' En dat is ook zo: de vriendin praat
met haar mee, zoals je dat soms, om ze
te kalmeren, doet met mensen die er
waandenkbeelden op nahouden.
Zes jaar later, op 9 augustus 1996,
zoekt Werkman de hoogbejaarde dichteres op in verzorgingstehuis
Berkelstate in Warnsveld. Hij krijgt er
slechts een paar nietszeggende woorden uit en constateert: 'Ik verlaat een
omhulsel. De geest van al die prachtige
gedichten is dood. Of weg. Of waar dan
ook. Het lichaam mompelt nog wat losse woorden na.'
In weinig bladzijden is hier over de
arme, oude Ida Gerhardt heel veel gezegd. Een scherpe observatie, een sterk
geheugen en een soepele verteltrant
zijn de instrumenten van deze biograaf. Hoe groot is daartegenover haar
betekenis als dichter. Dat maakt het
andere boekje duidelijk. Dat van Frans
Berkelmans.
Literatuur als getuigenis van de dichter

Berkelmans heeft in zijn benadering
van poëzie altijd de religieuze dimensie gezocht, vakbekwaam, met oog voor
de dichterlijke kwaliteit van het werk.
Zo schreef hij in verschillende tijdschriften over het werk van Nijhoff,
Achterberg, Gezelle en vooral Ida Gerhardt. Met Johan Polak had hij contact
over de uitgave van zijn essays, maar
de tijdgeest liet dat niet toe. De spirituele betekenis die zowel de gedichten
van Gerhardt als Berkelmans' interpretatie daarvan bezitten, was wel een aanleiding om naast het Benedictijns Tijdschrift, waarvan Berkelmans redacteur
is, in 1993 de Acanthus-reeks op te zetten. In feite is zij de manier om zijn
Gerhardt-studies een kader te geven.
In 1993 verscheen Stralende aanhef, in
1996 Aan het water, twee bibliofiel ver-

zorgde boekjes van elk circa 120 pagina's. In het eerste gaf Berkelmans een
toelichting op de complete tekst van
Gerhardts debuutbundel Kosmos, in
het tweede van haar tweede bundel
Het veerhuis. Met Van Deel vind ik
beide 'haast ideale leeswijzers, met
veel gevoel voor betekenisvolle details
zonder tezelfdertijd de grote lijnen
uit het oog te verliezen'.
Zelfportretten

In het begin van de jaren zeventig
kreeg Berkelmans contact met Ida Gerhardt en wel naar aanleiding van de
publicatie van enkele psalmvertalingen
in 'Maatstaf. De monniken uit Nederland en Vlaanderen waren daar zo enthousiast over - zie Tsjip 6/4 over de
psalmen -, dat zij ze als uitgangspunt
wilden nemen voor de vervanging van
de gregoriaanse latijnse getijden door
psalmen in de volkstaal. Nu ja, volkstaal, wie de vertaling van Gerhardt en
Van der Zeyde kent, zal haar niet volks
in de platte betekenis van 'populair' of
'vlot' noemen. Als lid van een heel
team monialen bezig met de toonzetting van de 150 psalmen, kreeg Berkelmans de taak om zich uit te spreken
over de poëzie van Gerhardt in het algemeen. Om zijn collega's te informeren koos hij uit haar werk twee dozijn
gedichten die hij beschouwde als zelfportretten. Als reactie op zijn keuze
kreeg hij van de dichteres zuinig commentaar en een halfjaar nadien een
bloemlezing van vijftien gedichten,
door haar zelf samengesteld ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag, met daarin slechts één door hem
gekozen gedicht. Dat gedicht, 'De erfvijand', erkend als zelfportret, staat
centraal in de studie die Berkelmans
nu maakte van de bloemlezing, Uit de
eerste hand - de hand van de dichteres.
Bloemlezing een kunstwerk

Hij noemde deze studie, naar een

woord van de dichter zelf, Dit ben ik. Er
zijn twee redenen om dit boekje van
tachtig bladzijden onder de aandacht
van de lezer te brengen: een strikt literaire en een didactische. De eerste is
dat de zorgvuldige en geduldige manier waarop Berkelmans deze vijftien
gedichten benadert tot een opmerkelijk
resultaat leidt. Lijken de gedichten
ogenschijnlijk niet meer dan vijftien
favorieten van de maakster - Berkelmans beschouwt ze lang niet allemaal
als de beste - , bij nadere analyse staat
elk gedicht op een door de structuur
van de bloemlezing bepaalde plaats.
Dat geeft Berkelmans de kans te spreken van een zestiende kunstwerkje:
de bloemlezing als zodanig.
De tweede reden om Dit ben ik aan te
bevelen is de zinvolle didactiek die er
uit spreekt, ook als u zou vinden dat de
poëzie van Ida Gerhardt nu niet direct
'gefundenes Fressen' vormen voor de
huidige leerlingen in bovenbouw of
tweede fase. Daar is om te beginnen de
erkenning van het subjectieve karakter
van de analyse en interpretatie, blijkend uit de woorden: 'Elke interpretatie berust voor een belangrijk deel op
spontaan opwellende associaties. Die
associaties worden opgeroepen door de
tekst; ze zijn dus 'van de dichter'. Maar
ze komen minstens evenzeer voor rekening van de toevallige lezers; het zijn
producten van zijn verbeelding, van
zijn persoonlijke ervaring.' (p. 13).
Dit ben ik vind ik een schoolvoorbeeld
van wat een goede aanpak in de tweede
fase zou kunnen zijn: 1. van een niet te
omvangrijke bundel elk gedicht stuk
voor stuk lezen, analyseren en zo goed
mogelijk interpreteren; 2. op zoek gaan
naar het bindende thema of de bindende themata en naar de structuur van
het werk; en 3. het portret van de dichter geven, zoals dit zich uit het werk
laat zien en de bundel plaatsen in de
context van het oeuvre als zodanig.

Nogal schools, maar kennis van zaken

Het eerste gedeelte doet onvermijdelijk
nogal schools aan. Een geboren essayist brengt het niet op om van vijftien
gedichten röntgenfoto's te maken, die
is daar te springerig, te levendig voor;
het vereist contemplatie, en Berkelmans beschikt over contemplatief vermogen. Dit gedeelte van zijn studie
neemt verreweg de meeste plaats in,
omdat de auteur over veel achtergrondkennis beschikt. Elk gedicht blijkt de
resonans van andere uit Gerhardts
oeuvre. En menig gedicht bevat verwijzingen die zonder kennis van met
name de geestelijke literatuur van het
oude en het nieuwe testament een
dimensie minder zouden bezitten.
Alleen al voor bijvoorbeeld het negende gedicht uit de bloemlezing (Onder
de Brandaris) telde ik bijna twintig van
dergelijke connotaties of verwijzingen.
Het gevaar van 'hineininterpretieren'
bedreigt de gelovige poëzielezer, wanneer hij overal samenhang ontwaart en
deze vervolgens specifiek maakt.

Het beeld van de krassende vogel verraadt niet alleen ironie en zelfspot; er
spreekt ook deernis uit met de getemde vogel 'die wreed men beide vlerken
sneed'. Met deze mengeling van deernis en zelfrelativering projecteert de
dichteres in de zwarte kraai de schaduwkant van haar eigen persoon, waarmee zij zich blijkens de slotregels moedig confronteert. Het is een wezenlijke
opgave voor ieder mens om zich met
zijn eigen schaduwzijde te verzoenen.'
Dit citaat is kenmerkend voor de toon
van Berkelmans' exegese van deze poëzie. Berkelmans concept van de structuur ziet er dan als volgt uit:

Een cyclische structuur

Het tweede hoofdstuk vind ik het
meest verrassend. Daarin stelt hij op
basis van de eerder geboden analyses
van de afzonderlijke gedichten, dat de
bloemlezing een cyclische structuur
bezit. Centraal staat het achtste van de
vijftien gedichten, 'De erfvijand'. Dat
luidt aldus:

1.
3.

De erfvijand

Angst

4. Afscheid
5.

Hij stapt eenzelvig op de werf
en kerft met hees gekras mijn naam;
hij tikt vermanend aan het raam:
dan zijn er mensen op het erf.
De zwarte kraai, die Gerhardt heet,
die wreed men beide vlerken sneed,
die diep mij in de vinger beet
toen ik zijn kooi los deed.

De Japanse visser

2. Aan de stroom

Kwatrijn

6. Zum Tode
7.

Het onweer

8.

De erfvijand

9. Onder de Brandaris
10. Wayside inn
n. De gestorvene
12. Winter
13. Het verloren kind
14. Winternacht
15. Buitengaats
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Hij legt verbanden tussen de gedichten
die hij naar volgorde heeft genummerd
als i en 15, 2 en 14, 3 en 13, enzvoorts.
En daar blijft het niet bij, want binnen
die cirkel waarvan gedicht 8 - 'De erfvijand' - het middelpunt vormt, zijn er
twee kleinere cirkels vóór en na 'De
erfvijand', van elk zeven gedichten die
in het middelste van de zeven hun
kerngedicht bezitten. Zo:

^-

1 ~^s.

( • )

8

©
^ 1 5 ^

De Japanse visser
Aan de stroom
3- Angst
4. Afscheid
1.

2.

56.
78.

Kwatrijn
Zum Tode
Het onweer
De erfvijand

9- Onderde Brandaris
1 0 Wayside inn
11.

De gestorvene

Winter
13- Het verloren kind
H. Winternacht
15- Buitengaats
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Bovendien valt de hele bloemlezing te
zien als de beschrijving van de ontwikkeling die de dichteres heeft doorgemaakt - en dit alles ondanks het feit
dat de gedichten naar ontstaansdatum
gezien kriskras door elkaar staan. Nu
zal juist dat de essayist op zijn idee
hebben gebracht. Want waarom zou
Gerhardt er anders zo'n 'ordeloos' geheel van hebben gemaakt. Dat is niet
wat we van haar verwachten.
Als Berkelmans gelijk heeft met zijn
interpretatie van Gerhardts bedoeling
met deze kleine bloemlezing, heeft zij
zelf haar dichterschap gezien als een
geestelijke ontwikkeling, die begon in
de argeloze beleving van de natuur
(eerste cyclus van zeven) en overging
in het domein van de cultuur (tweede
cyclus van zeven). Zij ontworstelde
zich aan haar identificatie met moedernatuur, zij trok zich op aan de vadergeest, ging herleven in de cultuur, ook
in religieuze zin te lezen.

terschap van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden (1979)
en de P.C. Hooftprijs 1980. Die prijs dat is ook uit het voorgaande duidelijk
- kwam haar als vanzelfsprekend toe,
vond zij. En de uitgave van de Verzamelde gedichten, eerst in één, later in
twee delen, hoorde daarbij. Zodat zij
uiteindelijk kon schrijven in het gedicht 'Grensgebied II' in De zomen
van het licht:
het raadsel van de hoge ouderdom:
het prijsgegeven zijn en alreeds vrij.
Het raken aan de zomen van het licht.
Een mildere toon, gelukkig maar.
Want het einde was nabij:
Ik heb geen wensen meer: ik ben
een varensgast, en één van hen.
De horen meldt met grote stem
de afvaart en het nieuw begin.
De bootsman haalt de loopplank in.

Vanuit persoonlijke emotie, maar
ambachtelijk

In zijn derde hoofdstuk knoopt Berkelmans de eindjes aan elkaar. Hij ziet
Gerhardt als de dichteres die schreef
vanuit de persoonlijke emotie, maar
desondanks even ambachtelijk te werk
ging als bijvoorbeeld Nijhoff, voor wie
het ambacht uitdrukkelijk voorop
stond ('meer transpiratie dan inspiratie'). Dat Gerhardt zich veel meer dan
diezelfde Nijhoff liet voorstaan op haar
taak als dichter, op haar profetische
roeping, maakt hij heel duidelijk:
'De roeping van het dichterschap - zo
luidt de strekking van deze hele cyclus
- is zo hoog, dat ze aanspraak maakt
op voorrang op alle overige levenswaarden'. Misschien gaat de cyclus niet
over haar leven en werk, hij gaat wel
over haar schrijverschap.
Ze stelde de bloemlezing samen vóórdat haar ambities publiekelijk werden
gehonoreerd met de prijs voor Mees-

Voor de gelovige lezer is het onontkoombaar: hier weet de dichteres wat
haar te wachten staat. 'De dichteres is
niet langer zelfde kapitein van haar
leven, maar zij heeft de leiding aan de
Ander uit handen gegeven.' De nietgelovige zal het interpretatieniveau
verschuiven naar dat van de symboliek.
Ook niet dwaas. Ê

Hans Werkman, Uren uit het leven van Ida
Gerhardt. De Prom Bibliofiel, Baarn. ISBN
9068001545-1. Prijs NLG 22,50/BEF 410.
Frans Berkelmans, Dit ben ik. Over Uit de
eerste hand, verzenselectie van Ida Gerhardt.
Acanthus-reeks. Te bestellen: Sint-Adelbertabdij, Abdij laan 26,i935BH EgmondBinnen, prijs inclusief verzendkosten
NLG 30,-/BEF 550, postgiro 231619 t.n.v.
Vrienden St.-Adelbertabdij, Egmond.

'Die ongerijmdste gewrogte kreëer'
Natuur en milieu in Nederlandse en Zuidafrikaanse poëzie
De Nederlandse en Zuidafrikaanse poëzie en de relatie tussen natuur, milieu en literatuur. Dat is het onderwerp in de
bundel 'Ons klein süwerige planeet' waarin de grenzen van
beide literaturen zijn afgetast. Nu de apartheid naar de achtergond gedrongen is, valt de rijkheid van dit schone, complexe land aan de zuidpunt van Afrika des te meer op.
Hans Ester

Nederlandse en Vlaamse schrijvers en
letterkundigen zijn de afgelopen vijf
jaar onder de indruk geraakt van dat
complexe land aan de zuidpunt van
Afrika dat de dichter Van Wyk Louw
ooit 'wyd' en 'droef noemde. De belezenheid en gastvrijheid van hun Zuidafrikaanse collega's hebben er voor
gezorgd dat van de eertijdse kilte in de
relaties niets meer over is. Dankzij de
hernieuwde vriendschappelijke contacten tussen Nederlandstaligen en Zuidafrikanen die Afrikaans als moedertaal
spreken, is het arsenaal aan Afrikaanstalige schrijvers dat in Nederland en
Vlaanderen geciteerd kan worden, uitgebreid. De grote ontdekkingsreis door
het - van Europa uit gezien - onbekende terrein van de Afrikaanstalige letterkunde is begonnen en zal gedurende
de komende decennia zijn sporen nalaten in de literatuur die in de lage landen wordt geschreven. Vanuit ZuidAfrika waait er een verfrissende exotische wind richting Vlaanderen en
Nederland.
Een direct gevolg van de geschetste
ontwikkeling is het initiatief dat
Johann Lodewyk Marais uit Pretoria en
Ad Zuiderent uit Amsterdam vorig jaar
namen om een bundel samen te stellen met uit Vlaanderen, Nederland en

Zuid-Afrika afkomstige gedichten over
natuur en milieu. Onder de aan Van
Wyk Louw's Nuwe Verse (op één letter
na) ontleende titel Ons klein en süwerige
planeet is deze bundel enkele maanden
geleden verschenen.
Marais is al sinds vele jaren bezig
met de relatie tussen natuur, milieu
en literatuur. In 1990 publiceerde hij
de bundel Groen met nog niet eerder
gepubliceerde gedichten van een groot
aantal Afrikaanstalige dichters, onder
wie Hennie Aucamp, Eveleen Castelyn,
Lina Spies en Daniel Hugo. Al deze
gedichten hebben de natuur en het
milieu tot onderwerp. Aan de gedichten van de nieuwe bundel laat Marais
een boeiende inleiding in het thema
'Natuur, omgewing en letterkunde'
voorafgaan. Terwijl hij zich specifiek
over de Afrikaanstalige letterkunde
uitlaat, doet Zuiderent iets vergelijkbaars in zijn tekst over de Nederlandse
letterkunde: 'Natuur, landschap en
poëzie'. Beide inleidingen geven een
deskundig literair-historisch overzicht
en leggen de lezer belangwekkende
vragen voor. Marais en Zuiderent tonen hun intellectuele integriteit door
het kader te problematiseren waarbinnen de gedichten uit de bundel worden
gepresenteerd. Aan het spreken over

'natuur', 'omgewing', 'besoedeling' en
'milieu' zitten heel wat haken en ogen.
Ze leveren ook een geconcentreerde
geschiedenis van de natuur als centraal
onderwerp binnen de letterkunde van
de beide taalgebieden.
Soms kan een inleiding het 'eigenlijke'
van een boek te lang voor de voeten lopen. Dat is hier absoluut niet het geval.
De gedichten zijn namelijk zeer wisselend van onderwerp en kwaliteit.
Tussen de afzonderlijke gedichten is
geen ander verband dan dat van het
globale thema 'natuur en milieu' te
ontdekken. In zijn inleiding constateert Marais dat zich in Zuid-Afrika
nog gebieden bevinden waar gesproken kan worden van een ongerepte
natuur, waar de menselijke inmenging
tot het uiterste (een overvliegende jumbojet?) beperkt is gebleven. Maar, zo
zegt hij terecht, het spreken over de natuur lijkt toch altijd een betrekking met
de mens te veronderstellen: "Dit is belangrik om daarop te wys dat ofskoon
die 'menslike dimensie' baiemaal in
defmisies van die begrip 'natuur' afwesig is, laasgenoemde (glo) eintlik nie
betekenis het sonder die mens en sonder dat die mens dit (potensieel) kan
benut nie. Daar het immers oor 'n lang
tydperk 'n antroposentriese siening
ontwikkel wat die mens in die middelpunt van alles stel. En om sake verder
te kompliseer, heg verskillende kuiture
in Suid-Afrika verskillende en gewoonlik uiteenlopende waardes aan die na-
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tuur, die omgewing en ontwikkeling,
en huldig hulle uiteenlopende menings oor die funksie(s) daarvan."
(blz. 4 ).
In zijn inleiding stelt Zuiderent:
"Anders dan in Zuid-Afrika is het in
Nederland en Vlaanderen moeilijk of zelfs onmogelijk - om in absolute
zin natuur te ervaren. Natuur bestaat
hier vooral als geschiedenis of mythe.
Waar het één ophoudt en het ander
begint, is bovendien niet altijd duidelijk." (blz. 15).
Het valt niet te ontkennen dat een
bezoek aan datgene wat in Nederland
natuur heet (in Vlaanderen liggen de
zaken iets anders) tevens een confronta- tie met de mede-mens inhoudt.
Zulke eenzame plekken als Gamka's
Kloof (ook 'De Hel' genaamd) op uren
volkomen eenzaam rijden van Oudtshoorn verwijderd, kun je in Nederland
gewoonweg niet tegenkomen. Een opmerkelijk verschil tussen Nederland en
Zuid-Afrika is bovendien de verhouding van binnenshuis tot buiten. De
nadruk van het leven in Nederland ligt
op de beslotenheid van de huiselijke
intimiteit, terwijl zelfs de droge Johannesburgse winter uitnodigt om de dag
buiten door te brengen. Veel Afrikaanstaligen hebben bovendien nog
een stukje grond ver van de grote stad,
een 'plasie' dat zij koesteren als een
verloren paradijs. Toch zou je je zelfs
met dit contrast in het achterhoofd
kunnen afvragen of het niet gewoon
luiheid van de Nederlandse dichters is
dat zij zo zelden op grond van wat zij
in de micro-natuur van Nederland kunnen vinden tot inspiratie en goede gedichten komen. Maar, zouden de samenstellers enkele gedichten van Ida
Gerhardt hebben opgenomen, in plaats
van bijvoorbeeld de bijdragen van
Hans Warren en T. van Deel, dan zou
het beeld er vermoedelijk anders hebben uitgezien.
De bundel van Marais en Zuiderent is
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gelukkig niet in twee taaldelen gesplitst. Na Robert Anker volgt een gedicht van J. Eijkelboom en dan volgen
Petra Muller en Breyten Breytenbach.
En zo gaat het door tot het gedicht
'De landmeter' van Rutger Kopland.
Het laatste woord heeft trouwens
Elisabeth Eybers op de achteromslag
met haar gedicht 'Ekologie'.
Waarom is het Zuidafrikaans voor Nederlandse oren zo'n bijzonder boeiende taal? Waarom krijg je een schokje
als je hoort dat de Zuidafrikanen ons
begrip 'euthanasie' benoemen als 'genadedood'? De beste verklaring voor
dit eigenaardige effect bieden de Russische Formalisten, de theoretici die
rond 1920 probeerden om een theorie
voor het onderscheiden van poëtische
taal van alledaagse taal te formuleren.
Deze Formalisten zagen in het doorbreken van de automatismen van ons
taalgebruik de sleutel tot het eigene
van literatuur. De 'neutrale' taal moest
gedeformeerd worden, creatief worden
verbouwd, om weer opgemerkt te worden en als woordteken te worden geregistreerd. Precies dat gebeurt, wanneer
een Nederlander Afrikaans leest of
hoort. Je herkent de vertrouwde klanken en woorden, maar er is op essentiële punten aan gesleuteld, zodat het
begrijpen voortdurend over drempels
heen moet. Bij die drempels aarzelt de
verstaander even en denkt hij na, over
de betekenis, maar in eerste instantie
over de vorm van de taal.
Een Afrikaanstalige vriend zei mij een
keer, dat hij de volgende dag aan zijn
vrouw "n handjie moes gee'. In het
Nederlands luidt de uitdrukking 'een
handje helpen'. Over de letterlijke betekenis begin je pas na te denken zodra
je je verwondert over de Afrikaanse (uit
het Engels afkomstige) uitdrukking.
Terugkerend naar Ons klein en silwerige
planeet, dit is geen bundel om in één
ruk uit te lezen. Vrijwel alle gedichten
eisen volledige aandacht. Dat de ge-

Breyten Breytenbach

dichten in het Afrikaans en Nederlands
door elkaar staan, verhindert evenwel
niet dat zeer duidelijke verschillen in
levensoriëntatie en wereldbeschouwing
tussen de Nederlandse (wederom in
mindere mate de Vlaamse) en de Zuidafrikaanse dichters tot uitdrukking komen. Dichters uit Kaapstad en Pretoria
als M. M. Wakers, Wium van Zyl,
Renee Marais en Daniel Hugo schrijven zo dat de oorspronkelijke ervaring
met de natuur voor de lezer voelbaar
blijft. Ze durven als het ware naïef te
zijn. Die moed heeft de Vlaamse dichter Anton van Wilderode met zijn gedicht 'September' ook. En ze aarzelen
evenmin om hun religieuze gevoelens
uit te spreken. Dat is bijvoorbeeld heel
sterk bij Lina Spies met het gedicht
'Mite' het geval.
Opvallend is verder dat Nederlandse
dichters - althans in hun poëzie weinig of geen bezorgdheid over de
aftakeling van het natuurlijk milieu ten
toon spreiden. De hier gepresenteerde
Nederlandse dichters zijn veeleer op de
innerlijke werkelijkheid van hun eigen
psyche geconcentreerd. De Zuidafrikanen hebben meer zuurstof nodig.
Wanneer de samenstellers ten behoeve

van de twee groepen lezers twee verklarende woordenlijsten zouden hebben
opgenomen, zou deze bundel een ietwat schools karakter hebben gekregen.
De prijs hiervoor is echter dat de lezer
menig keer een woordenboek zal moeten hanteren om het gedicht in de andere taal te verstaan.
Indirect hebben Marais en Zuiderent
hiermee ook te kennen gegeven dat
het Afrikaans en het Nederlands bij
elkaar horen, nauwe verwanten zijn.
Dat is een nieuw geluid, dat een
nieuwe lente in de verhoudingen
documenteert. Ook het feit dat de
Nederlandse Taalunie bij deze uitgave
betrokken is, toont aan hoeveel belang
zij hecht aan intensivering van de contacten tussen Vlaanderen, Nederland
en Zuid-Afrika. M

Elisabeth Eybers
Ekologie
Wie die prullemand volprop van dag tot dag
vra hom nie af hoeveel bome verteer
Sy vreemde, papiervernielende vak
wat vir driekwart bestaan uit magteloos wag
en die ongerymdste gewrogte kreëer.
In feite verdien hy om skuiling van tak
en geritsel van blare wreed te ontbeer
want die handjievol humus wat hy sal verstrek
na sy heengaan kan nimmer sy skuldelas dek...
Dog die aarde,terwyl hy haar lof sing, gedoog
die digter sowel as die ekoloog.
Uit de bundel Nuweling (Amsterdam en Kaapstad, 1994).

Ons klein en silwerige planeet.
Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse
gedigte oor die omgewing. Saamgestel en
ingelei deur Johann Lodewyk Marais
en Ad Zuiderent. Uitgeverij J. L. van
Schaik. Akademies, Pretoria, 111 blz.,
prijs Rd 45,50. Dit boek is voor
NLG 25,-/BEF 455 (excl. portikosten)
te verkrijgen bij het Suid-Afrikaanse
Instituut, Keizersgracht 141,1015 CK
Amsterdam.
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Het limonadegevoel van een kind
De Verhalen van Vonne van der Meer in klas of leeskring
Veertien verhalen zijn het die Vonne van der Meer het selecteren waard heeft geacht, toen zij van De Bezige Bij de uitnodiging kreeg om in de reeks gebonden hoekjes De Bezige
Bij Kapitaal een deel te vullen. 'De verhalen 'heet de bundel,
niet bijzonder inspirerend, maar wel duidelijk: dit zijn ze
die ik wil behouden. Over verbeelding en werkelijkheid,
geloof en ongeloof, trouw en ontrouw. Vanuit een zeer vrouwelijk gezichtspunt.

Wam de Moor

36

Van der Meer (1952) debuteerde in
1985 met Het limonadegevoel en andere
verhalen. Een bundel die buitengewoon
goed ontvangen werd en haar de Geertjan Lubberhuizenprijs voor het beste
debuut van 1985 opleverde. In 1993
volgde een tweede bundel onder de
titel Nachtgoed. Tussen de verhalen in
publiceerde zij de romans Een warme
rug (1987) en Zo is hij (1991), en liet
deze in 1994 volgen door de novelle
Spookliefde: een Iers verhaal en in 1995
het toneelstuk Weiger nooit een dans.
"Literatuur is er om clichés te verpulveren," schreef ik bij haar debuut. Die
zin sloeg op het titelverhaal van de
debuutbundel, 'Het limonadegevoel',
dat in de reacties op de bundel de
meeste aandacht kreeg. Het cliché
waarover het hier gaat houdt in dat
vrouwen in bladen als Playboy, Mayfair
en Penthouse symbolen zijn van de
eeuwenlange mannelijke overheersing
en mannen ze beschouwen als compensatie voor hetzij een totaal gemis
hetzij een geringere lust van de kant
der vrouw. Een vervelend cliché, waar
ook de ik-vertelster mee worstelt. Zij
betrapt, als ze zes maanden zwanger
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is, de toekomstige vader van haar kind,
met wie zij al drie jaar samenwoont, op
het bezit van pornobladen. Dat doet
haar pijn. Ze kan het niet plaatsen in
de heel open verhouding die ze met
hem dacht te hebben. En het cliché zit
haar dwars, het ruïneert het beeld van
haar partner. 'Mannen die zich van
porno bedienden waren zielig. Masturberende vrijgezellen, zonder contacten
en arm aan verbeelding. Of getrouwd,
maar te verlegen om te bekennen wat
ze het liefst wilden, dan wel behept
met een vrouw die iedere variant op
de oerpuzzel afwees.'
De geheime werkelijkheid

Wat hier gebeurt klopt niet met de gedachte dat ze toch een uitstekende verhouding heeft met Cas, en dus volgt ze
het spoor terug. Ze ontdekt enkele aanknopingspunten, praat nu met hem
over het hoe en waarom en wordt ten
slotte naar haar eigen bestaan geleid.
Zijzelf, zo heeft ze al meteen gedacht,
heeft ook haar geheime verleidingen:
'Ik vond het niet nodig verslag te doen
van een onbekende, halfontblote arm
op een terras.' Een arm, die bij het

Vonne van der Meer

vrijen met Cas wel eens op haar netvlies verschijnt. Erotische aandoeningen heeft ze al als kind van zes gehad
en die duidt ze aan met 'het limonadegevoel': 'Ik was zelf niet ouder dan zes
toen ik op televisie een man en een
vrouw elkaar uitgebreid op de mond
zag kussen. Daar kreeg ik een gevoel
bij, zo nieuw en bijzonder dat er een
woord voor bedacht moest worden. Ik
noemde het "t limonadegevoel'. Als ik
aan de onderkant van een hond plotseling zo'n felrose staafje te voorschijn
zag komen, kreeg ik het ook. En als ik
een zwaantje maakte in de ringen en
over de blik van de gymleraar heenzweefde. De tong van een hond onverwachts langs mijn been kon het ook
veroorzaken. Ik onthield die blik van
de man met de eeuwig bruine benen,
de staafjes, de tong van de hond die
zoveel op de wolf van Roodkapje leek,
de kussende paren.'
Daar durft ze nu best over te praten,
maar met de erotische fantasieën die
ze nu blijkt te hebben en die haar in
haar naaktheid voor anderen tonen,
ligt het wat ingewikkelder:
'Ondenkbaar dat ik die woorden zou

uitspreken. Ik geloof dat ik vooral bang
was pervers gevonden te worden.'
Uiteindelijk komt de vrouw tot de bevinding dat de heimelijke Playboyavontuurtjes van haar man en de plaatjes die zijzelf in haar hoofd heeft niet
voor elkaar onderdoen. 'Als ik in paniek raak van zo'n foto is dat, omdat
er op dat moment in mijn hoofd een
plastic zak (met blootbladen) openscheurt'. Ze praten, de twee; zij beschrijft haar fantasieën, hij reageert,
maar uiteindelijk verstaan ze elkaar
niet echt. Zullen we naar bed gaan?
zegt de man - typisch mannelijk -.
Misschien kunnen we eerst nog doorpraten, zegt de vrouw - typisch vrouwelijk - . Waarop de man naar zijn
werkkamer gaat en de vertelster de
warmte zoekt van de radiator en verzucht: 'Soms denk ik dat ik nooit zal
wennen aan het beeld van twee plastic
zakken, bungelend ieder aan zijn eigen
verwarmingsknop.'
Het limonadegevoel is voor elke lezer
interessant, vrouwelijk of mannelijk.
Je ontkomt er niet aan je eigen opvattingen over en ervaringen met seks op
een reflectieniveau te toetsen aan die
van de vrouw en de man in dit verhaal.
En ook al ligt in de overige verhalen
het accent nog meer op de emoties en
het denken van vrouwen, Vonne van
der Meer houdt de ervaringen van
vrouwen die zij beschrijft zo klein en
geconcentreerd, dat haar verhalen zowel bij mannelijke als vrouwelijke lezers veel in beweging kunnen brengen.
Misschien dat jongens zich eventjes
net zo'n stoethaspel voelen als de coassistent, die in 'Afscheid van Phoebe'
de jonge vrouw meent te moeten begeleiden, die ligt te wachten op de geboorte van haar reeds gestorven kind.
Maar zij zullen tegelijkertijd de deernis
delen van een vrouw en een man die
oprecht verheugd uitzagen naar een
kind en nu het verlies daarvan moeten
dragen.

De vermomming als constante

Vonne van der Meer kent de kracht van
de vermomming: als toneelregisseur
heeft ze de metamorfose herhaaldelijk
beproefd. Een ander zijn dan je bent.
Je oude ik afleggen. Een vrouw van
vijfenveertig beleeft in 'Angst voor de
achtbaan' haar onzekerheid over haar
uiterlijk, als ze in een warenhuis een
zwart zijden nachthemd wil kopen.
Ze dagdroomt zich daarbij een jonge
minnaar van twintig: 'Met het aantrekken van het hemd zou ik mijn oude ik
- die som van feiten, herinneringen,
banden en verantwoordelijkheden uittrekken. Sterker, veel sterker dan de
behoefte ontrouw te zijn, was de wens
mezelf ontrouw te zijn.'
'Angst voor de achtbaan' is met zijn
ruim acht bladzijden uiterst geschikt
voor klassikale lezing en toepassing
van de suggestie om elke leerling de
belangrijkste passage aan te laten strepen. Voor mij is dat het hier geciteerde, maar ik ben er zeker van dat in een
klassikale uitwisseling heel wat meer
aan de orde komt.
In 'Nachtgoed', een verhaal van achttien bladzijden, is het een vrouw van
zeventig die in verlegenheid blijkt, nu
zij nachtgoed wil aanschaffen. En het
is aardig om dit verhaal tegenover
'Angst voor de achtbaan' te plaatsen,
omdat het deze keer een verkoopster is
die met de lezer naar deze vrouw kijkt.
Een verliefde vrouw van zeventig, wat
kan ze nog aan om haar geliefde te behagen? Tussen klant en verkoopster
ontstaat een diepgaand gesprek, waarin
de vrouw haar verleden herbeleeft, aangemoedigd door de betrokkenheid van
de verkoopster.
Een minnaar verzinnen

Vermomming kan ook bestaan uit het
verzinnen van een tegenspeler, een
minnaar, als mentale wraak op de echtgenoot die je ontrouw is geweest. Die
vorm van verbeelding is te vinden in

'Eilandliefde'. Een vrouw moet voor
haar werk naar een der Waddeneilanden, zal daar enkele dagen verblijven,
en creëert zich een minnaar. Zodat ze
moet nadenken over hoe je bedrog
pleegt, over wat je dan tegen je partner
zegt. 'Ik kon geen naam bedenken voor
iemand van wie ik geen beeld had. Nu
pas merkte ik dat ik geen idee had hoe
een man eruit diende te zien. Geen
ideaalbeeld had, zoals sommige vrouwen. Ik verbaasde me ook altijd over
de snelheid waarmee gezegd werd: "O,
nee, dat is mijn type niet. Ik val alleen
op lang. Ik zou nooit verliefd kunnen
worden op iemand die dik is en krom
loopt. Zo'n verende tred heeft. Geen
billen. Een zachte g." Ik had geen vastomlijnd lichaam in mijn hoofd.'
Precies op het ogenblik dat ze besluit
om haar fantasie maar op te geven en
de trouwe vriendin te blijven die alleen
maar bezig is de ontrouw van haar
partner te verwerken, 'fietste hij langs
mijn raam', de potentiële minnaar, een
eilandbewoner die zij in haar fantasie
gaat beminnen. En zo komt ze thuis,
terug bij haar man, ontrouw geweest in
fantasie, voor hem in werkelijkheid. Ik
denk dat dit een verhaal is waar je op
school niet veel mee kunt doen, maar
wel in een leeskring.
Jonge mensen denken wel eens dat je
het leven, en met name het seksuele
leven, na je vijftigste kunt vergeten,
laat staan dat je als 71-jarige vrouw nog
verlangt naar de strelende blik van een
vreemde. Van der Meer leert ze wel
anders. In het verhaal 'Moed' vertelt
ze over een vrouw, die zich door een
jonge Spanjaard mee laat nemen naar
de stierengevechten. In sensuele beelden worden vrouw en lezer wegwijs
gemaakt in dit wonderlijk wrede en
volgens kenners poëtische tijdverdrijf.
'De matador was de vrouw. Een vrouw
die haar rok tussen duim en wijsvinger
neemt, een stuk been laat zien, de rok
weer laat zakken. Met haar heupen
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draait zodat de stof in beweging komt,
in plooien valt waar de man zijn ogen
niet van af kan houden, naar toe gezogen wordt.' Als de stieren zijn gedood
en de matador gebogen heeft om voor
het applaus te danken, gaan de oude
vrouw en de jongen wat eten. Nog
voor zij in gedachten met hem heeft
kunnen slapen, is de jongen al gevangen door verschijning van een leeftijdgenote op het podium, dat daar staat te
zingen 'met een rauwe, raspende vrouwenstem'. Zo is het leven mevrouw,
denken we dan.
Morele oordelen
Afkeer van commercialisering en
kinderexploitatie liggen ten grondslag
aan het verhaal 'Op de plek van de
snor'. Daarin vertelt een moeder haar
volwassen geworden zoon - hij wordt
vader - de geschiedenis van een foto,
waarop hij als kleuter staat afgebeeld,
zijn knuffelbeest tegen zich aangedrukt. Ooit heeft de moeder zich laten
verleiden om mee te werken aan een
fotosessie voor een reclamecampagne.
Zij is dat altijd blijven voelen als verraad aan haar kind. Het verhaal is
een biecht en levert tegelijkertijd felle
kritiek op reclamemakers voor wie
gevoelens en verhoudingen niet tellen,
als er maar gescoord kan worden.
Dat Vonne van der Meer niet vrijblijvend mooie verhalen schrijft, maar, net
als haar man, Willem Jan Otten, ook
over morele oordelen beschikt die zij
onder woorden wil brengen, blijkt te
meer uit het slotverhaal van De verhalen, met de omineuze titel 'Bericht uit
de bezemkast'. Die bezemkast is de
ruimte waarin onze maatschappij de
afgeschreven, dement verklaarde mensen het liefst zou achterlaten. Over dat
gegeven laat Van der Meer een 84-jarige vrouw aan het woord. Schrijnend.
Noodlottige verbeelding
Zevenentwintig bladzijden telt het
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spannendste verhaal van deze bundel,
'Take me to the bullfight'.
Compositorisch een heel geschikt verhaal voor een persoonlijke analyse, met
een wisseling tussen heden en verleden en een goede plot. Vijfendertig jaar
is ze, de vrouw, net gescheiden, die
haar kinderen bij haar ouders onderbrengt om op vakantie te kunnen gaan.
En wel: alleen. En de beste manier om
niet voortdurend wildvreemde mannen
achter zich aan te krijgen is de zwangere vrouw te spelen. Alweer vermomming! Ze bindt zich dus een kussentje
voor en verwacht dusdoende een hartelijke, maar van avances vrije, bejegening. Aan één factor is ze voorbijgegaan: aan haar eigen gevoelens. Want
in het Portugese dorpje waar ze neerstrijkt, zoekt nog iemand anders zijn
heil: een Deen die juist op haar, als
zwangere vrouw alleen, verliefd wordt
en een rol als substituutvader wel ziet
zitten. De vrouw dagdroomt van een
heftige liefde. Die krijgt ze ook, maar
op een andere manier dan ze had gedacht.
Fantasieën die dreigen werkelijkheid te
worden of daarmee pijnlijk in strijd
blijken te zijn. Daar gaat het heel vaak
om in de verhalen van Vonne van der
Meer. Ijzersterk is in dit opzicht 'Bedrog', het verhaal van een nette vrouw,
die haar man trouw heeft gezworen,
maar onverhoeds valt voor een randfiguur. Namens een ideële stichting
die dergelijke jongens op het goede
pad tracht te houden, gaat ze hem
schminken tot Zwarte Piet, en met de
aanraking die grimeren noodzakelijkerwijs met zich meebrengt, wordt een
nauwelijks uitgesproken fantasie werkelijkheid. Spannend en sterk van
sfeertekening.
Geloof en ongeloof
Er is een tweede Sinterklaas-verhaal:
'Het zingen, het water, de peen'. Wie
leest hoe een jongen hardnekkig in

Sinterklaas blijft geloven, moet denken
aan het lot van de schrijfster zelf. In
Opzij verklaarde ze vorig jaar waarom
ze katholiek is geworden: een daad als
consequentie voor haar gedrag in de
vakantie, wanneer ze zich overgaf aan
de diensten in kleine Ierse kerkjes: geloof is niet een kwestie van inspiratie
maar van willen. Een soort vasthoudendheid is ook de bron van Toms geloof in de heilige van Myra. Als hij om
die vasthoudendheid zijn eerste vriendinnetje verliest, wordt manifest dat
iemand voor zijn geloof kan lijden.
Het verhaal roept voor een klas zeker
vragen op, om te beginnen de vraag:
Wie is er zo gek dat hij in Sinterklaas
wil blijven geloven? 'Als je dan zo'n behoefte hebt aan ritueel' zegt ook de ikfiguur, de moeder, 'als je wat je gelooft
per se in een vorm moet gieten, word
dan katholiek, of luthers of boeddhist.
Boeddhisten hebben ook hele mooie
gezangen, en ze doen van alles met
schaaltjes, wierook en...' Maar Tom
legt uit dat het gaat om een ritueel
waarmee je bent opgegroeid en dan
bleef alleen het ritueel van het schoen
zetten over.
Trouw en ontrouw, geloof en ongeloof,
verbeelding en werkelijkheid, het zijn
tegenstellingen waarvan Vonne van der
Meer in haar zinvolle verhalen de betekenis onderzoekt. En daarmee is zij
een auteur, die, door de diversiteit van
haar proza, zowel voor leeskringen als
voor leerlingen in de tweede fase van
het havo/vwo, het nodige heeft te bieden. M

Vonne van der Meer, De Verhalen.
Een keuze uit eigen werk. De Bezige Bij
Kapitaal. Amsterdam, 1997, 230 blz.,
geb. NLG 39,50/BEF 720.

Nieuwe kansen voor gezamenlijke literatuurlessen
Geïntegreerd literatuuronderwijs in de praktijk
Integratie van het literatuuronderwijs kan in de tweede fase
nodig zijn, wil je gestalte kunnen geven aan een enigszins
omvangrijk programma. De beslissing om wel of niet tot samenwerking over te gaan, die verder reikt dan het verwerken
van de deelcijfers tot één eindcijfer, hangt mede af van een
voorstelling die je je kunt maken van geïntegreerd onderwijs
(GLO). De hiervolgende bijdrage kan daarbij helpen.
Marjolein Gritter

De integratie van de verschillende vormen van literatuuronderwijs in het studiehuis is de laatste tijd al veelvuldig
belicht door zowel voor- als tegenstanders in onder andere Tsjip, Tsjip/Letteren en Levende Talen. Voor mij, als
docente Engels, staat voorop dat Geïntegreerd literatuuronderwijs (GLO) aan
taaldocenten de kans biedt om gezamenlijk nieuwe wegen in te slaan met
vele interessante en inspirerende
mogelijkheden. Voor mijn leerlingen
voorzie ik dat deze vorm van literatuuronderwijs hen veel meer zal aanspreken en werkelijk leesplezierbevorderend zal uitwerken. Op dit moment is
het noodzakelijk om vooral aandacht te
besteden aan de praktische kant, zodat
docenten daadwerkelijk aan de slag
kunnen. Niet iedereen heeft immers al
duidelijke ideeën over de invulling van
de literatuurlessen.
Tijdens de ontwikkeling van de lessenreeksen, die ik hierna zal beschrijven,
stonden voor mij vier zaken centraal.
In navolging van de studiehuisgedachte moeten de leerlingen leren actief en
zelfstandig te werken en te leren.
Daarbij wil ik, in verband met de noodzaak aan te sluiten op de individuele
leerstijl van iedere leerling, hun keuze-

vrijheid steeds zo ruim mogelijk houden. Ten derde ga ik ervan uit dat de
verslaggeving betreffende de persoonlijke leeservaring vooral plaatsvindt aan
de hand van het leesdossier. En ten
vierde: het kiezen van een voor de doelgroep interessant thema is een uiterst
belangrijke stap, waarbij je ook leerlingen zou kunnen betrekken (of je laat
ze bijvoorbeeld uit drie verschillende
thema's kiezen).
Thema 'Verslaving'
Voor een 4 havo-groep heb ik gekozen
voor het thema 'Verslaving', aangezien
dit een onderwerp is waar leerlingen
zich bij betrokken voelen en waarvoor
ze belangstelling hebben. Het is niet
de bedoeling om leerlingen iets op te
dringen van 'moeten' of'niet mogen'
wat betreft verslavingsproblematiek.
De nadruk in deze 'studiebelastingurenreeks' ligt op lezen om iets te weten te komen over een bepaald, voor
de individuele lezer interessant onderwerp; gericht en informatief lezen op
een vermakelijk niveau. Daarnaast is
de aandacht er vooral gericht om de
leerlingen zicht laten krijgen op hun

Opzet

De opzet rond dit thema, dat gedurende drie maanden (20 sbu's uitgezonderd het lezen van de boeken) centraal
staat, is als volgt. De vier betrokken
taaldocenten verzorgen gezamenlijk
het Algemene Introductie-sbu voor de
gehele groep waarin leerlingen eerst,
naar aanleiding van een aantal vragen,
voor zichzelf vaststellen wat ze zoal weten van en denken over verslaving in
het algemeen, drugsverslaving, alcoholisme en eetverslaving. Aan de hand
van een voorbeeld (Christiane F.) wordt
door de docent Duits aangestipt hoe je
door het lezen van deze roman heel
veel te weten komt over heroïneverslaving. Aansluitend vertelt een andere
docent dat voor alle boeken eigenlijk
geldt dat je er iets van leert zonder dat
je daar expliciet mee bezig bent; je
leest gewoon lekker een verhaal, bij
voorkeur over een onderwerp dat je erg
interesseert en je pikt ondertussen,
vaak onbewust, van alles op.
Zelfstandig werken en leren

Een volgende docent vertelt nu dat de
leerlingen het thema 'Verslaving' vooral zelf zullen gaan invullen door individueel te kiezen wat ze over 'verslaving'
willen leren (persoonlijke doelstelling),
welke boeken ze gaan lezen, hoe ze
verslag doen over hun leeservaring
(welke leesdossieropdrachten) en of ze

eigen leerproces en oefening in het

willen samenwerken of niet (geheel

reguleren hiervan.

vrije keuze). Dit betekent dat ze zelf
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een planning gaan maken voor de komende drie maanden, deze eventueel
moeten bijstellen en aan het einde van
de rit moeten nagaan of ze hun eigen,
persoonlijke doelstelling bereikt hebben. Er zijn weinig echte contacturen,
aangezien de leerlingen werken volgens het uitgereikte stappenplan/werkschema (zie bijlage 3). Dit stappenplan
moeten ze voor het eerste taal-sbu goed
lezen en ze moeten een doelstelling
hebben gekozen, die genoteerd wordt
door de docenten. De vier docenten
zijn beschikbaar ter ondersteuning en
begeleiding van de aan hun toegeschreven leerlingen (vier groepen), ze doen
echter alle vier in de eerste week één
sbu met een korte introductie op specifiek materiaal en begeleiden in datzelfde uur de boekkeuze van leerlingen.
Introducties per taal

Per taal wordt het boekkeuze-sbu ingeleid aan de hand van een kort fragment/gedicht. Engels behandelt de gedichten 'Alcohol' van Raymond Carver
(uit: Fires. Essays, poems, stories) en
'Used to drink' van Roger McCough
(uit: DefyingGravity). Leerlingen wordt
gevraagd deze te lezen en uit beide de
voor hun belangrijkste zin op te schrijven. Door deze vervolgens met de
groep te bespreken, ontstaat er vanzelf
een discussie over waar de gedichten
over gaan, over verschillende interpretaties. Ter afsluiting vraagt de docent
nog welke van de twee gedichten de
leerlingen het meeste aanspreekt en
waarom. De rest van het sbu wordt besteed aan de oriëntatie en boekkeuze.
Bij Nederlands wordt een fragment uitgedeeld van Verloren lust. Een anorexia
nervosa dagboek van Simone Hooymans. Naar aanleiding van deze tekst
vullen leerlingen een schema in betreffende verslavingsvorm/kenmerken/
oorzaken/gevolgen. Dit schema wordt
klassikaal besproken, waarbij de docent
leerlingen laat vertellen wat anorexia
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nervosa is en vraagt wat ze over bulimia weten. Hierna volgt de begeleiding
over de boekkeuze.
Bij Duits wordt gekeken naar de inleiding van Christiane F.; de aanklacht en
veroordeling. De docent vraagt leerlingen (individueel of gezamenlijk) een
persoonsomschrijving van Christiane
F. te maken op basis van de gegevens
die
ze in deze tekst tegenkomen.
Door
persoonsomschrijving
van Christiane
verschillende
leerlingen
hun
persoonsF. te maken op basis van de gegevens
omschrijvingen
voortegenkomen.
te laten lezen,
die ze in deze tekst
Door
worden
diverse
persoonsbeschrijverschillende leerlingen hun persoonsvingen
van Christianet besproken.
omschrijvinge
late lezenDe
rest van het sbu wordt besteed aan de
boekkeuze.
Bij Frans kan er een fragment bekeken
worden van Petit van Genevieve Brisac,
een boek over eetverslaving. Mijn Franse taalkennis is helaas niet toereikend
om hierbij een concrete opdracht te
verschaffen, dit laat ik over aan de
Franse docent. Natuurlijk staat voorop
dat het een andere opdracht moet
zijn dan bij de andere talen. Variatie
is essentieel!
Gastcolleges

Naast deze sbu's, de vier begeleidingsgesprekken en het zelfstandig werken
van de leerlingen, zijn er ook drie gastcolleges gepland die leerlingen verplicht moeten volgen. Deze worden,
op uitnodiging van de school (via het
GLO-team), verzorgd door het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
(soft- en harddrugs), Anonieme Alcoholisten (alcoholisme) en Stichting
Anorexia Nervosa (eetverslaving).
Leerlingen moeten voorafgaand aan
deze gastcolleges vragen opstellen die
betrekking hebben op hun persoonlijke
doelstelling. Deze vragen kunnen ze
aan de gastspreker stellen, of de antwoorden afleiden uit het verhaal of uit
andere vragen. Ze moeten hier tijdens
de eindopdracht verslag van doen, zo is
hun tijdens het Algemene Introductiesbu medegedeeld.

Boekkeuze en begeleiding

De verdeling van de groepen, relevante
data van gastcolleges en begeleidingsgesprekken worden tijdens het Algemene Introductie-sbu medegedeeld.
Het eerste begeleidingsgesprek vindt
in de tweede week plaats; leerlingen
moeten dan hun planning voorleggen
aan de begeleidende docent. Wat betreft de begeleiding van de boekkeuze
in de eerste week is het volgende van
belang. De leerlingen kiezen per taal
één boek (in totaal vier) van een uitgebreide lijst met titels (zie bijlage 1),
waarbij één boek moet gaan over
drugsverslaving, één over alcoholisme
en één over eetverslaving. Wat betreft
het vierde boek is de keuze van verslavingstype vrij. De keuze van alle vier de
boeken moet aansluiten bij de doelstelling die leerlingen hebben gekozen
(werkschema). Na het lezen van elk
boek moeten leerlingen in hun leesdossier een eerste persoonlijke reactie
opschrijven, vertellen wat ze over hun
specifieke doelstelling van het boek
hebben geleerd en verslag doen van
twee opdrachten (zie bijlage 2).
Gedurende de drie maanden zullen er
in ieder geval vier persoonlijke begeleidingsmomenten plaatsvinden (per leerling 5-10 minuten op afspraak). De
leerlingen kunnen dan eventuele problemen (planning, opdrachten, boeken,
etc.) bespreken en hulp vragen. De docent krijgt op die manier informatie
over de voortgang en kan hierop inhaken/inspelen. Natuurlijk zijn er grote
onderlinge verschillen; de ene leerling
is al veel zelfstandiger, de andere heeft
nog grote behoefte aan begeleiding. De
docent kan dus per leerling de begeleiding op maat 'snijden' en op deze manier zo effectief mogelijk 'opereren'.
Eindopdracht

Voordat de eindopdracht aan bod is,
zijn alle uitwerkingen van de opdrachten (reacties/doelstellingszinnen/lees-

dossieropdrachten) ingeleverd. Als dit
niet het geval is, wordt de betreffende
leerling uitgesloten van deelneming
aan de eindopdracht, er volgt dan later
een schriftelijk alternatief. De drie
maanden 'Verslaving' zullen afgesloten
worden door middel van een gezamenlijk sbu (eindopdracht), begeleid door
de vier betrokken docenten, in de vorm
van Het Boekcafé. Voorafgaand hieraan
moeten de leerlingen voor zichzelf de
volgende vragen beantwoorden:
i. Welk boek vond ik het mooist/meest
aangrijpend/slechtst/grappigst/etc?
2. Van welk boek heb ik het meest geleerd over welke verslaving?
3. Kwam de inhoud van mijn boek
overeen met wat er over die vorm
van verslaving is verteld?
4. Welke van de gastcolleges heeft het
meeste indruk gemaakt? Komt dit
overeen met het boek dat de meeste
indruk op mij heeft gemaakt (zelfde
verslavingsvorm?) Waarom wel/niet?
De leerlingen zijn ter afsluiting van het
thema (verplicht) uitgenodigd in het
boekcafé (bijvoorbeeld een lokaal,
sfeervol ingericht met groepjes tafels
en stoelen, provisorische bar en muziek op de achtergrond). Eén van de
docenten legt uit wat de bedoeling is:
de leerlingen gaan roulerend hun persoonlijke leeservaringen uitwisselen
(welk boek vond ik het beste, et cetera).
Ze kunnen elkaar naar boeken vragen,
elkaar boeken af- en aanraden naar
aanleiding van hun leeservaringen en
erover vertellen. Ze moeten op papier
bijhouden welke boeken ze aan wie
hebben af/aangeraden en waarom, en
aangeven welke boeken zij af/aangeraden hebben gekregen en waarom. Per
categorie (Aangeraden aan/Aangeraden gekregen van) moeten er uiteindelijk minstens zes titels en verschillende
namen van medeleerlingen genoemd
worden (in totaal dus twaalf). De docenten (lach niet! maar speel het mee)

schenken ondertussen koffie, thee en
frisdrank en diverse versnaperingen
serveren. Tussendoor kunnen zij zich
eventueel mengen in de gesprekken of
zelf met leerlingen spreken. Aan het
einde van het sbu leveren de leerlingen
de antwoorden op bovenstaande vragen en de ingevulde lijsten in. Als
huiswerk moeten ze nu nog de uitwerking van stap vijf van het werkschema
inleveren, pas hierna kunnen de docenten de eindbeoordeling bepalen.
De eindbeoordeling
De eindbeoordeling zal ten eerste gebaseerd zijn op de uitwerkingen van de
leesdossieropdrachten (8), de persoonlijke reacties op de boeken (4) en 'doelstellingszinnen'. De uitwerkingen worden vanzelfsprekend per boek door de
relevante taaldocenten beoordeeld.
Daarnaast telt de aanwezigheid tijdens
de gastcolleges, de uitwerking van de
vragenlijst voor het boekcafé, de af/
aanraderlij st, de eigen evaluatie van het
leerproces (stap 5), die worden beoordeeld door de aan de leerling toegeschreven begeleidende docent, en een
gezamenlijke aantekening van de vier
docenten voor de algemene inzet. Het
lijkt me evident dat voorafgaand, gezamenlijk overleg zeer verstandig is zodat er duidelijke afspraken gelden over
de beoordeling van de verschillende
onderdelen. Zie voor de concrete taaksheets voor de leerlingen de bijlagen.

Daarnaast staat zelfstandig werken en
leren centraal.
Aangezien het hier een 6 vwo-groep
betreft die ondertussen aardig ervaren
is in zelfstandig werken en leren, is er
binnen dit thema alleen sprake van een
algemene introductieles, persoonlijke
begeleiding (vooral op initiatief van de
leerling zelf) en 'minimale controle'
door de taaldocenten. De leerlingen
zijn vrij om voor samenwerking of individuele activiteiten te kiezen. Voor de
begeleiding van de uiteindelijke eindopdracht, het opvoeren van een kort,
zelf gecreëerd toneelstukje met absurde trekken, wordt de dramadocent ook
ingezet. Het thema heeft verspreid
over twee maanden plaats en draait om
de volgende boeken, waaruit de leerlingen per taal één moeten kiezen:
Frans:
• En attendant Godot - Samuel
Beckett
• L'étranger - Albert Camus
• L'enfance d'un chef- Jean Paul
Sartre
Duits:
• Der Prozess - Franz Kafka
• Die Verwandlung - Franz Kafka
Engels:
• Mr. Vertigo - Paul Auster
• The birthday party - Harold Pinter

Thema absurdisme'
Een tweede thema wil ik hier wat korter toelichten, een thema waarvoor het
materiaal vooral in de literatuur zelf
ligt. Voor een 6-vwo groep heb ik gekozen voor het thema absurdisme in de
wereldliteratuur, omdat jongeren over
het algemeen gevoelig zijn voor rare
dingen die dicht bij humor liggen.
Het werk dat de leerlingen rond dit
thema doen, heeft een sterk literairtheoretisch en -historisch karakter.
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Nederlands:
• Sans Rancune - Wim T. Schippers
(aan te vullen door docent)
Algemene Introductie-sbu

Voorafgaand aan dit sbu hebben de
leerlingen de volgende huiswerkopdracht opgekregen en uitgevoerd:
'Verzamel krantenberichten, artikelen of
schrijf verhalen op (die je eens gehoord
hebt), die volgens jou over iets heel absurds gaan of heel absurd zijn (mensen of
gebeurtenissen bijv.). Neem dit materiaal
mee naar het eerste sbu (datum).'
Tips: raadpleeg bijvoorbeeld Internet
of de 'Nieuwe Revu'.
Het introducerende sbu wordt door de
vier docenten gezamenlijk gegeven. De
eerste docent leest met de leerlingen
een voorbeeld van een artikel met een
absurd karakter en onderzoekt met
hun wat er zoal aan absurde elementen
inzit.
De tweede docent deelt de leerlingen in
groepen van vier. Ze moeten nu het
materiaal wat ze hebben meegebracht
bekijken en bespreken. Uiteindelijk
moeten ze van de vier items één item
uitkiezen, welke ze, gezamenlijk, als
het meest absurd beschouwen.
De derde docent laat de gekozen items
door één leerling per groep presenteren en vraagt naar de absurde elementen. Door middel van het bespreken
van alle items, start de docent een discussie over wat wel en niet absurd is.
De vierde docent vraagt welke absurde
elementen gebruikt (kunnen) worden
in de literatuur. Na eventuele reacties
vertelt de docent dat ze gedurende de
komende twee maanden zelf zullen
gaan onderzoeken of ze op het goede
spoor zitten, door middel van research
en het lezen van vier zelfgekozen boeken. Ze zijn, zoals gewoonlijk, vrij om
dit individueel of in samenwerking te
doen. De leerlingen krijgen vervolgens
het opdrachtvel (zie bijlage 4), die ze
moeten bestuderen.

EN

7.3

Begeleiding

Eindbeoordeling

Gedurende de twee maanden zijn de
vier taaldocenten (leerlingen zijn in
groepen verdeeld en toegewezen) beschikbaar voor begeleiding op initiatief
van de leerling. Er zijn twee data vastgelegd (verplicht) voor persoonlijke
voortgangsrapportage van de leerlingen, na drie en zes weken. De docenten weten op deze manier hoe het
ervoor staat en kunnen leerlingen
eventueel nog bijsturen, adviseren
en weer op gang helpen, et cetera.

De eindbeoordeling wordt door de
samenwerkende docenten (talen en
drama) gebaseerd op de persoonlijke
reacties op de tekst, de geschreven
recensies en de opzet en uitvoering
van de toneelstukjes. Dit komt allemaal
terecht in het leesdossier. De beoordeling zal in de vorm van een schriftelijk,
persoonlijk verslagje vorm krijgen.

Eindopdracht

De leerlingen hebben hun recensies
moeten inleveren om te kunnen deelnemen aan de eindopdracht. Ter afsluiting van het thema, alsook in het kader
van toetsing, worden er in samenwerking met de dramadocent twee (niet
aansluitende) drama-sbu's georganiseerd. Tijdens de eerste krijgen de leerlingen de opdracht om, op basis van
wat ze ondertussen geleerd hebben
over absurde elementen in literatuur,
een kort toneelstukje te bedenken
(5 min.) waarin ze het geleerde duidelijk toepassen. Ze mogen dit in groepen van maximaal vier tot minimaal
twee personen doen. De vijf betrokken
docenten begeleiden dit voorbereidings-sbu, de dramadocent geeft eerst
algemene instructies en tips.
Hoogstens een week later vindt het
tweede sbu plaats, waarin de leerlingen
hun toneelstukjes gaan opvoeren in het
dramalokaal met de andere leerlingen
en de vijf docenten als publiek. Deze
toneelstukjes worden op video opgenomen.
Natuurlijk is het een mooi idee om dit
geheel later nog met alle leerlingen te
bekijken. Het is aan te raden dit te
doen nadat alle leerlingen een persoonlijke, schriftelijke beoordeling hebben
gekregen over hun gehele werk rond
dit thema. Zo is er nog gelegenheid om
het geheel nog eens na te bespreken en
te evalueren.

Ter afsluiting

Natuurlijk geldt voor beide thema-uitwerkingen dat we niet te hoge verwachtingen mogen hebben van alle leerlingen. De één werkt nu eenmaal al
zelfstandiger dan de ander; de mate
van begeleiding per leerling zal dus
behoorlijk variëren. Daar is niks mis
mee, dat is juist wat er binnen het studiehuis wordt nagestreefd: het stimuleren en coachen van de zo zelfstandig
mogelijk werkende/lerende, individuele leerling.
Zoals vermeld, hoop ik dat dit materiaal in ieder geval voor velen inspirerend is en misschien zelfs in de toekomst toegepast gaat worden. Ik zal
dat laatste in ieder geval doen en u,
indien mogelijk, informeren over de
resultaten. Ondertussen 'racen' mijn
hersenen weer verder rondom GLOthema's en de invulling van literatuurlessen. Zoveel mogelijkheden, zoveel
kansen... Ê

Marjolein Gritter volgde de tweedegraads
lerarenopleiding Engels aan de Hogeschool
Windesheim te Zwolle. Vervolgens studeerde ze in 1997 af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Engels/Algemene
Kunstwetenschappen, met de scriptie
Zelfstandig werken en leren binnen het
Engelstalig literatuuronderwijs in het
studiehuis.

bijlage f
Literatuurlijst: 'Verslaving'

Instructie: je kiest dus per taal één
boek, waarbij één van de vier gaat over
drugsverslaving, één over alcoholisme
en één over eetverslaving. Wat betreft
het vierde boek mag je zelf kiezen over
welke van de drie vormen van verslaving het gaat.
Nederlands
• De moeder van David S. - Yvonne
Keuls (drugs)
• Wit Licht - Harmen Lustig (drugs)
• De dagen zijn geteld - M. Dendermonde (alcohol)
• En vergeet niet te leven - Maeve
Binchy (alcohol)
• Het engeltje - W. te Gussinklo
(alcohol)
• Maanheuvel - Kees Quirijns
(alcohol)
• De dikke man - Ischa Meijer
(eetverslaving)
• Hoffman's Honger - Leon de
Winter (eetverslaving)
• Een vrouw om in te bijten - Susan
Sussman (eetverslaving)
• Leeg lichaam - M.Bartelink
(eetverslaving)
• Verloren lust/dagboek - Simone
Hooymans (eetverslaving)
Duits
• Christiane F. - Christiane F. (drugs)
• Flucht ins Dunkle - H.G. Konsalik
(drugs)
eventueel aan te vullen door docent
Duits.
Frans
• La mémoire blanche - Pierre Coran
(alcohol)
• Lettres a 1'absente - P.P. d'Arvor
(eetverslaving)
• Petit - Geneviéve Brisac (eetverslaving)

• Opium: journal d'une désintoxication - Jean Cocteau (drugs)
eventueel aan te vullen door docent
Frans.

bijlage 2
Leesdossieropdrachten
Instructie:

Engels
• Falling angels - Barbara Gowdy
(alcohol)
• The post office - C. Bukowski
(alcohol)
• Sarah T. Portrait of a teenage alcoholic- S. Levenkron (alcohol)
• Women - R.S. Wagner (alcohol)
• Walking into the river - L. Hemingway (alcohol)
• Who's the kid around her e, anyway Carol McAfee (alcohol)
• Vicki's habit - M.Stewart (alcohol)
• Stories and poetry (verkrijgbaar bij
docent) - Raymond Carver (alcohol)
• Jernigan - David Gates (drugs)
• The ginger man - J.P. Donleavy
(drugs)
• Bright lights, big city - J. Mcinerney
(drugs)
• Junkie - W.S. Burroughs (drugs)
• Go ask Alice - anonymous (drugs)
• Life-size - Jenifer Shute
(eetverslaving)
• An experiment in love - Hilary
Mantel (eetverslaving)

1. Schrijf per boek dat je gelezen hebt
een eerste persoonlijke reactie op.
2. S chrij f per boek op wat j e betreft
jouw specifieke doelstelling hebt
geleerd.
3. Kies per boek twee van onderstaande opdrachten en voer deze uit. Je
mag niet twee keer dezelfde opdracht doen!
1. Houd een 'interview' met de hoofdpersoon uit het boek; schrijf vragen
en antwoorden op. Je moet wel informatie uit het boek aan de orde
laten komen.
2. Schrijf een gedicht naar aanleiding
van het gelezen boek en licht dit
desgewenst toe.
3. Ontwerp drie illustraties bij het
gelezen boek en voorzie deze van
commentaar/uitleg.
4. Bedenk zelf vijf mogelijke titels
voor het boek en licht deze duidelijk toe.
5. Welke passage van het boek vond
je het aangrijpendste/mooiste en
waarom?
6. Zoek drie gedichten die bij het
verhaal passen en leg uit waarom
je ze koos.
7. Laat twee personen (hoofdpersoon
en familielid of vriend) met elkaar
corresponderen. Schrijf twee brieven.
8. Schrijf een ander slot aan het
verhaal.
9. Beschrijf het uiterlijk van de hoofdpersoon. Uitsluitend op basis van
de in het verhaal verstrekte gegevens.
10. Zoek vijf foto's die precies bij het
verhaal passen en vertel waarom.
11. Schrijf een gedeelte van het verhaal
vanuit een ander perspectief
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(bijvoorbeeld vanuit familielid
of vriend).
12. De figuren in het boek reageren
vaak anders op bepaalde situaties
dan jij zou hebben gedaan.
Bespreek uitvoerig hoe jij, op drie
bepaalde situaties die in het boek
voorkomen zou hebben gereageerd.
13. Zoek drie muzieksongs die jij bij
dit boek vindt passen, kopieer de
songteksten en motiveer je keuze.
14. Maak (met hulp van iemand anders) een tableau vivant naar aanleiding van het boek, maak hier een
polaroid foto van omschrijf wat het
tableau uitbeeldt.

bijlage 3
Werkschema - stappenplan leerproces

De eerste stap
Bedenk naar aanleiding van onder
andere je reacties tijdens de introductieles wat je zoal weet van 'verslaving'
en, daarop gebaseerd, wat je nu graag
zou willen weten/leren over verslaving.
Kies op basis daarvan één uit de onderstaande doelstellingen:

1. Ik wil weten/leren wat, in het
algemeen, mogelijke oorzaken
en bevorderende omstandigheden
van verslaving kunnen zijn.
Doelstelling
'Ik heb wat betreft mijn specifieke doelstel- 2. Ik wil weten/leren wat, in het
algemeen, mogelijke gevolgen van
ling het volgende geleerd van (naam boek
verslaving
kunnen zijn.
en schrijver)
3. Ik wil weten/leren hoe verslaafden
met hun verslaving (kunnen) omet cetera.
gaan en of ze er ooit vanaf kunnen
komen.
4. Ik wil weten hoe mensen in de
naaste omgeving van verslaafden
(zoals familie/vrienden/relaties)
met hun omgaan en of dit positieve
of negatieve uitwerkingen heeft.
5. Ik wil weten wat de algemene kenmerken van verslaving zijn, hoe
je een verslaafde kan herkennen.
6. Ik wil weten wat goede manieren
zijn om van een verslaving af te
komen (en/of wat goede behandelingen zijn).
Stap twee
Je weet nu dus wat je specifiek zou willen leren. Je kan dit bereiken door het
juiste boek te kiezen om te lezen; een
boek dat vooral gaat over dat wat jij wil
weten. Op de lijst staan heel veel titels,
maar dan weet je nog niet precies waar
het over gaat en of het in verband met
jouw doelstelling interessant is. Je
moet je dus nog wat verder gaan oriënteren. Je kan bijvoorbeeld meer te
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weten komen door:
- omslag (cover) van boeken te lezen,
- recensies over dat boek te lezen,
- achtergrondinformatie te bekijken
(Internet),
- uittreksels te lezen,
- een stukje uit het boek zelf te lezen,
- te praten met iemand die het boek
gelezen heeft.
Op deze manier kom je veel eerder tot
een voor jou geschikte keuze. Deze
boekkeuze ga je tijdens de taal-sbu's
maken; dan kan je alle boeken bekijken in de bibliotheek, Internet raadplegen et cetera en met de docent overleggen.
Stap drie
Zodra je je keuzes gemaakt hebt schrijf
je deze op:
- Nederlands: (naam boek en schrijver
+ aantal bladzijden)
- Frans: (zie bovenstaande)
- Duits: (zie bovenstaande)
- Engels: (zie bovenstaande)
Welke opdrachten moet je ook alweer
per boek uitvoeren?:
1. Persoonlijke:
2. Naar aanleiding van mijn doelstelling:
3. Twee:
Maak op basis van deze informatie een
planning, een schema waarin je aangeeft (met datum) wanneer je welk
boek denkt uit te hebben, wanneer je
de bijbehorende opdrachten maakt en
inlevert et cetera Bespreek deze planning tijdens het eerste begeleidingsgesprek met de aan jouw toegewezen
docent.
Stap vier
Je bent nu de boeken aan het lezen
en de opdrachten aan het uitvoeren.
Misschien kom je in de knel met je
planning. Je kunt deze aanpassen,
zonodig na overleg met je begeleidende docent (dat is altijd handig en ver-

standig - je hoeft niet te wachten tot
de volgende afspraak).
Geef steeds aan wat je verandert, op
welke dag (datum) en waarom. Bewaar
dus zowel de originele planning alsook
de bijgewerkte planningen. Geef ook
steeds aan wanneer je iets hebt afgerond (kruisje/streep).
Stap vijf
Je hebt ondertussen alle vier de boeken
gelezen en alle opdrachten uitgevoerd.
Kijk nu eerst nog eens naar wat je
tijdens de eerste les hebt opgeschreven
bij de woorden 'Verslaving/drugsverslaving/et cetera.' Je gaat nu naar aanleiding van een aantal vragen vaststellen of de aanpak die jij gevolgd hebt
geschikt of minder geschikt is gebleken (evalueren). Beantwoordt de
vragen zo volledig mogelijk:
i. Vind je dat je je doelstelling hebt
bereikt? Waarom?
2. Hoe heb je je georiënteerd voor je
boekkeuze - welke acties heb je
ondernomen?
3.' Was je boekkeuze uiteindelijk
juist? Waarom wel/niet?
4. Wat zou de de volgende keer
anders doen?
5. Was je originele planning goed
of niet?
6. Welke aanpassingen heb je gemaakt? Waarom?
7. Waren deze aanpassingen succesvol of niet? Waarom wel/niet?
8. Wat zou je de volgende keer anders
doen wat betreft je planning?
Waarom?
9. Ben je tevreden met je eindresultaat? Waarom wel/niet?
10. Heb je geleerd van dit stappenplan,
denk je? Waarom wel/niet?

bijlage 4
Instructie en opdrachtblad 'literatuur
met absurde trekjes'

Dit thema draait om de volgende
boeken, waarvan je er vier kiest
(één per taal) en leest:
Duits:
• Die Verwandlung - Franz Kafka
• Der Prozess - Franz Kafka
Frans:
• L'étranger - Albert Camus
• L'enfance d'un chef-Jean-Paul
Sartre
• En attendant Godot - Samuel
Beckett
Engels:
• Mr. Vertigo - Paul Auster
• The Birthday Party - Harold Pinter
(toneelstuk)
Nederlands:
• Sans Rancune - Wim T.Schippers
(tv-script)
De opdrachten zijn:
1. Schrijf na het lezen van elk boek
een persoonlijke reactie.
2. Schrijf na het lezen van elk boek op
welke je het mooiste of beste/grappigste/raarste vond en waarom.
3. Schrijf een recensie over één van
de boeken (eigen keuze) aan de
hand van de vraag/titel:
'(naam boek): absurd ofgewoon
raar?' Betrek in deze recensie vergelijkingen met de andere drie boeken.
Alle uitwerkingen lever je op (datum)
in!

Om tot de recensie te komen, volg je
onderstaande richtlijnen:
1. Zoek in achtergrondinformatie
(Internet, bibliotheek, boeken,
et cetera) naar welke absurde
elementen er zoal in drama en
literatuur gebruikt worden en
maak hier een lijst van.
Tip: de Franse toneeltraditie van
Tabsurd' en toneelschrijver
Samuel Beckett.
2. Nu ga je per boek dat je leest vaststellen welke absurde elementen/
kenmerken je hierin tegenkomt,
maak ook hier een lijst van.
3. Nu ga je vaststellen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen
de vier boeken op het terrein van
de absurde elementen/kenmerken.
4. De informatie die je in de vorige
drie stappen hebt verzameld gebruik je nu om uitgebreid over één
van de vier boeken (eigen keuze)
een recensie te schrijven, waarbij
je de vergelijkingen met de andere
drie boeken ondersteunend gebruikt.
Tip: als je je afvraagt hoe je een recensie schrijft kun je bijvoorbeeld
enkele recensies op Internet, in de
bibliotheek of kranten/bladen bekijken.
En denk eraan: Je bent te allen tijde vrij
om samen te werken met anderen!
Maar je moet wel je eigen, zelfgeschreven recensie inleveren...
Je kunt ook altijd terecht bij de aan jou
toegewezen begeleidende docent.
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Jan Arends in beeld
Poëzie en film een goede combinatie in de klas
In september ging de film over het leven van de dichter Jan
Arends in première. Regisseur Jules Nesna verfilmde het turbulente leven van deze markante, maar niet zo bekende
Nederlandse schrijver. Cor Geljon breekt een lans voor lessen
met/over Jan Arends in de klas. Een introductie via beeld.
Cor Geljon

Niet iedere leerling grijpt spontaan
naar een roman van Louis Couperus,
maar een fragment uit de film Eline
Vere heeft al menig scholier over de
streep getrokken. Een interessant interview op video met een dichter kan zelfs
een weinig gemotiveerde klas nieuwsgierig maken naar zijn gedichten. Er is
gelukkig in toenemende mate beeldmateriaal verkrijgbaar dat uitstekend
als smaakmaker kan dienen voor een
schrijver die niet tot de top-tien van de
Diepzeelij sten behoort. Eigenlijk zou je
de videorecorder voortdurend in de
aanslag moeten hebben, want in een
tijd waarin de moderne media ons op
aangename wijze razendsnel introduceren in onbekende werelden, is het
dom om dit soort visuele hulpmiddelen ongebruikt te laten. Een prachtig
overzicht van materiaal dat de les voor
docent en leerling kan veraangenamen
is te vinden in het recent verschenen
boek Literatuur in klank en beeld. Audiovisuele en digitale media bij het literatuuronderwijs door Thera Post-Hofman, een
uitgave van het NBLC.
De film over Jan Arends

Op 21 januari 1974, de dag nadat zijn
gedichtenbundel Lunchpauzegedichten
uitkomt, pleegt Jan Arends zelfmoord
door uit het raam van zijn kamer aan
het Roelof Hartplein in Amsterdam te
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springen. Hiermee kwam een eind aan
het leven van een wonderlijk man, die
als huisknecht en tekstschrijver een
zeer opmerkelijk leven leidde. Arends
lijkt een beetje vergeten, maar zijn
werk heeft een zeer aparte kleur, die
hem tot een uniek figuur in de Nederlandse literatuur maakt. Leerlingen
hebben in eerste instantie soms wat
moeite met zijn werk, maar als ze eenmaal gewonnen zijn, 'gaan ze er ook
voor'. Het is een interessante man en
zijn werk biedt toch veel herkenningspunten. Zijn bekendste verhaal
Keejman werd indertijd maandenlang
door Jacques Commandeur met veel
succes als voorstelling in de theaters
gespeeld. In veel van zijn werk gaat het
om de onmacht om contact te leggen
met anderen. Dit en zijn verblijf in de
psychiatrische inrichtingen hebben
zijn leven en werk bepaald. 'Ik ben een
melaatse. Ik ben in het Krankenhaus.
Ik ben een rotte plek in de samenleving', zegt hij ergens.
Juist voor die leerlingen die even een
duwtje moeten hebben om binnen dit
genre onbekend werk te lezen, is er
binnenkort een film die hen over de
grens kan helpen.
Vrijgezel op kamer

De film Arends is geen poging tot het
verklaren van de zelfmoord, maar pro-

Jan Arends

beert te laten zien hoe hij het 48 jaar
heeft volgehouden. Het scenario bestaat uit twee verhaallijnen. De eerste,
het heden, is gebaseerd op het verhaal
Vrijgezel op kamer. Hierin trekt een
man zich terug op de meest sombere
huurkamer die hij kan vinden. In de
film is het Arends zelf die daar zijn intrek neemt. Terwijl hij langzaam aftakelt, kijkt hij terug op zijn leven. Deze
flashbacks vormen de tweede verhaallijn, waarin we vanaf 1974 steeds verder terug in de tijd gaan. De flashbacks
zijn een zoektocht naar wat er gebeurd
is in zijn leven. Ze zijn doorspekt met
de practical jokes en de specifieke
Arends-humor. Aan het eind komen de
twee verhalen bij elkaar. Arends komt
vooral aan het woord via zijn gedichten
en teksten.
Video op scherp

Het scenario werd geschreven door
Koert Davidse in samenwerking met
regisseur Jules Nesna. Jeroen Willems
speelt Jan Arends, Trudy de Jong is
zijn hospita en Porgy Franssen zijn
vriend Gerrit.
Op de filmdagen in Utrecht in september ging de film in première en in de
loop van november wordt hij door de
NPS uitgezonden. Zet de videorecorder
maar vast op scherp. Ë

Jan Arends

Jan Arends
(Jeroen Willems)
in de huurkamer

Jan Arends (Jeroen Willems)
en zijn collega Hans (Roef
Ragas) in het reclamebureau
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Allemaal anders denkenden
Literatuuronderwijs op maat
Onze hersenpan kan nogal verschillen van die van een
ander. Maar er zit wel structuur in. In deze bijdrage een
uitwerking van de gedachte dat als mensen typologisch in
vier categorieën zijn onder te brengen, het ook redelijk is in
literatuuronderwijs - naar type leerling - een bepaald soort
opdrachten te verstrekken. Over harde werkers, artistieke
typen, in zichzelf gekeerde zwevers en intellectueel zogenaamd hoogbegaafde goede presteerders. Optimale leerlinggerichtheid! En de docent kan ook nog eens naar zijn aard
te werk gaan...
A.C.M. Craafsma
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Het merkwaardigste wat me in onderwijskundig opzicht het vorig jaar is
overkomen was het contact met een
van de medewerkers van het Innovatiecentrum West- en Midden-Brabant,
Jan van der Linden, tevens als docent
verbonden aan de academie voor industriële vormgeving te Eindhoven.
Deze medewerker toonde mij een
plaatje, een bovenaanzicht van de
'hersens' in het hoofd van een mens.
"Kijk," zei hij, "op deze manier kun
je 'zien' hoe iemands bekwaamheden
getypeerd kunnen worden."
Van der Linden had dit hersen-bovenaanzicht door twee lijnen in vier kwadranten verdeeld; bij ieder kwadrant
stond een aantal bekwaamheden, vaardigheden, belangstelling-gerichtheden,
et cetera. "Die twee lijnen zijn natuurlijk denkbeeldig, maar als je aanneemt
dat ze bestaan, dan kun je ze verschuiven, van links naar rechts, en van achteren naar voren. Met zo'n verschuiving geef ik aan dat iemand zich dan
sterker in de ene soort eigenschappen,
kwaliteiten en eigenheden kwalificeert
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dan in de andere. Ieder mens heeft in
principe wel dezelfde mogelijkheden;
toch hangt het van allerlei omstandigheden diïwaar en hoe de ontwikkeling
van een persoon plaatsvindt. Hoewel...,
of ieder dezelfde mogelijkheden heeft,
dat betwijfel ik ook weer."
Ik raakte geboeid door deze verdeling
van onze hersenpan. Als de hersenen
van mensen hun specifieke kwaliteiten
hebben (en wie heeft daar niet van gehoord?); als met deze vierdeling een
grove kenschets van belangstelling geaccentueerd kan worden; als niet alle
hersenen op gelijke wijze ontwikkeld
zijn; als, als, als... dan is dat niet alleen
te gebruiken in het midden- en kleinbedrijf, maar dan is er op onderwijsgebied ook heel wat mogelijk.
Denksystemen

Om u als lezer van deze bijdrage een
beetje op dreef te helpen, confronteer
ik u met denksystemen van groepen
mensen, vooral leerlingen, die u vanuit
uw praktijk als docent zeker bekend
voorkomen. Ik bedoel dan mensen die

altijd zoiets zeggen als: "Neen, niet zo
vlug, daar ben ik nog niet aan toe!
Eerst even de consequenties van deze
gedachtengang onder ogen zien; daarna heb ik tijd voor het volgende."
Deze mensen gaan in hun denken heel
sequentieel te werk.
Daartegenover zijn er de mensen die
zeggen: "Ja, maar ho eens even! Als
wat je nu zegt waar is, dan moeten we
onze aandacht ook eens richten op die
en die zaken." Deze mensen zijn heel
goed thuis in simultaan denken en
doen. Zij doen veel dingen tegelijk,
of hebben tegelijkertijd oog voor veel
zaken.
Een derde groep gaat heel associatief te
werk. Je 'ziet' ze als het ware denken:
"Nou kunnen we - omdat dit goed gelukt is - ook dat eens proberen." Dat is
hun stijl; het lijkt of ze zaken - aftastend en misschien ook wel zweverig met elkaar combineren en abstraheren.
De vierde groep betreft mensen die tegelijkertijd met het een èn met het ander bezig kunnen zijn; ze zetten de
waarde van het een aftegen de waarde
van het ander. Er is bij hen een proces
van nieuwigheden gaande waarbij het
een het ander uitlokt, op voorwaarde
dat die zaken direct toepasbaar en
bruikbaar zijn in de praktijk.
Kort samengevat vier groepen, te
weten: i. harde werkers, 2. artistieke
typen, 3. in zichzelf gekeerde zwevers
en conceptbouwers en 4. intellectueel
zogenaamd hoogbegaafde goede pres-

teerders. Ik vermoed dat deze verdeling, ondanks spontaan verzet tegen
hokjesgeest, u niet vreemd in de oren
klinkt.
Deze grove typering van mensen kwam
tot stand op basis van de hiervoor genoemde lijnen' die hersens, van bovenaf gezien, in vier parten te verdelen.
De ene lijn noem ik (in navolging, zie
noot i) de lijn van het denken, de ander
de lijn van de creativiteit. Of die lijnen
werkelijk bestaan, is even niet belangrijk. Het gaat om een begripsbepaling.
Op basis hiervan schets ik dan nu de
vier categorieën met hun specifieke
kwalificaties. Maar eerst vertel ik waarom ik u met deze gedachtenspinsels
lastig val.
Cieles: Elke leerling zijn leermethode

Tijdens mijn werken aan de zogenaamde 'brede inzetbaarheid' als docent heb
ik een cursus Teerlingenbegeleiding'
van het KPC in Den Bosch gevolgd. De
cursus werd gegeven door Piet Gieles.
Wie deze cursus gevolgd heeft, weet
dat Gieles de zogenaamde 'Havlot'methode aanprijst, een studeermethode
die zeer bruikbaar is, maar die in de
praktijk niet voor iedere leerling even
eenvoudig is aan te leren. Hier volgen
een aantal opmerkingen naar aanleiding daarvan.
i. Gieles legt in deze cursus regelmatig het accent op het recht van elke
leerling dat hij zijn eigen leermethode mag, zelfs moet gebruiken,
om zo goed mogelijke prestaties
te leveren.
2. Gieles maakt duidelijk dat de manier van voor de klas staan van de
docent bewerkt dat een leerling
leerstof tot zich neemt zoals de
betreffende docent deze wenst over
te dragen.
3. Combineer deze twee gegevenheden en constateer dat een leerling
voor hetzelfde vak bij de ene docent
beter leert en presteert dan bij de

ander, en dat ondanks dat beide
bedoelde docenten als uitermate
geschikt bekend staan.
4. Vraag je nu dan in alle eerlijkheid
af of de aanpak van de ene docent
en die van de andere docent misschien niet in wezen de diepste
oorzaak kan zijn van het beter of
slechter leren en presteren van een
leerling.
5. Zou het mogelijk zijn dat het recht
op de eigen studiemethodiek van
een leerling bewerkt dat hij in de

klas bij docent X beter presteert
dan in de klas bij docent Y, omdat
de methode van X het beste aansluit bij de eigen studiemethodiek
van een leerling? Ik heb de neiging
om deze vraag met 'ja' te beantwoorden. En vanuit dat 'ja' wil ik
de vier categorieën met specifieke
kwalificaties aanduiden, gebaseerd
op de lijn van denken en die van
creativiteit en gericht naar de 'eigen'
studievoorkeur.

Categorie 1: Proberen gaat boven studeren

• Ik zoek de oplossing van een probleem en constateer dat dit 'probleem' net zo'n
'probleem' is als dat.
• Ik kan daardoor voor de oplossing van dit probleem met dit/deze argument(en)
bewijzen dat 'dit' klopt en/of'dat' fout is.
• Ik moet nu eenmaal de oplossing vinden, ik zal dus al mijn kennis en ervaring
moeten gebruiken om die oplossing te vinden.
• Ik zet alles wat ik ten aanzien van dit probleem weet in logische volgorde; dan
houd ik het overzichtelijk en kan ik er goed met m'n verstand bij; het is concreet
en als ik alles logisch afwerk, komt de oplossing vanzelf.
Categorie 2 : Oefening baart kunst

• Ik richt mijn aandacht op dit probleem en probeer dan na te gaan waarmee dit
probleem zoal te maken heeft.
• Ik probeer dit probleem in een bepaald beeld te vangen, dan zie ik gemakkelijker
welke andere problemen met het onderhavige probleem verband houden.
• Ik maak voor mezelf duidelijk wat de typische kenmerken zijn van deze en soortgelijke problemen.
• Uit eigen ervaringen put ik kennis van vroeger zodat ik weet hoe ik soortgelijke
problemen opgelost heb; ik maak me ervan bewust wat toen goed ging en wat nu
verbeterd kan worden.
• Ik weet dan dat ik voor het probleem nu een oplossing heb, maar ik ben me ervan bewust dat het niet per se dé oplossing is; andere oplossingen zijn evenzeer mogelijk.
Categorie <J: Vergeet de woorden en vindt de ware betekenis

• Een oplossing zoeken voor een probleem is nooit een alleenstaand gebeuren;
ik moet dus weten met welke processen ik in dezen te maken heb.
• Als ik daarmee bezig ben, dan ben ik na verloop van tijd in staat in abstracto te
formuleren wat de oplossing is voor dit en soortgelijke problemen.
• De oplossing van een probleem is geen op zichzelf staande zaak; in feite tracht ik
direct of indirect verwant nieuwe probleemstellingen aan te bieden of nieuwe
relaties te ontrafelen.
• In feite tracht ik bij het oplossen van een probleem door te dringen tot de kern
van de zaak en de ware betekenis van het probleem te doorgronden.
Categorie 2}.: Lezen is als kijken door het venster van de ziel

• Ik probeer het grote probleem op te delen in deelproblemen en tracht zo de
prioriteitsvolgorde te bepalen.
• Ook deelproblemen tracht ik te segmenteren, zodat ik al scheidend, de oplossingen
ervoor kan formuleren.
• Het kleinste probleem oplossend, werk ik dan naar grotere zodat ik uiteindelijk
de oplossing van het hele probleem kan noemen.
• Ik maak daarvoor ook gebruik van de kennis van anderen, en die integreer ik in
wat ik al weet om zo de beste oplossing te vinden.
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Specialist of generalist?

De grote vraag is nu: herkent u - als u
uw leerlingen zou moeten categoriseren - deze typologieën? Ik vermoed dat
het antwoord op die vraag ver- of gebonden moet worden aan het soort docent dat u bent. Dat klinkt stigmatiserend, maar het is niet een uit de lucht
gegrepen grootheid. We kunnen namelijk een eerste, grove tweedeling maken
door de ene groep docenten 'de specialisten' te noemen en de andere groep
'de generalisten'. Als u dan uzelf beschouwt, kunt u zich dan voor uw vak
classificeren? Geeft u zichzelf een S of
een G? Noteert u voor uzelf de letter
van uw keuze om straks - bij nadere
invulling - iets te constateren van 'het
klopt' of'het klopt niet'.
Maar goed, specialist of generalist, er
zijn docenten die heel goed kunnen
uitleggen, ze vertalen als het ware de
vakkennis die ze moeten overdragen.
Het zijn echte instructeurs. Ze werken
met argumenten en maken aan leerlingen hun argumenten duidelijk. ("Je
weet wel, in de vorige les heb ik jullie
gewezen op... en nu kom ik daar op
terug en dan zie je... etc.').
Een tweede groep docenten zou ik de
trainers willen noemen. Het zijn docenten die inspelen op de beleving van
leerlingen. Ze werken het liefst met
foto's', met illustraties en ander aanschouwelijk lesmateriaal. ('Als je nou
kijkt naar dit plaatje, dan zie je als het
ware..., en let dan eens op hoe... etc')
De derde groep docenten draagt wel de
leerstof aan, maar probeert de leerlingen te laten spreken, te laten ontdekken. Het zijn een soort consultants die
al converserend en discussiërend de
leerling tot een AH-Erlebnis weten te
brengen. ('Je hebt nu dit gezien en
zoeven heb ik je dat laten zien, en nou
vraag ik je: kun je een combinatie vinden die de beide vorige elementen bevat en die toch nog een stapje verder
gaat... et cetera).
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De vierde groep is de groep die het
liefst les geeft op de VWO-afdeling.
Deze docenten zijn een beetje universiteit-gebonden, het zijn wetenschappers.
Ze wijzen op pas verschenen boeken
en publicaties, en maken hun lesinhoud relevant voor de leerlingen door
naar het verrichte onderzoek te verwijzen. ('Wat ik nou zeg, is niet zo maar
iets. Je kunt er uitgebreid over lezen in
de wetenschappelijke tijdschriften, en
straks, als je op de universiteit zit, dan
zul je merken... etc.').
Heeft u uw S of uw G nog bij de hand
en heeft u zich herkend in een van de
vier groepen, niet precies maar toch
zo'n beetje, dan zal de instructeur en
de wetenschapper zichzelf herkennen
als 'Specialist' en de trainer en de consultant als 'Generalist'. Het vervelende
bij een classificatie als deze is dat men
('Wie is 'men' eigenlijk?) geneigd is
daaraan een bepaalde volgorde van belangrijkheid toe te kennen, alsof het
ene type beter zou zijn dan het andere.
Natuurlijk voelt u zich lekker in de
groep waarin u zichzelf hebt kunnen
classificeren, maar om daaraan nu meteen de kwalificatie beter te verbinden
lijkt me te veel van het goede.
Bovendien gaat het in dit artikel primair om de leerling. Misschien dat nog
wat verbindingslijnen tussen de categorieën van docenten nieuwe perspectieven openen.
Verbindingslijnen tussen de categorieën

De trainer en de instructeur zullen
hun proefwerken maken op basis van
waarden en normen die ze intrinsiek
in de stof verankerd achten en waaraan
ze ook aandacht besteed hebben bij
hun instructie. De consultant en de
wetenschapper zullen proefwerken samenstellen waarin waarden en normen
veeleer af te leiden zijn uit wat wel in
de stof aanwezig is, maar daaruit en
daarmee wel afgeleid moet worden.
Een andere lijn is deze: de trainer en

de consultant zullen hun leerlingen
vooral wijzen op de noodzaak van ervarend leren, terwijl de instructeur- en
wetenschap-docent veel meer studerend leren zullen stipuleren.
Een derde lijn is die waarin instructeur
en trainer zich voor de over te dragen
leerstof vooral richten naar de actualiteit van het moment. De wetenschapper zal daarvoor wijzen op hoe men in
de loop der tijd juist op deze manier
zijn kennis heeft vergaard; de consultant daarentegen zal trachten de leerling de leerstof op een nieuwe en eigen
manier te laten zien.
Zo zijn er nog wel wat lijnen te schetsen die duidelijk maken dat men niet
kan zeggen dat dit bepaalde type docent het beste is. Ik hoop u echter wel
duidelijk gemaakt te hebben dat de apperceptie door een leerling van een bepaalde hoeveelheid leerstof docent-bepaald is en dat een leerling (afhankelijk
van de parallellie tussen zijn leerstijl
en die van zijn docent) beter of minder
goed scoort. (En denk dan eens aan
ieders proefwerk-'stijl'!)
Daar komt nog bij dat onderwijsmethodes proberen een zo groot mogelijk
afzetgebied te verkrijgen; derhalve
trachten deze tegemoet te komen aan
de wensen van zowel de wetenschapper als de consultant, de trainer en de
instructeur. Elk van hen peurt daaruit
datgene wat het best in zijn straatje
past. Ik vraag me af of dat wel juist is.
Ik heb daar zo mijn vermoedens bij.
Het kan namelijk ook anders.
Hofstede gaf zijn beroemde boek de
titel Allemaal andersdenkenden (Amsterdam, 1992, 2e druk). Daarin wijst hij
op de cultuurverschillen die er tussen
volkeren bestaan; ik wijs op de verschillen in leerstijlen van mensen en
de implicaties daarvan naar het onderwijs. Als leerlingen recht hebben op
hun eigen leerstijl, dan hebben ze ook
recht op hun eigen methode, op hun
eigen docent. Allemaal anders denken-

den, drie woorden!
Uiteraard heb ik geen idee hoe men
- rekening houdend met het voorgaande - dit voor alle vakken moet toepassen. Ik ben door mijn eigen vak (Nederlands) en door mijn eigen manier
van docent-zijn (generalist/consultant)
beperkt. Vanuit mijn vakkennis zou ik
kunnen zeggen: "Laat maar zitten, die
hele handel, veel te ingewikkeld, veel te
kostbaar!" Maar juist door mijn manier
van docent zijn, voel ik me genoodzaakt dit artikel te schrijven.

2.

3.

4.

Dezelfde leerstof tweemaal gegeven

Ik beperk me nu tot mijn specifieke belangstelling: het literatuuronderwijs in
de tweede fase. Van de andere vakken
weet ik te weinig. Met twee voorbeelden wil ik u laten zien dat dezelfde
leerstof op een verschillende manier
kan worden benaderd. Het betreft een
voorbeeld uit de hiervoor genoemde
categorie 1 en een uit categorie 3. Als
leerstof heb ik gekozen: de ballade.
De taken die nu volgen horen in een
lessenreeks aan het begin van de vierde
klas. Ze zijn er op gericht leerlingen
hun eigen leerstijl te laten ontdekken.
Categorie 1: Proberen gaat boven
studeren

Kenmerken van de ballade (theorie)
(De docent reikt 'zijn' verhaal over
de ballade uit; daarin aandacht voor
ouderdom, de internationale spreiding
ervan, de variëteit in thema en de vaak
muzikale vormgeving.)
Eigen werk (praktijk 1)

1. Geef op basis van de algemene inleiding en wat de docent je verteld
heeft, in je leesdossier een definitie
van een ballade. Maak daarvoor
eventueel gebruik van een woordenboek of een letterkundeboek.
Vergeet niet dat daarbij ook in het

kort de elementen lyriek, epiek en

5.

dramatiek aan de orde dienen te
komen.
Geef een lij st van kenmerken van
de ballade. Stel voor jezelf vast wat
jij de belangrijkste kenmerken
vindt en maak op deze manier een
soort checklist.
Als je vindt dat je bepaalde kenmerken moet toevoegen aan wat hierboven staat, doe dat dan.
Geef een lijst van thema's. Maak op
basis van de inhoud van de liedjes
die je kent van moderne zangeressen en zangers je lijst completer.
Breid zo nodig de lijst met thema's
uit.
Bepaal of je rap, country en western songs, hard rock en dergelijke
ook tot de ballade-cultuur moet
rekenen. Wat bijvoorbeeld wel en
wat niet?

Eigen werk (praktijk 2)
Bij deze taak zit een aantal teksten. Ze
zijn allemaal in het Nederlands, maar
sommige hebben daarnaast ook nog de
tekst van de taal waarin ze oorspronkelijk geschreven zijn. Om je wakker te
houden zijn er ook teksten opgenomen
die geen ballade zijn. Wat je moet doen
is het volgende:
6. Lees één van de teksten.
7. Bepaal welke kenmerken van jouw
checklist aanwezig zijn. Schrijf die
op. Dus kenmerk én toelichting!
8. Neem een volgende tekst en doe
hetzelfde.
9. Werk zo alle teksten door.
10. Determineer de 'foute' teksten.
11. Zoek in een letterkundeboek of in
een encyclopedie, het liefst Moderne
encyclopedie der wereldliteratuur, de
namen Anna Bijns of Anthonis de
Roovere op. Lees wat bij het betreffende hoofdstuk of lemma geschreven staat; maak daarvan aantekeningen in je leesdossier.

Eigen werk (praktijk 3)
Je hebt in deze taak theorie gehad.
Die heb je zelf aangevuld, zelfs met
voorbeelden. Je hebt van de gegeven
teksten de juiste aangewezen als ballade. Je hebt iets gelezen over twee
beroemde ballade-dichters. Mogelijk
heb je bij de namen van andere schrijvers van ballades ook de encyclopedie
geraadpleegd. Er mag nu in ieder geval
verondersteld worden dat je iets weet
van de ballade in het algemeen.
12. Schrijf in minstens 150 woorden
op waarom je de ballade belangrijk
vindt voor de literatuur. Ga na of
wat je vindt een mening is of een
feit. Illustreer je beschouwing met
(actuele) voorbeelden. Gebruik als
titel: 'De ballade, een beschouwing'.
13. Heb je een goede keus gemaakt
door de vragen en opdrachten van
Categorie 1 te maken? Gebruik als
titel voor dit deel, het woord:
'Evaluatie'.
Ga daarbij het volgende na:
14. Breng onder woorden wat je van
deze taak hebt geleerd. Geef ook
aan of je het werken aan deze taak
belangrijk vond. Wat zijn daarvoor
je argumenten? Geef een oordeel
over de manier waarop je aan deze
taak hebt gewerkt. Was het gemakkelijk of moeilijk? Hoe was je inzet? Hoe kwam dat? Met wie zou
je over je manier van werken aan
deze taak willen spreken? Waarom?
Vergelijk jouw werk met het werk
van anderen die ook gekozen hebben voor deze taak. Vergelijk jullie
arbeid met elkaar.
15. Ga na of je in de Evaluatie mogelijk
nog iets moet toevoegen.
16. Bereid gezamenlijk een presentatie
voor in de vorm van een gezamenlijke spreekbeurt. Neem in die
spreekbeurt ook een ballade op.
Je mag er ook zelf een schrijven.
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Nota Bene: Voor de lessenreeks
reserveer ik zes lesuren. In de
laatste les vindt de presentatie en
nabespreking plaats. Leerlingen
moeten mijns inziens ook de werkmethodiek van anderen, minstens
globaal, leren kennen.
De gezamenlijke bespreking van taak
in Categorie 1 is erg belangrijk. Als je
keuze goed was, heb je er blijk van
gegeven over een redelijk zelfbeeld te
beschikken en kun je een volgende
taak op de juiste manier kiezen. Je
vindt deze taken steeds onder het
kopje: Vergeet de woorden, vind de ware
betekenis.
Categorie 3* Proberen gaat boven
studeren
De ballade

(De docent daagt zijn leerlingen uit te
onderzoeken of de ballade nou werkelijk zo belangrijk is als hij (de docent)
aangeeft dat deze is. Zij willen het toch
altijd beter weten; laat ze zich dan
maar eens bewijzen. De laatste stelling
van de docent zou kunnen zijn: De
ballade draagt het begin van alle literatuur in zich).
Eigen werk (praktijk i)
De inleiding en de stelling waarop deze
uitloopt, is bewust provocerend. Het is
aan jou om deze stelling te bekritiseren. Je gemotiveerde kritiek noteer je
uiteraard in je leesdossier. Ga als volgt
te werk:
i. Noteer in je leesdossier onder het
kopje De ballade wat je als definitie
van dit begrip kunt vinden in letterkundeboeken, de Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, het Lexicon van literaire termen, en/of
soortgelijke boekwerken. Verzamel
eerst je gegevens; noteer dan je definitie. Vergeet de elementen epiek,
lyriek en dramatiek hierbij niet! Die
zijn wezenlijk.
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2.

Ineenletterkundeboekofinde
Moderne encyclopedie der wereldliteratuur vind je de namen van Anna
Bijns en Anthonis de Roovere. Lees
wat onder het betreffende hoofdstuk of lemma over deze mensen
geschreven staat en maak daarvan
aantekeningen in je leesdossier.
3. Als je dat gedaan hebt, noteer je de
genoemde stelling De ballade ontsluit de toegang tot de totaliteit van de
literatuur. Ga dan je voor jezelf na
welke andere literaire mogelijkheden zeker zo belangrijk zijn als
de ballade. Denk aan een roman,
een epos, een novelle, een gedichtencyclus, een drama, een wat-alniet. Je bent daar volkomen vrij in,
maar het gaat erom dat jij onder
woorden brengt waarom jouw keuze (en niet de ballade) zo belangrijk
is. Noteer ook dat in je leesdossier.
4. Lees vervolgens de bij deze taak gevoegde ballades. Het is een beperkt
aantal. Er zijn er dus wel degelijk
meer. Zoek in letterkundeboeken
naar 'betere' representanten van
deze liedvorm. Maak een verdeling
in de verschafte ballades en die
welke jij toevoegt. Bepaal dan een
volgorde in deze ballades. Noteer
eerst je norm; dus stel vast of je
uitgaat van 'mooi', lengte', 'ouderdom' of van iets anders.
Eigen werk (praktijk 2)
Een verhaal of een verhalend lied is er
nooit zomaar. Een dichter heeft er beslist een bedoeling mee; dat geldt ook
voor de bij deze taak verstrekte ballades. Die verhalen zijn een illustratie
van iets waarvoor hij eigenlijk de aandacht wil vragen. Dat heet het thema
van dat lied.
Er zijn allerlei thema's. Hier volgen er
een aantal:

• de vergankelijkheid van het
bestaan;
• de onmogelijkheid van een
duurzame liefdesrelatie;
• de tegenstelling tussen
ouders en kinderen;
• de bekoring van op reis gaan;
• de eenzaamheid van de
mens;
• het homo-zijn in een heterogene wereld;
• de emancipatie van de vrouw;
• de tegenstelling tussen rijk
en arm.
Er zijn er nog veel meer te noemen.
Iedereen die iets wil vertellen en dat in
verhaalvorm doet, kiest ervoor zijn bedoeling op een speciale manier duidelijk te maken. Vergelijk het maar met
een mooie foto. De 'fotograaf vond
voor deze foto zijn manier van kijken,
belichten en wat-al-niet, het beste om
zijn bedoeling duidelijk te maken. Als
je nu iemand vraagt te vertellen waarvan die foto een illustratie is, krijg je
een persoonlijke uitleg. Die interpretatie zal misschien niet helemaal hetzelfde zijn als die van de fotograaf, maar
het zal er toch wel min of meer in de
buurt van komen. Datzelfde geldt ook
voor verhalen en liederen. Misschien
doe je er daarom goed aan - als jij een
verhaal vertelt - je af te vragen wat
daarvan nu eigenlijk de diepere bedoeling is. Wat wil jij dan illustreren?
Wat is jouw 'thema'?
5. Noteer de thema's zoals jij die gelezen hebt in de verschillende ballades. Ga ook na of de door jouzelf
gekozen ballade(s) een ander thema('s) heeft (hebben) of dat dit
(deze) toch is (zijn) terug te vinden
in de aangeboden ballades.
6. S chrij f op of de door j ou gekozen
andere literaire vorm (zie opdracht 2) dezelfde thema's bevat
of andere (en waarom die dan
'beter' zouden zijn).

Eigen werk (praktijk 3)

Je schrijft nu een korte beschouwing
bij deze taak. Doe dat als volgt:
7. Schrijf in je leesdossier onder de
titel De ballade, een beschouwing in
minstens 150 woorden een voorlopige afsluiting van wat jij van
de ballade vindt in verhouding tot
jouw favoriete literaire werk.
Gebruik zo nodig voorbeelden.
8. Schrijf zelf een ballade.
9. Je moet ook je eigen werken aan
deze taak evalueren. Ga dus na of
je de goede keuze gemaakt hebt
door te kiezen voor deze Categorie
3. Doe dat onder het kopje
Evaluatie. Breng onder woorden
wat je geleerd hebt. Geef aan of je
het werken aan deze taak belangrijk vond. Schrijf je argumenten
daartoe op. Geef een oordeel over je
manier van werken. Hoe was je inzet? Hoe kwam dat? Met wie zou je
over je werk aan deze taak willen
spreken? Waarom?
Vergelijk vervolgens jouw werk met
het werk van anderen die ook gekozen hebben voor deze taak.
Vergelijk jullie arbeid met elkaar.
10. Ga na of je in de Evaluatie mogelijk
nog iets moet toevoegen.
11. Bereid samen met anderen die deze
taak gemaakt hebben een presentatie voor. Laat elk van jullie op zijn
of haar manier aangeven waarom
de eigen benaderingswijze voor
toegang tot de totaliteit van de literatuur zo belangrijk en beter was.
Laat elk eventueel teksten, tekeningen of afbeeldingen gebruiken om
'het gelijk' van het eigen standpunt
te beargumenteren.
De gezamenlijke bespreking van deze
taak van categorie 3 is erg belangrijk.
Immers, als je keuze goed was, heb je
er blijk van gegeven over een redelijk
zelfbeeld te beschikken en kun je een
volgende taak op de juiste manier kiezen. Je vindt deze soort taken steeds

onder het kopje Vergeet de woorden,
vind de ware betekenis.
Ten slotte

Tot zover twee voorbeelden van dezelfde leerstof met een volledig andere
benadering. De presentatie vormt de
afronding van de taak en is erop gericht dat alle leerlingen kennis nemen
van de verschillende manieren van
leerstofverwerking.
Ik sluit af met een verhaaltje, afkomstig van dezelfde medewerker aan het
Innovatiecentrum van West- en Midden-Brabant uit zijn middelbare
schooltijd. De persoon in kwestie had
de grootste moeite met wiskunde. De
geschreven taal waarin de opgaven bij
hem 'binnen' kwamen, vormde voor
hem een vreselijke barrière; het regende onvoldoendes, en niet alleen voor
wiskunde. Bij de start van een nieuw
schooljaar kreeg hij een wiskundedocent die zijn dyslexie onderkende als
rem voor wiskundig begrip. Daarom
nam de betreffende docent hem mee
naar buiten en liet hem aan de hand
van herkenbare zaken als gebouwen,
bomen en speelplaatsen zien wat er
van hem verwacht werd. En toen begon
bij hem de dageraad te gloren. Stelt u
zich maar voor: een speelplaats geplaveid met vierkante tegels; daarop in
kleurkrijt een rechthoekige driehoek,
elke zijde in een bepaalde kleur; dan
op elke zijde een vierkant in de kleur
van die zijde; en daar verschijnt zichtbaar a2 + b 2 = c2 als een fluitje van een
cent. Eureka! Je zou er toch van in je
blootje gaan rondlopen! È

Alphons G.M. Graafsma gaf les aan
verschillende typen scholen: pedagogische
academies, middelbare scholen, leergangen.
Hij was werkzaam in Nederland, Suriname,
Curacao.

Poëzie lezen en schrijven om eikaars gevoelens
te verstaan Poëzie-ateliers in het voortgezet onderwijs deel 2
Meer dan tweeduizend 'poëzie-ateliers' dragen in Vlaanderen bij aan de literaire vorming van leerlingen. In 'Tsjip/
Letteren 7.2' gaf initiatiefnemer Ben Reijnders een beschrijving van het lees- en werkproces. In dit vervolg komt de fase
van het verbeteren aan bod.
Ben Reijnders

heel even
als de klik
van een camera
denk ik
aan je donkere ogen
hou ik
je hand vast
heel even
glimlachje

7

- originaliteit in het kiezen van een
invalshoek of 'vertelsituatie'
- geleidelijke opbouw van een idee
of ontwikkeling;
- precisie en variatie in de woordkeuze;
- accurate keuze van beelden;
- nauwkeurigheid in het doortrekken
van een beeld;
- aandacht voor mogelijke dubbele
bodems;
- vermogen tot het suggereren van
ideeën, gebeurtenissen, gevoelens,
situaties, zonder ze te benoemen en
daardoor ook te verengen;
- humor en schalksheid;

Waar nodig geven we dan wenken voor
voldoende of meer:

naar mij,
waar hen je
als de lens sluit...?

Nele Warson,
dertien jaar

Vier fasen bespraken we in de vorige
bijdrage: i. luisteren naar en bespreken
van gedichten; 2. lezen, vergelijken en
kiezen uit een immense voorraad gedichten, gegroepeerd naar thema's;
3. het expressief voordragen van het gekozen gedicht; en 4. het zelf schrijven
van een gedicht. Daarbij gaven wij veel
tips.
Als de leerlingen hun gedicht hebben
gemaakt, vragen wij hun om dat aan
ons toe te sturen, zodat we er commentaar op kunnen geven of het resultaat
in een terugkomsessie kunnen bespreken.

2 Naar de vorm

1 Naar de inhoud
- inhoudelijke rijkdom;
- zintuiglijke, levendige voorstelling;
- gebruik van originele, treffende,
tekenende woorden;
- verbeeldingskracht;
- echtheid van gevoelens;
- schakering (en);
- samenhang;
- consequentie in het innemen van
een 'vertelstandpunt' ("het standpunt van een alwetende verteller
maakt de dichter tot een buitenstaander, en dat is in poëzie veelal een
zwakkere positie");
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- consequentie in het gebruik van de
tijden van het werkwoord;
- consequentie in het gebruik van de
persoonlijke voornaamwoorden, en
dus van het vertelstandpunt;
- vervanging van 'je' door 'ik', waar de
dichter zichzelf of het 'ik' van de lezer bedoelt;
- vervanging van te talrijke bijvoeglijke
naamwoorden door werk- en bijwoorden of bij- en werkwoordelijke
uitdrukkingen;
- ritmische, 'lyrische' herhalingen,
maar geen herkauwen van onbelangrijke of abstracte woorden;

- vervanging van abstracte door concrete woorden met een aanzienlijk
grotere zintuiglijke uitdrukkingskracht en soms ook suggestieve of
meerzinnige mogelijkheden;
- lichtheid en suggestiviteit in de formulering, in plaats van te zware nadruk en te retorische of intellectuele
uitdrukking;
- originele en veelzeggende vergelijkingen;
- woordspelingen die leiden tot nieuwe woorden of meer betekenissen;
- betekenisverschuivingen binnen de
woorden;
- veranderingen van woordsoort;
- uitspelen van de klankwaarde van
klinkers en medeklinkers;
- klanknabootsingen;
- consequente interpunctie;
- functioneel gebruiken van hoofden/of kleine letters;
- geslaagd hanteren van één of ander
rijmschema;

3 Naar de structuur

- bewuste aandacht voor de keuze,
welke woorden in elk vers gegroepeerd en afgezonderd worden;
- visuele effecten van de verzen-,
strofen- en totaalbouw;
- handig gebruik maken van de
expressieve mogelijkheden van het
wit in en rond het gedicht;
- communicatievermogen met de
lezer - (bijvoorbeeld via knipoogjes

IJzeren tijdperk
Ik denk
aan de oude man
die beneden in zijn grijze stoel
vastgevroren zit
met de afstandsbediening
nog in zijn hand geklemd.
Aan zijn vrouw
met de zakdoek
op haar schoot
en tranen van ijs in haar ogen.

microkosmos op zich;
- inbreng van andere tekstvormen;
- correcte aanwending van een bepaald 'type' gedicht met zijn 'officiële' kenmerken (sonnet, haiku,
ballade...);
- creatieve en eigengereide aanwending van een bepaald 'schema' of
'type';

Uiteraard komt niet alles hierboven ter
sprake bij de evaluatie van elk gedicht.
Wat poëzie schrijven niet is

Aan hun kinderen
vastgebonden
aan hun computer
voor eeuwig
van het leven bestolen.
Ik zie de hond
aan de ketting gelegd.
Onbeweeglijk beest
zonder enig leven
omdat zijn batterijen
het gisteren hebben begeven.
Dat ingesloten huis
met schotelantenne van levensbelang
daar gelooft men niet meer
en is Liefde op de bon.

Mandy Pijl, vijftien jaar

-

-

naar de lezer, via suggestieve
details);
aangrijpingskracht van de begin verzen;
vermogen om de lezer tot inleving
te brengen;
synthesekracht en verrassingsvermogen van de slotverzen;
spankracht via tegenstellingen,
herhalingen, opgeroepen verwachtingen of ontwikkeling;
afronding van het gedicht als een

Maar, zal men ons vragen na zo'n detaillistisch lijstje, wat is nu eigenlijk
het bos waar al deze bomen thuishoren
want uiteindelijk gaat het bij de begeleiding van poëzie toch minder om een
massa kleine elementen dan om een
totaalconcept? Inderdaad: poëzie lezen
en beoordelen is op de eerste plaats je
onderdompelen in de merkwaardige
ervaring die zij ons door haar eigenaardige vorm en structuur biedt.
Poëzie is zoveel meer dan
i. schoonrijmerij: het fraai en handig
invullen van rijmschema's, ongeacht
de menselijke en literaire kwaliteit
van het 'vulsel';
2. knappe vervollediging van schema's:
het voortborduren op in- of aanleidingszinnen zoals 'voor mij ben je ...
want...', 'thuiskomen is ...', 'toen...
maar nu ...', 'ik hou een aller... dag
met...', ongeacht de vraag naar een
eigen, telkens opnieuw aan te passen
vormgeving;
3. het 'toepassen' van 'gecanoniseerde'
'systemen': het buigen en plooien
naar de 'vreemde' regels van het sonnet, de canon, het rondeel..., ongeacht de vraag of dit type van structuratie van het poëtisch materiaal wel
past bij déze opgeroepen gevoelens;
4. geschiktheid om voorgedragen te worden: het neerschrijven van een vlot
of krachtig klinkende tekst, ongeacht

de vraag of hij ook de diepste of
onzegbaarste gevoelens weergeeft;
5. nadrukkelijke expressie: het zoeken
van de meest krachtige, extreme
verwoording, ongeacht het belang
van een suggestieve zegging die de
verbeelding en inleving van de lezer
aan het werk zet.
Natuurlijk bevat elke van de vijf genoemde benaderingen haar mogelijkheden, maar als ze losgekoppeld worden van de levende wisselwerking met
de werkelijkheid en van de uitwisseling
van bestaanservaringen tussen verschillende lezers of luisteraars, kunnen
zij gemakkelijk ontaarden.
Hedendaagse kunst zet zich schrap
tegen vele vormen van respectievelijk
vergulding, vlotte oppervlakkigheid,
voorspelbaarheid, uitwendigheid en
nadrukkelijkheid. Daarom wil een kunstenaar of kunstenares nu ook zoeken
naar een eigen vorm: om de toeschouwer of luisteraar eventueel tot bezinning te brengen door haar ontregelend,
onberekenbaar, bevreemdend, moeilijk
te doorgronden, 'open' en interpretatievrij karakter.
Wat het gedicht wél is

Voor ons is een gedicht een tekst die
zich door de maatschappelijke herkenbaarheid van zijn vormgeving - woorden met veel wit omheen, en meestal
op één bladzijde - meteen situeert in
een context van communicatie tussen
de dichter en zijn lezer. Bij poëzie is
er altijd sprake van een zender en van
ontvangers, want de communicatie
gebeurt niet enkel met één lezer maar
nog veel meer tussen de mensen die
het gedicht gelezen hebben. Als die
persoonlijke gedachten en gevoelens
met elkaar uitwisselen, kunnen zij
elkaar geestelijk en gevoelsmatig verrijken.
Door zijn eigenzinnige vormgeving,
vraagt het gedicht de aandacht die
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nodig is opdat de lezer de zintuiglijke
voorstellingen, visuele, auditieve en kinesthetische effecten van de verzen op
zich kan laten inwerken. Hierdoor verplaatst hij zich naar de situatie waarvan
de dichter één of ander aspect wil laten
aanvoelen. De kern van poëzie is dus
het overbrengen van 'aandachtig stilstaan bij èn verwondering over'.
Haar meest algemene werkingsmiddelen zijn het afzonderen, en zodoende:
verbijzonderen van bepaalde elementen, en het suggereren, het laten aanvoelen. In haar uitdrukking situeert zij
zich op twee assen:
- de ene strekt zich uit van 'uitgesproken zintuiglijkheid', al of niet verrijkt met of gegroeid uit fantasiebeelden aan het ene uiterste, tot pure
taligheid aan het andere uiterste;
- de andere loopt van directe uitdrukking van het wezenlijke tot meerzinnigheid, waarin verschillende betekenissen naast elkaar bestaan en elk
de aandacht vragen.

Rode strepen
kwamen
waar
blauwe
puntjes
zich
verzamelden
en waar
kleine
waterbundeltjes
hun weg zochten
over haar
wang
en
hij
sloeg
weer.

Lieve Demey, zestien jaar
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Beide assen 'snijden' elkaar in een
midden waar geheimzinnigheid en
suggestief vermogen zowel zintuiglijk
kunnen zijn - veelbetekenende ritmes,
stilten of opschortingen ... - als talig raadselachtige brokken taal - , zowel
wezenlijk - veelbetekenende verbijzonderingen - als meerzinnig - openheid
voor naast elkaar lopende, soms zelfs
tegenstrijdige maar vooral op elkaar
inwerkende betekenissen - .
Doordat een goede dichter in zijn gedicht een sterke mate van eenheid legt
en daarbij inspeelt op de belangstelling
en inleving van zijn lezers, worden die
aangezogen naar deze geheimzinnige
kern. Net als zovele andere lezers.
Daardoor ontstaat een ruimte waar de
verwondering voor verbijzonderde gegevens bespreekbaar wordt en mensen
met elkaar in gesprek kunnen treden
over wat hen in het diepst van hun hart
beroert. Maar de aandacht kan ook
gewekt worden door vervreemdingseffecten die de lezer dwingen elk routinematig kijken en beleven van de
werkelijkheid achter te laten en de
dingen 'met een nieuwe blik' onbevangen tegemoet te treden.
Tenslotte zien wij een vierde as, die
van spontaan naar reflexief loopt, en
haar part van geheimzinnigheid ter
ene zijde realiseert door haar verrassingsvermogen, en ter andere zijde
door de welhaast onmogelijke pogingen tot het formuleren van de onzegbare dimensies van het bestaan.

Kathleen Duthoo ziet het zo:

Poëzie
Losse blaadjes
ineen
glazen doos
om te ruiken
hoe de tuin was
met die roos
Poëzie roept gevoelens op

De klemtoon valt uiteindelijk op het
oproepen van gevoelens. Poëzie tracht
met woorden en woordenreeksen te
doen wat elke kunsttak op een eigen
wijze nastreeft: de toeschouwer of luisteraar de kans te geven deel te hebben
aan de verwondering of meer specifieke gevoelens die de kunstenaar tot uitdrukking wil brengen. Poëzie hoeft dus
niet te vertellen dat haar auteur verontwaardigd, verdrietig, verliefd of dankbaar is.
Negatief geformuleerd, ontstaat suggestiviteit door het weglaten van gegevens of het niet benoemen van gevoelens, door ellips of non-verbalisering
dus. Positief uitgedrukt, komt zij tot
stand door beelden, klanken, ritmes,
een openheid, een uitnodiging die bij
de lezer-es of luisteraar het bedoelde of
iets verwants helpen oproepen en er
zich in inleven.
De verschillende recepties van de tekst
nodigen de lezers en lezeressen uit om
met elkaar in gesprek te treden over
hun leesbevindingen. Daardoor ontstaat een diepere communicatie over
essentiële levenswaarden en -ervaringen waarbij het gedicht de rol van catalysator speelt. En zoals we dat ook merken naar aanleiding van een schilderij,
beeldhouwwerk, film, choreografie,

muziekuitvoering, roept echte kunstbeleving op tot levendige uitwisseling
van gevoelens en gedachten tussen de
kijkers en luisteraars. Voor ons ontstaat het kunstwerk in een intersubjectieve receptie.
Dat ook kinderen en jongeren tot deze
vorm van intense communicatie in
staat zijn, wordt bewezen door honderden treffende gedichten. Dat ook jongeren uit schijnbaar minder taalvaardige studierichtingen zich deze
bijzondere vorm van communicatie
kunnen eigen maken, werd herhaaldelijk aangetoond. Enkele voorbeelden.

haiku

Hoog boven het hos
vliegen vogels. Beneden
wachten de jagers

Je maakt me gek
zoals je lacht
zoals je praat
zoals je kijkt
maar vooral
hoe je mij ontwijkt

niet: geringschattend neerkijken op
wat kinderen, tieners, adolescenten,
jonge volwassenen 'nog maar' zouden
kunnen. Wij trachten elke jonge mens
te helpen bij het vinden van haar of
zijn persoonlijke stijl, aarzelen niet om
op zwakheden te wijzen, maar blijven
altijd ondersteunen, informeren en
verwijzen naar interessante 'collega's':
zowel leeftijdgenoten als 'gevestigde
waarden' uit de tweede helft van de
twintigste eeuw.
Zes- tot éénendertig jarigen hebben
hun gedichten naar onze wedstrijd gezonden. Ze zijn verdeeld over veertien
leeftijdscategorieën: één per geboortejaar tot achttien, en drie voor de jonge
volwassenen tot éénentwintig, zesentwintig en eenendertig.
De gedichten worden besproken door
twee jury's: een volwassenenjury en
een 'kamer' met leeftijdgenoten. Elk
van deze achtentwintig jury's telt ongeveer tien leden, gelijkmatig over de
geslachten verdeeld. Alle inzenders
ontvangen antwoord in oktober. De
prijsuitreikingen, ook in leeftijdsgroepen ingedeeld, vinden plaats op 15 en
16 november 1997. De vorige twee
jaren samen bereikten ons bijna
60.000 gedichten en daagden ruim
drieduizend belangstellenden op voor
de acht prijsuitreikingen. Ê

Heidi Van der Spiegel, veertien jaar

Begeleiding en een wedstrijd als
ondersteuning

Om alle jonge mensen de kans te
geven, hun talent te meten met strenge
kwaliteitsnormen, richten wij jaarlijks
begeleiding én een wedstrijd in voor
geïnteresseerden.
Begeleiden betekent voor ons niet: de
persoonlijkheid van een dichter veranderen om haar 'aan te passen' aan een
letterkundige mode. Het betekent ook

Informatie over de poëzie-ateliers is
te krijgen bij Ben Reynders, SintHuybrechtstraat 66,1785 Merchtem

Een verloren zoon
de horizon draagt
de hellingen op handen
daar
hen ik geboren
onder de schaduw
van een streep dag
nu nog
fluistert de nacht
mijn naam
als teken
van het verbond
dat heimwee heet:
een vader en moeder,
heuvel en horizon.

Joachim Decock, vijftien jaar

Literatuur:
- Ben Reynders, Nele Warson en Edwin
Van Troostenberghe: Poëzie leren kennen, waarderen en schrijven in de 2e en
3e graad van het basisonderwijs.
Visietekst over de psychologie van het
poëzie schrijven, modellen van lesontwikkeling, poëtische hulpmiddelen,
remediering en een honderdtal voorbeeldgedichten, ook heel bruikbaar in
het secundair onderwijs. Katholiek
Centrum voor Lectuurbegeleiding en
Bibliotheekwerk, Van Helmontstraat 29,
2060 Antwerpen, 1995, 72 p.
- Ben Reynders e.a.: Poëzie leren kennen,
waarderen en schrijven in het secundair
onderwijs, vooral in de ie en 2e graad.
Katholiek Centrum voor Lectuurbegeleiding en Bibliotheekwerk, Antwerpen,
1997,130 p.
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Chris Donner

de

basisschoolleerkrachten

en

Kijk, zo word je rijk

Waar verteld!? Vreemde

geeft veel goede tips hoe lezen op

Vertel eens

Querido,

verhalen van vroeger en nu.

school gestimuleerd kan worden.

Uitgave Querido, 1995,

NLG 22,90/BEF4i5.

Leopold,

De schijver van het boek vindt le-

ISBN 90-214-5743-1

NLG 27,50/BEF 500.

zen uiteraard belangrijk en ver-

Oorspr. titel Teil me, 1993

woordt dat zelf aldus: "Als lezen

Vier niet erg lange verhalen die
vragen om aandachtig gelezen te

Uitgevers doen het wel vaker. Uit

geen enkele invloed heeft op onze

Vertel eens is

worden en om er geregeld even

hun eigen fonds een keuze ma-

manier van leven en als we er niet

De Leesomgeving en is geschreven
voor dezelfde doelgroep; het gaat

het vervolg op

bij stil te staan, bij de dubbele bo-

ken, die aanvullen met nieuw ma-

door veranderen, dan is het niet

dem die Donner legt er soms heel

teriaal, ook door eigen auteurs ge-

meer dan een aardig tijdverdrijf

uitgebreid in op de manier waar-

subtiel dubbele bodems in. Over

schreven, en zo een nieuw boek

en hoeven we er ons dus ook niet

op kinderen geleerd kan worden

zin en onzin in dit leven. Dat rijk-

op de markt brengen. Waar ver-

zo druk over te maken. Maar als

om zinvol over boeken te praten.

dom bestaat in wat je aan iets toe-

teld1.? is een compilatie van be-

het lezen van boeken emotioneel,

"Goed praten over boeken is op

kent en niet in iets objectiefs, over

staande verhalen uit verschillende

intellectueel, esthetisch of op wel-

zichzelf een hoogwaardige activi-

de dwaze, maar begrijpelijke be-

delen van ons land (het vrouwtje

ke manier dan ook ingrijpt in ons

teit. Het is ook de beste voorbe-

hoefte aan messiassen of piassen

van Stavoren, de basiliscus van

leven - en ik geloof dat dat zo is -

reiding voor een zinvol gesprek

ter verlichting van de dagelijkse

Utrecht etc), aangevuld met voor

dan doet het er wel degelijk toe

over andere zaken. Door kinderen

portie ellende, over de dwaasheid

de gelegenheid in dezelfde sfeer

welke boeken in ons hoofd zitten

aan te moedigen goed over hun

van de concurrentie tussen lan-

vertelde

en wat daarvan blijft hangen."

leeservaringen te praten, help je

den

Leopold-auteurs.

Lezen is dus belangrijk en leer-

hen inzicht te krijgen op wat zij

ook

Ik denk dat zo'n verzameling een

krachten hebben de taak om leer-

met hun leven willen en kunnen."

doen. Zelfs als de Amerikanen

heel nuttige functie kan hebben

lingen daarin zoveel mogelijk te

Dit boek zit wederom vol met heel

iets volslagen achterlijks

begin-

voor jeugd die nog maar nauwe-

(onder)steunen

stimuleren.

zinvolle tips waar het voortgezet

nen, willen de Fransen het na-

lijks oude verhalen kent of ermee

Eén van de ideeën die genoemd

onderwijs wat aan heeft; bijvoor-

apen'), over de vileinheid van

geconfronteerd wordt. Drijvend

wordt, is het bijhouden van een

beeld een hele lijst met vragen die

('De

Fransen willen altijd

doen wat de Amerikanen

nieuwe

verhalen

van

en

multinationals ('Omdat iedereen

op dezelfde voorkeuren die de

leesdagboek: laat leerlingen een

je kunt stellen om gesprekken

cola dronk, was de Coca-Cola-

huidige griezelgolf draagt, zou dit

dagboek bijhouden waarin ze ti-

over boeken op gang te krijgen.

Company heel rijk. En zoals alle

boek best eens heel populair kun-

tel, schrijver, jaartal, datum waar-

Het uitgangspunt van Vertel eens

rijke bedrijven dachten ze maar

nen worden. Stukjes uit voorlezen

op ze het boek gelezen hebben en

wordt door de auteur als volgt

aan één ding: nog rijker worden.')

en direct meegeven, lijkt me. KH

eventueel korte reactie noteren.

verwoordt: "Praten over literatuur

Niet alleen voor leerlingen zelf

is een vorm van samen filosofe-

en de funeste invloed die dat
heeft op de plaatselijke bevolking

Aidan Chambers

heel interessant, maar het geeft

ren over gedachten en gevoelens

('...maar die traditie was van de

De Leesomgeving

ook docenten inzicht in hoe ver

die door een boek en onze uitleg

ene dag op de andere verloren ge-

Uitgave Querido, 1995,

elke individuele leerling is met le-

ervan worden opgeroepen - een

gaan toen Coca-Cola kwam. Alle

ISBN 90-214-5742-3

zen. Het maakt het individueel

passende of aangename uitleg ge-

vruchtensapmakers werden cola-

Oorspr. titel The reading

stimuleren en adviseren heel wat

ven aan de door de auteur be-

ontkurkers. Ze raakten hun vaar-

Environment, 1991

gemakkelijker. Als hier al op de

dachte boodschappen."

digheden kwijt, en op den duur

basisschool mee wordt begonnen

Interessant zijn de voorbeelden

vergaten ze de recepten voor gra-

Een boek geschreven voor "men-

dan kunnen leerlingen dat voort-

uit de praktijk: letterlijke weerga-

nadilla, chiche en avena.')

sen die te maken hebben met het

zetten op de middelbare school in

ves van gesprekken die in de klas

Niet belerend, wel alleraardigst

lezen van kinderen: leraren, bibli-

de vorm van leesdossiers.

gevoerd zijn. Voor collega's die

om te lezen. KH

othecarissen, ouders" (p. 9/10).

Christien van Gooi

Het boek richt zich met name op
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leesgroepjes begeleiden zeker een
aanrader. Christien van Gooi

na schooltijd
Literatuur zonder leeftijd

baar is. En waarom zou je dan

liederen uit deze schat over te ge-

niet hetzelfde mogen laten gelden

ven.

Toeval is 't, anders niet, dat de re-

zeven vrouwen die de Nederland-

voor

als je

Hoe breed het spectrum van LZL

dactie van dit tijdschrift en die

se jeugdliteratuurkritiek beheer-

haar serieus wilt nemen? Bregje

de jeugdliteratuur,

is blijkt uit een laatste rubriek:

van Literatuur zonder leeftijd elkaar

sen, waarbij Van der Weg zorgvul-

Boonstra c.s had en heeft vol-

Vakliteratuur,

thematisch lijken na te apen. Ging

dig de Friese enclave vertegen-

strekt gelijk. De WP-prijs heeft ge-

wordt ingegaan op boeken en arti-

ons aprilnummer 7/1 over sprook-

woordigt.

zorgd voor een noodzakelijke en

kelen waarin de jeugdliteratuur

zinvolle discussie over de kwali-

aan de orde komt. Peter van den

jes, de lentebode van LZL deed er

teit van het kinder- en jeugdboek.

niet voor onder, zij het dat het

Woutertje Pieterseprijs

sprookje meer een gruwelverhaal

Tien jaar Woutertje Pieterseprijs,

Hoven,

Helma

waarin

van

kritisch

Lierop-De-

brauwer en Harry Bekkering hou-

bleek te zijn. Het zomernummer

dat wil initiatiefneemster

Schrijverscollectief

den zich ook in dit nummer inten-

van dit tijdschrift voor de studie

Boonstra wel weten; zij zet uiteen

De rubriek 'Interessante boeken'

sief met de zaak bezig.

van

hoe de prijs ontstaan is en wat zij,

omvat analyses van nieuwe jeugd-

kinder-

en

jeugdliteratuur

Bregje

boog zich vervolgens over poëzie

Netty Heimeriks, Aukje Holtrop

boeken: Cebr. van Van Lieshout,

voor de jeugd en literaire vor-

en Joke Linders wilden bereiken

Gezworen woorden van de Fries-

In grote lijnen staat in het zomer-

ming, terwijl dat van ons, num-

met de instelling van de prijs. Met

talige Akky van der Veer en een

nummer het volgende: tien bijdra-

Poëzie in zomernummer

mer 7/2, ging over lezersgericht-

interessante jury's, geen nomina-

hele reeks griezelboeken, waarvan

gen over poëzie voor de jeugd,

heid en... poëzie in het literatuur-

ties maar meteen de winnaar aan-

Harry Overmeijer de populariteit

van onder meer Harry Bekkering

onderwijs! Meer dan 220 bladzij-

wijzen, unanimiteit van het jury-

verklaart. Aardig is het pleidooi

(over de bloemlezing als middel

den telt dit zomernummer van LZL

oordeel en keuzes die prikkelden.

dat Olaf van Tilburg voert voor

om dichters bekend te maken),

en met het lentenummer komt de

'Alle boeken maken, als ze goed

drie tekstschrijvers die in de scha-

Peter van den Hoven (over het

totale omvang van deze halve jaar-

zijn, gelijkelijk deel uit van wat we

duw staan van het befaamde trio

'scabreuze' jeugdgedicht), Bregje

gang al op 372 bladzijden.

literatuur

het

Karel Eykman, Hans Dorrestijn en

Boonstra (over Han G. Hoekstra),

Er wordt hard gewerkt door een

standpunt van de eerste juryvoor-

Willem Wilmink. Het gaat om

Jan van Coillie (zelf bloemlezer,

leger

over recente Vlaamse jeugdpoë-

noemen"

was

jeugdliteratuurkundigen,

zitter Jan Blokker en de zijnen. 'Is

Fetze Pijlman, Ries Moonen en

jeugdboekenschrijvers en jeugd-

het wel voor kinderen?' vroegen

Jan Riem, die een hele generatie

zie), Joke Linders

boekencritici. Met een bekwame

velen zich af, die meer de pedago-

kent van de aftiteling van de

Andreus), Kees Fens (een speels

redactie kan dan een onderwerp

giek in het hoofd hadden dan de

Stratemaker-op-zee-show en JJ. de

lezinkje voor kinderen die meede-

als

leesbaarheid. Dat was naar aanlei-

Bom. 'Op een nu eens melancho-

den met een dichtwedstrijd), vertaalster Thera Coppens (met inte-

de

Woutertje

Pieterseprijs

(over

Hans

1997 goed uit de verf komen. In

ding van winnende boeken als

lieke, dan weer humorvolle wijze

het juryrapport, wordt een aantal

Annetje Lie in het holst van de

behandelden zij zware en lichte

ressante voorbeelden!)

interessante, maar net niet be-

nacht

Dros), Lieveling,

onderwerpen, veelal puttend uit

van der Weg over Friese jeugd-

kroonde boeken gekarakteriseerd,

Boterbloem van Margiet Heijmans

de eigen jeugdervaringen, in een

poëzie. De auteurs duiken diep in

en daarna volgen,

en De dame en de neushoorn van

simpele en directe, voor iedereen

hun onderwerp. Van Coillie leidt

Anne

ten

verstaanbare taal en vorm, met

je op zo'n manier door de recente

met jurylid

Peter van den Hoven voorop, acht

(lm me

Vegter

en

Geerten

en Jant

besprekingen van Joke van Leeu-

Bosch. Mooi, geestig, poëtisch,

als doel het bieden van troost,

Vlaamse jeugdpoëzie, dat hij on-

wens lep!. Die zou je natuurlijk

maar niet voor elk kind van de

hulp en ontspanning. Gesteld kan

gewild het beeld bevestigt dat

ook wel digitaal op kunnen zoe-

leeftijd

bedoeld

worden dat het Schrijverscollec-

Harry Bekkering geeft van zijn

ken, maar nu staan ze gemakke-

heette te zijn. Wie even nadenkt

tief een duidelijk stempel heeft

laatst

lijk bij elkaar: Selma Niewold,

over de relatie tussen literatuur

gedrukt op de jeugdliteratuur en

'Van Coillie heeft eerder voor de

Joke Linders,

Bregje

waarvoor

het

verschenen

bloemlezing:

Boonstra,

en leesvoer voor volwassenen,

zelfs op de jeugdcw/twwr.'

herkenbaarheid gekozen dan voor

Aukje Holtrop, Jant van der Weg,

weet dat niet alle literatuur voor

Dertigers plegen zich, al of niet

het geheim, het raadsel, de ver-

Lieke van Duin en Judith Eiselin,

alle lezers bereikbaar en verstaan-

met een glaasje op, gaarne aan de

rassing.'

Dat

Bekkering
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na schooltijd
moeite mee heeft, kun je begrij-

gen het licht en trok Helma van

verklaring hiervoor zie ik vooral in

Literatuur zonder leeftijd, ïie jrg. nr. 41 en nr.

pen als je zijn voorkeur kent voor

Lierop-Debrauwer bij de nieuwe-

de voorkeur die Koefoed

heeft

42. Administratie en redactieadres: Stichting

de geheimzinnige keuze die Kees

ling Edward van de Vendel na hoe

voor het productief-creatieve ka-

ter Bevordering van de Studie van de Kinder-

Fens in zijn bloemlezingen met

deze de ontvangst van zijn werk

rakter van poëzie-onderwijs, ter-

en Jeugdliteratuur, t.a.v. Toin Duijx, Postbus

gedichten

volwassenen)

ervaart en wat hij met zijn beeld-

wijl bijvoorbeeld voor Vos de re-

17162,1001JD Amsterdam. Het donateurschap

voor kinderen deed. Van Collie is

rijke gedichten wil. Mij deden ze

ceptieve kant heel belangrijk is. È

bedraagt minimaal NLG 50.-/BEF 910 (stu-

meer de docent die graag heeft

denken aan de rijmloze teksten

KC

denten

dat al zijn leerlingen genieten van

van Nannie Kuiper, zij het dat zij

(van

alle versjes in een boek. De dis-

voor jongere kinderen schreef en

cussie over de Woutertje Pieterse-

Van de Vendel voor groeiers, met

prijs zet zich zo in feite voort!

een sterk perspectief bij het le-

NLG 40,-, instellingen NLG 75,-).

Losse nummers NLG 22,50/BEF 410.

Primeurs

zende kind. Van Bregje Boonstra

Het gebeurt niet vaak dat een uitgever schrijvers van verhalen voor vol-

Overzicht en monografie

is er een round-up van de poëzie

wassenen uitnodigt om zich eens specifiek te richten op jongeren. Jaren

LZL richt zich evenzeer op het ge-

van de sterk rijmende Han G.

geleden deed Phil Muysson van Bzztöh dat door mij te vragen een bun-

ven van overzicht, in artikelen en

Hoekstra. Nogal zwaar is de ana-

del van dien aard samen te stellen. Dat werd Het gevederde gevoel, ver-

in bijdragen waarin één auteur

lyse die Claire Polders loslaat op

schenen in 1980. Het aardige was dat enkele op verzoek geschreven ver-

wordt getypeerd. Van het eerste is

vier gedichten voor kinderen. Zij

halen een rol van betekenis hebben gekregen in het oeuvre van de

de bijdrage van Peter van den

gaat op zoek naar 'poëticale bete-

betrokken auteurs. Dat geldt bijvoorbeeld voor 'De versnijdenis' van

Hoven een voorbeeld. Hij ging op

kenissen'. Mooi dat Herman Ti-

Maarten 't Hart, 'Eindexamen' van Jan Siebelink en 'Vaders' van Willem

zoek naar smerige kinderversjes

bosch zich in zijn studie boog

van Toorn- alle drie beantwoordend aan de opdracht om motto's van

in binnen- en buitenland en vond

over

Leonard

Emily Dickinson ('Hoop is het gevederde gevoel dat zich nestelt dichtbij

er heel wat. Van bijna onschuldige

Roggeveen. 'Een vergeten ver-

het hart') en Van Oudshoorn ('Zich een vreemde, door vreemden omge-

als:

de

sympathieke

nieuwer' noemt hij de schepper

ven, te weten') te combineren.

van Daantje en Okkie Pepernoot.

Uitgeverij Houtekiet vroeg bekende Vlaamse auteurs, zoals Alstein,

Twist en tweedracht

in Nederland minder bekenden zoals Lut de Block, Luc Hanegreefs, Rudi

Johannes de Doper,

Herman Brusselmans, Jef Geeraerts en Geert van Istendael, en althans

zijn kop is van koper,
zijn kont is van blik,

Er staat in dit nummer ook een

Hermans, Guido van Heulendonk, Stijn Meuris, Piet Teigeler en Ingrid

af ben ik.

forse vechtpartij tussen twee lite-

Vander Veken, een jeugdverhaal te schrijven. Onder de titel Primeurs zijn

raire vormers, Pieter Quelle die de

deze verhalen nu te lezen. Wat ze verbindt is het thema van de puberteit.

tot een veel gevarieerd ondeu-

didactiek van Henk van Faassen

De vrouwen volgen meisjes in hun groei, de mannen jongens, en heel

gend ding als:

aan

vaak treffen ze precies de toon die de verhalen leesbaar maakt voor de

de

kaak

stelt,

en

Nirav

Christophe die daar stevig op re-

leerlingen van deze leeftijd. Jef Geeraerts, hij mag zich dan aan de detec-

Kuttekop en lullebek,

ageert. En van de boeken over het

tive hebben overgegeven, schrijft heel literair zijn 'Zaterdag, volgende za-

deden samen vies.

schrijven van gedichten die Geert

terdag' als een monologue intérieur. Het woord 'shit' op die pagina is

Ik ben geil en jij bent gek.

Koefoed bespreekt krijgt Lees het

pasmunt voor de taal die volwassen auteurs jeugdigen in de mond leg-

stront dat is geen pies.

nog eens van Ankie Peypers en

gen: een bladzijde eerder gebruikt Herman Brusselmans het ook. In een

Kathinka van Dorp duidelijk de

verhaal over een 13-jarige jongen en zijn idool. Weltschmerz uiteraard!
Direct en vol dialoog zijn de verhalen van de vrouwen Lut de Block en

't Is maar een flard uit een boor-

voorkeur boven Het huis lijkt wel

devolle bijdrage, waarin ook heel

een schip, een handleiding voor

Ingrid Vander Veken: de verliefdheid van een meisje op een oudere man

wat verklaard en uitgelegd wordt.

het poëzieonderwijs op de basis-

en de rol van een lipstick in je leven: daar groei je in, net als in het leven

Monografieën bij de vleet in dit

school, van Jacques Vos en in

zelf. Een boek om de beste verhalen uit over te nemen voor bespreking in

nummer. Zo houdt Joke Linders

mindere mate boven In een plas

deklas. m

de poëzie van Hans Andreus te-

zag ik de lucht van Lucie Visch. De

60

TSJIP/LETTEREN

/

7.2

WdM

Primeurs. Houtekiet, Vrijheidsstraat 33, B-2000 Antwerpen.
ISBN 90 5240 413 5. Antwerpen-Baarn, 138 blz.
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Van toen af aan waren onze gesprekken leeg. We merkten dat er
een scherm tussen ons was neergelaten, waardoor we ons verder
beperkten tot die gladde woorden, die dagelijkse prietpraat, dat
plichtmatige geklets waartoe je je, niemand weet waarom, verplicht
voelt om de stilte te vullen. Met verbijstering ontdekte ik dat praten
in feite de beste manier was om het wezenlijke te verzwijgen . Wilde
je het toch ter sprake brengen, dan had je de woorden op een heel
andere manier moeten uitspreken, had je ze misschien moeten
fluisteren, met de geluiden van de avond, de stralen van de
ondergaande zon moeten verweven. [...]
Toch bleven we de stilte, als een vat der Danaiden, met nutteloze
woorden, niet szeggende uitspraken vullen: "Het is warmer dan
gisteren! Gavrilytsj is weer dronken... De Koekoesjka is vanavond
niet lan gsgekomen... Kijk, daarg inds brandt de steppe! Nee, dat is
een wolk... lk zal nog thee zetten... Vandaag verkochten ze op de
markt watermeloenen uit Oezbekistan..."
Het onzegbare! Oat was, begreep ik nu, op geheimzinnige wijze
verbonden met het wezenlijk e. Het wezenlijke was onzegbaar.
Onmededeelbaar. En alles wat me in deze wereld door zijn stille
schoonheid kwelde, alles wat het zonder woorden moest stellen ,
kwam m e als wezenlijk voor. Het onzegbare was wezenlijk.
Deze vergelijking veroorzaakte in mijn jonge hoofd een soort
geestelijke kortsluiting. En door de bondigheid ervan stuitte ik die
zomer op deze verschrikkelijke waarheid: "Mensen praten omdat ze
bang zijn voor de stilte. Ze praten werktuiglijk, hardop of ieder voor
zich , ze bedwelmen zich met die brij van stemgeluiden die elk
voorwerp , elke mens gevangen houdt. Ze praten over koetjes en
kalfies, ze prat en over geld, liefde, over niets. En zelfs als ze het over
hun prachtigste liefdeservaringen hebben, gebruiken ze woorden
die al honderd keer gezegd zijn , zinnen die tot op de draad versleten
zijn . Ze praten om te praten. Ze willen de stilte bezweren ..."
Uit: Andrei Makine, Het Franse testament. Vertaling: Jan Versteeg.
Uitgeverij De Geus, Postbus 1878,4801 BW Breda, p. 144-145
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Tegenover het zinloze praten stelt de Frans-Russische schrijver en winnaar van de Prix Goncourt 1995 en Prix Médicis
1995 Andreï Makine de zinvolheid van de literatuur.
'En alles wat me in deze wereld door zijn stille schoonheid
kwelde, alles wat het zonder woorden moest stellen, kwam
me als wezenlijk voor. Het onzegbare was wezenlijk.'
In Makines roman Le testament frangais zoekt een kind zijn
weg in de verhalen van zijn - vermeende - Russische grootmoeder over de tijd dat zij in Parijs leefde. Wat de literatuur
bij ons teweeg kan brengen is wat kunst in het algemeen
met ons kan doen: de dode letter levend maken, de platheid
van het alledaagse een dimensie méér geven. Misschien is
dat wel het voornaamste argument voor de invoering van het
nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming.
In deze Tsjip/Letteren bezien we het vak voornamelijk vanuit
het ons vertrouwde perspectief van de literatuur didactiek:
welke taak zou de literatuur docent kunnen vervullen temidden van zijn collegae van de traditionele 'kunstvakken'?
Coördinatie en mentoraat flankeren de kern van het vak:
de ervaringen die leerlingen van 16 tot 19 opdoen met kunst
in de concertzaal, de schouwburg, het museum, de bibliotheek en de bioscoop, de kennis en de inzichten die zij aan
de hand van een beperkt aantal 'cultural encounters' opdoen
omtrent de samenhang der kunsten en het eigene van elke
kunstvorm. Volgens Wam de Moor beschikken literatuur docenten over bijzondere kwaliteiten voor het coördinatorschap. Vandaar zijn oproep aan literatuurdocenten: Wacht
niet af, spring erin, neem het voortouw!
CKVi komt in zekere zin niet uit de lucht vallen: vanoudsher
hebben heel wat scholen ervaring met culturele buitenlesactiviteiten als museumbezoek, toneelabonnementen, schrijvers op school, excursies naar kunststeden en dergelijke.
Met die ervaring als uitgangspunt kan men CKVi al een heel
eind vormgeven. In dit nummer krijgt u enkele concrete
voorbeelden: het CKVi-projekt van het Oldenzaalse Thij-
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college, de manier waarop het Lek en Linge College te
Culemborg aan culturele activiteiten gestalte geeft en een
lessenreeks - door Marjolein Gritter - waarin de mogelijkheden van Engels in CKVi centraal staan. Véronique
Damoiseaux geeft een samenvatting van de ervaringen die
de zogenaamde netwerkscholen met het vak hebben opgedaan. Verrijkend is de leerstof die Ive Verdoodt biedt in
zijn essay over de reconstructie én deconstructie van het
Engelse landschap in film, schilderkunst en literatuur.
En met velen namen wij afscheid van het Platform Kunsteducatie en kregen een fraai kistje mee.
Intussen gaat ook de ontwikkeling van het literatuuronderwijs verder. Daarin lijkt het leesdossier een dominant instrument te worden. Schoolboekenauteur en docent J.A.
Dautzenberg plaatst er zeer kritische kanttekeningen bij;
hij veronderstelt afkeer van kennis bij degenen die, zoals de
Tsjip/Letteren-xedactie, pleiten voor een leerlinggerichte aanpak. Josje Hamel onderzocht problemen én oplossingen in
de praktijk. Piet-Hein van de Ven bespreekt een belangrijk
aspekt van het nieuwe literatuuronderwijs: leren reflecteren.
Hij doet dat in het kader van thematisch onderwijs in
Zweden en aan de hand van zijn lezersportret van een leerlinge. Kees Combat ontdekte tijdens een vakantie de
Zwitserse satiricus Urs Widmer en wijdt u in zijn nieuwe
liefde in. In onze rubriek voor klas of leeskring bespreekt
André Mottart de Vlaamse klassieker: De Leeuw van
Vlaanderen.
Twee wijzigingen in de redactie: Luc Top moest zich wegens
andere werkzaamheden terugtrekken. Jammer. Sacha
Odenhoven treedt toe. Afgestudeerd aan de lerarenopleiding
van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en bezig aan
de studie Vergelijkende Kunstwetenschap aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, zal zij in het bijzonder de illustrering
van Tsjip /Letteren op zich nemen.

Neem het voortouw, wacht niet af!
De rol van de literatuurdocent in Culturele en Kunstzinnige Vorming
Om Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKVi) voor alle
leerlingen gestalte te geven is nogal wat nodig. Voor een vak
dat gering is van omvang moeten meer dan ooit collegae van
verschillende vakken het met elkaar eens worden. Over de rol
van de literatuurdocent gaat het in deze bijdrage. Over thematisch werken onder leiding van een kunstcoördinator.
Wat ervoor pleit dat de talendocent zich kandidaat stelt
voor het coördinatorschap. En over zijn twee andere rollen:
kunstvakdocent en kunstmentor. Het hart van het vak.
Wam de Moor

Het vak Culturele en Kunstzinnige
Vorming i onderscheidt zich met
nadruk van CKV2 in zijn duidelijke
accent op de receptie en beleving van
de kunsten. CKV2 bezit een sterk
ambachtelijk karakter en lijkt daarin op
de huidige - overige - kunstvakken.
Daarnaast is CKVi verplicht voor alle
leerlingen in de tweede fase, terwijl
CKV2 hoort tot de verplichte vakken
van de leerlingen die het profiel
Cultuur & Maatschappij volgen. Van
het literatuuronderwijs Nederlands
voor het VWO onderscheidt CKVi zich
bovendien in zijn accent op receptie in
de vorm van beleving; bij Nederlands,
althans in het VWO, gaat het immers
om een evenwicht van de belevingskant en de formele en cultuurhistorische aspecten.
Het aantal uren van dit nieuwe vak is
zeer beperkt: in een periode van drie
jaar 200 uur voor vwo-leerlingen, van
twee jaar 120 uur voor havisten.
Vergelijk dit met het profielvak CKV2,
dat aanzienlijk dieper kan graven: 480
uur voor VWO, 360 voor havo, dat wil
zeggen per schooljaar respectievelijk

160 en 180 uur.
Binnen de bescheiden omvang van
200 respectievelijk 120 uur moeten in
CKVi alle kunsten tot hun recht
komen (naast literatuur zijn dat beeldende kunst, muziek, drama, dans en
film) en alle zogenaamde 'culturele
activiteiten' plaatsvinden (dus: het
lezen van wereldliteratuur, het bezoeken van theater- en filmvoorstellingen,
concerten en exposities). Maar daarnaast ook nog de activiteiten uit de
andere drie domeinen: de 'praktische
activiteiten', die overigens ten dienste
staan van de beleving van culturele
activiteiten, de 'kennis over kunst en
cultuur' en wat de SLO noemt 'reflectie
en kunstdossier'.
Samenhang
De bedoeling is dat deze veelheid aan
heterogene elementen samenhang krijgen onder de paraplu van thema's
- de SLO rekent op één thema per
semester - en door de schoolorganisatie af te stemmen op de samenwerking van docenten in het CKVi-team.
Allebei geen eenvoudige zaken, waar-

over veel overleg en discussie op de
scholen zelf nodig is. En dat is niet
simpel in een tijd dat de gemiddelde
docent horendol wordt van de claims
die de vernieuwingen over de hele lijn
op hem leggen.
Wie zich afvraagt welke kennis van
welke kunst en cultuur (domein B)
moet worden overgedragen, krijgt een
antwoord in de thematische verbinding
van de culturele en praktische activiteiten (domeinen A en C). Als bezwaar
tegen rigoreus vasthouden aan thema's
gelden de individuele voorkeuren van
de leerlingen, toch ook een belangrijk
uitgangspunt in het nieuwe vak.
Thema's vormen in principe het kader
waarbinnen de leerlingen een bezoek
brengen aan museum, schouwburg,
etc. Ze geven de grenzen aan van de
keuze voor bepaalde kunstuitingen.
Thema's bieden de mogelijkheid om
de culturele activiteiten voor te bereiden en te verwerken. Ze hebben als
voordeel dat ze de toch al noodzakelijke selectie van voorbeelden sturen,
aan de hand waarvan leerlingen beter
leren waarnemen. We moeten hier nog
veel ervaring mee opdoen. Binnen het
netwerk van scholen dat sinds september 1996 het nieuwe vak aan het uitproberen is, wordt materiaal van de
SLO gebruikt over het thema
Het vreemde. Dat is nog lang niet wat
het zijn moet en zulks is geen wonder:
bij bijvoorbeeld het onderdeel muziek
word je wel heel erg beperkt in je
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Niet steeds alle kunsten

keuze als je aan een thema vastzit.
Daarom blijken bijvoorbeeld thema's
die met stromingen samenhangen gemakkelijker uit te werken. De ervaring
die daarmee door Lily Coenen, Bram
Noot en Ton Cox is opgedaan bij vakoverstijgend literatuuronderwijs blijkt
positief. Zo kun je tamelijk gerust zijn
op thema's als De Romantiek en
Expressionisme, waarin tijdgebonden
kunstwerken en cultuur op veel scholen op leerlinggerichte wijze ter sprake
zijn gebracht. In dit nummer biedt
Marjolein Gritter vanuit haar docentschap Engels een andere mogelijkheid.

N
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Het werken met thema's heeft voorts
als voordeel dat onderwerpen sturend
werken bij het bepalen van welke kunsten je bij een project zult betrekken:
bij voorkeur alleen die kunsten die op
natuurlijke wijze met de inhoud van
het thema verband hebben. Deze inhoud kan betrekking hebben op verschillende aspecten van de kunsten,
niet alleen de feitelijke inhoud - het
wat, waarover gaat het eigenlijk? -,
maar ook op de vormaspecten en de
middelen die door kunstenaars worden
gebruikt om betekenissen over te dragen - het hoe. Daarbij moeten we
steeds het persoonlijke element van
het vak, dat is: de nadruk op de beleving door de leerling, in het oog houden. Een leerling kan zich bijvoorbeeld
in het kader van een CKVi-project
ervan bewust worden waarom hij liever
een boek leest dan de verfilming
bekijkt, of andersom.
Naast inhoud, vorm en kunstzinnige
middelen kunnen ook tijd en plaats als
bindende factoren dienen. Het Rijksmuseum werkt aan een CKVi-project
over de functie en plaats van de kunsten en de kunstenaar in de Gouden
Eeuw, die aanzienlijk verschillen met
die van vandaag. Utrecht in de Middeleeuwen, Nijmegen in de Romeinse
tijd, Amsterdam in de tweede helft van
de negentiende eeuw: de geschiedenis
van onze steden biedt voor CKVi-projecten materiaal te kust en te keur.
Dergelijke thema's hebben, hoe omvangrijk ook, een duidelijk kader. Een
bijkomend voordeel is de mogelijke
uitwisseling van het thema met andere
scholen in de stad.
Binnen een thema-project zou ook
ruimte kunnen worden gemaakt voor
activiteiten die niét direct aan het
thema zijn gebonden, zoals het opdoen
van kennis over de culturele instellingen zelf en de mensen die daar werkzaam zijn. Een kijkje achter de scher-

men van een theater, een gesprek met
de choreograaf, de schrijver of de
architect, een rondleiding door het
museumdepot of het bijwonen van een
orkestrepetitie kunnen het inzicht in
de totstandkoming van de verschillende kunstuitingen vergroten en daarmee het enthousiasme voor de kunsten
en de daarmee verbonden kunstinstellingen aanwakkeren. Leerlingen begrijpen dan bijvoorbeeld ook beter waarom je een schilderij niet hoort aan te
raken of waarom in de cultuur van de
klassieke muziek van de toehoorder
een houding van rust en stilzwijgen
wordt verwacht, terwijl in de popmuziek juist het tegendeel gewoon is.
In Den Helder op het Etty Hillesum
College hebben ze daar ervaring mee
opgedaan door wat ze noemen een
Rondje Cultuur, voor de derde en
hogere klassen, nog in het kader van
de basisvorming. In Als 't er in zit, wil 't
er uit, het verslagboek van het project
'Goede Praktijk van Kunsteducatie'
- in Tsjip 6/3 en 6/4 besproken, zie
met name 'De kunsteducatieve praktijk
van een fusieschool' in 6/3 - is hierover informatie te vinden.
Verschillen tussen disciplines

Maar het gaat bij CKVi niet alleen om
de overeenkomsten in vorm en inhoud
bij de diverse disciplines. Ook de verschillen zijn van groot belang.
Tegenover het lineaire karakter van de
literatuur - je hebt er tijd voor nodig
om een tekst te lezen van begin tot
einde - staat het directe beeld van een
schilderij, een beeldhouwwerk, een
foto; een momentopname, waarvan de
voorafgaande en volgende gebeurtenissen niet zichtbaar zijn. Een film is een
reeks bewegende beelden waarin doorgaans een verhaal wordt verteld, maar
toch weer op heel andere wijze dan in
proza. Muziek verwijst nauwelijks naar
de werkelijkheid - tenzij er letterlijk
vogels in fluiten - maar eerder naar

emoties en stemmingen - en dat weer
zo anders als dikwijls in een gedicht
gebeurt. Een theaterstuk is tijdgebonden, als toeschouwer zullen we moeten
blijven zitten tot het einde, willen we
het in zijn geheel kunnen volgen, terwijl we het boek, waarin het nemen
van tijdsprongen en het wisselen van
ritmes de gewoonste zaak is, dicht kunnen klappen als we even iets anders
willen doen. Een boek kun je bovendien lezen waar je maar wilt; in bed
onder de deken met een zaklamp, in de
tuin op een ongemakkelijke houten
bank of in de trein op weg naar het
museum. Want beeldende kunst kun
je wel in een boek bekijken, maar zijn
we dan net zo onder de indruk van een
beeld als wanneer we in een zaal oog
in oog staan met de dik opgebrachte
verf, het enorme formaat en de juiste,
briljante kleuren? Wie de kunsten
grondig met elkaar gaat vergelijken,
stapt een geweldige wereld binnen,
waarin voorlopig geen einde komt aan
de verrassingen.
Meer betrokkenheid door accent op
waarneming
Vóór alles gaat het erom de betrokkenheid van de leerlingen te wekken en
gaande te houden. Bij CKVi gaan we
ervan uit dat in principe alle leerlingen
plezier aan kunst kunnen beleven, zowel degenen die het profiel Cultuur &
Maatschappij hebben gekozen als de
leerlingen van een meer technische of
natuurwetenschappelijke richting.
Maar of dat ook lukt, hangt af van de
manier waarop wij onze leerlingen betrekken bij de kunsten. Onze taak is
het te laten zien en voelen dat kunst
niet iets is van het establishment, de
oudere kenners of de snobs, maar dat
kunst jongeren ook iets te bieden
heeft, dat kunstenaars zich bezighouden met onderwerpen die ook hén
raken. Ook jongeren die geen uitgebreide kennis van de verschillende

facetten van kunst bezitten, kunnen
praten, léren praten over kunst. Daarin
moeten niet alleen zij, maar ook wij
docenten vertrouwen krijgen.
Voorwaarde is wel dat leerlingen deze
betrokkenheid ook daadwerkelijk
ervaren.
Hoe kunnen we dat bewerkstelligen?
Door in de keuze van de thematiek en
de wijze waarop we een thema didactisch handen en voeten geven meer
nadruk te leggen op de directe waarneming. Als leerlingen leren goed te
kijken en te luisteren komen ze al veel
te weten over een kunstwerk. We leggen met name in het literatuur en beeldende kunstonderwijs, met het oog op
het eindexamen, sterk de nadruk op
kennis van de geschiedenis en de
kunstgeschiedenis en op uitgebreide
kunsttheoretische kennis. Maar leerlingen moeten om te beginnen vertrouwen krijgen in hun eigen waarnemend
vermogen en zich vervolgens bewust
worden van factoren die hun eigen
waarneming beïnvloeden. Dat vraagt
een andere benadering van kunst dan
we gewend zijn tot nu toe. We moeten
in ieder geval afzien van ons streven
naar encyclopedische volledigheid bij
de uitwerking van een thema en voorrang geven aan de pedagogische argumenten voor het vak: we willen leerlingen het plezier van omgang met de
kunsten laten proeven. Dat vraagt een
andere dan vakwetenschappelijke
benadering van het vak. Niet langer
wordt uitgegaan van dé kunst en dé
juiste interpretatie: ook leerlingen hebben interesses, een mening. Bij CKVi
kunnen leerlingen zich hiervan bewust
worden, door met zichzelf en met
andere over kunst te communiceren.
Organisatorisch zal een CKVi-team
veel te verhapstukken krijgen. Nergens
staat bijvoorbeeld voorgeschreven dat
thema's aan een schooljaar verbonden
zouden moeten zijn. Dat zou kunnen
betekenen dat leerlingen afkomstig uit

verschillende bovenbouwjaren zich
kunnen inschrijven voor hetzelfde project. Als een school daarvoor kiest,
heeft dat gevolgen voor de opzet van de
thema's. Organisatorisch betekent dit,
dat je zou kunnen kiezen uit bijvoorbeeld drie mogelijkheden: cursorisch
werken, dus laat ons zeggen, één lesuur per week, modulair werken, zoals
op het Thij college wordt gedaan in het
zogenaamde 'septemberproject', of
bijna alles stoppen in een jaarlijkse
projectweek, culturele werkweek.
Over thematisch werken valt natuurlijk
veel meer te zeggen, maar ik doe dat
hier niet en laat dat aan anderen over.
Diverse uitgeverijen werken momenteel aan methoden thematisch werken.
Dat is erg laat, gezien het feit dat voor
een aantal scholen al in 1998 CKVi
wordt ingevoerd, maar het kan niet
anders. Om enige oefening te krijgen
is daarom op veel scholen, misschien
ook door uzelf, al met thema's voor
CKVi gewerkt. Het Over Betuwe
College en het Thij college deden dit in
het kader van het proefproject CKVi
van de SLO. Joke Klumper schrijft in
dit nummer over haar werk als kunstcoördinator op het Thij-college.
Drie verschillende rollen
Toen het ministerie in 1996 dacht aan
omscholing van docenten ten bate van
het nieuwe vak, had het nog geen helder beeld van de aard van die omscholing. Geld was uitgetrokken voor de
scholing van één docent per 180 leerlingen op 4e-klas-niveau. Dat was
nodig om de betrokkene voor twee uur
per week (gedurende een jaar) vrij te
stellen. Even werd er bij ministerie en
Procesmanagement Voortgezet Onderwijs gedacht aan een specifiek docentschap CKVi, en wellicht is daar in de
toekomst een zinvolle theoretische en
praktische opleiding voor te ontwikkelen. Maar de noodzaak om met ingang
van de tweede fase, per september
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1998 (of 1999), ook met CKVi te
beginnen, dwong tot spoediger resultaten. Aandrang vanuit het veld maakte
het idee aantrekkelijk om CKVi niet
toe te vertrouwen aan enkelingen,
maar aan teams onder leiding van een
coördinator.
Duidelijk is dat wanneer de school,
vanuit dit laatste perspectief, op verantwoorde wijze met CKVi zou willen
beginnen, drie kwaliteiten gewenst
zijn.
Ten eerste gaat het om kunstvakdocenten, die hun expertise als docent beeldende vorming, muziek, drama/dans/
mime en literatuur inzetten voor de
ontwikkeling en uitvoering van CKVionderwijs. De kunstvakdocent draagt
bij aan het onderwijs, dat in themavorm wordt georganiseerd.
Ten tweede brengt de aard van het vak
mee dat de leerlingen op hun leerroute
terzake CKVi individuele begeleiders
krijgen, die hen helpen plannen, de
juiste kunstuitingen uitzoeken, daarop
reflecteren en vastleggen in het kunstdossier. We noemen ze kunstmentoren.
Ten derde zullen teamleiders nodig
zijn, die in overleg met collegae-vakdocenten de relaties met de kunstinstellingen ter plaatse en elders gaan
onderhouden, de lijnen uitzetten voor
het in teamverband te ontwikkelen
onderwijs en de organisatie op zich
nemen van het vak op school. Dat zijn
de kunstcoördinatoren.
Meest waarschijnlijk is dat elke kunstvakdocent voor een aantal leerlingen
van de klassen waarin hij zijn specialisatie overdraagt tevens mentor is.
Maar elke leerling heeft slechts één
mentor, zodat de kunstvakdocent
zowel lesgeeft aan leerlingen van wie
hij wél als aan leerlingen van wie hij
niét de mentor is.
Het is de kunstcoördinator die, zoals
de naam al aangeeft, ervoor zorgt dat
de leerlingen hun mentor kunnen
kiezen of krijgen toegewezen. Hij
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werkt als het ware vanuit de schoolorganisatie, de mentor vanuit de leerling. Maar eerst en vooral stellen wij
ons hem voor als de bindende figuur
voor CKVi, op grond van vakbekwaamheid, veelzijdige betrekkingen tot de
kunsten, communicatieve en organisatorische vermogens.
Mogelijke rollen van literatuurdocent

Wat kunnen we nu als literatuurdocent
in CKVi voor een rol spelen?
Allereerst natuurlijk de rol van elke
kunstvakdocent met bepaalde ambities
en hart voor de culturele vorming van
leerlingen. Van oudsher heeft de talendocent en in het bijzonder de leraar
Nederlands in de school een sterk bindende rol gespeeld in alle buitenlesactiviteiten die met cultuur te maken hebben: het schooltoneel, de debatingclub,
vroeger de declamatietoernooien, later
de organisatie van schrijvers op school
en culturele werkweken. Daarin was
hij of zij niet exclusief bezig, er zijn
zeker ook collegae van andere vakken
die zo te werk gaan. Maar het zijn toch
heel vaak de talendocenten, die op
school de lijn van de cultuur bepalen of
medebepalen. Dat komt misschien ook
omdat alle leerlingen met literatuur te
maken krijgen, terwijl de andere kunstvakken in de bovenbouw slechts selectief gegeven worden.
Dat is mijn eerste argument. De historische werkelijkheid zegt mij, dat de
literatuurdocent een heel goede kunstcoördinator zou zijn - niet exclusief,
maar wel op redelijke gronden. Daar
komt als tweede argument bij, dat er
een kloof gaapt tussen de praktijk van
de andere kunstvakken en het literatuuronderwijs. Van oudsher heeft men
bij tekenen, muziek of drama, om de
drie meest gekozen kunstvakken te
noemen, het accent gelegd op het
ambacht van de kunstenaar, op de
productie, en heel weinig aandacht
geschonken aan de receptie van de

kunsten. Die receptie staat centraal in
CKVi, en daarin is bij uitstek de literatuurdocent goed thuis. Hij kan dan,
zoals in feite al decennia lang bij
Nederlands gebeurt, zowel de beleving
als de kennisverwerving, de cultuuroverdracht behartigen, al naargelang
hij voor het een of het ander een voorkeur heeft of deze beide wil realiseren
bij leerlingen. Naar mijn mening blijft
er binnen de eindtermen van alle vakken genoeg speelruimte voor eigen
interpretaties.
Maar terug naar de rol van de literatuurdocent, nu als kunstcoördinator.
juist omdat deze leiding moet geven
aan een team dat de beleving van de
leerlingen inzake hun culturele activiteiten boven elke andere vorm van
receptie moet stellen - dus tekst-, filmof beeldanalyse alleen als dit de beleving van de kunstuitingen of de kennis
van kunst en cultuur ten goede komt -,
denk ik dat de literatuurdocent de voorkeur verdient boven de kunstvakdocent
die sterk ambachtelijk te werk gaat.
Het is in dit licht ook bijzonder jammer en slecht voor CKVi dat de aanvankelijke opdeling van de beschikbare
tijd in 50% voor literatuur en 50% voor
de andere kunsten is omgezet in een
meer paritaire verdeling. De druk van
de oude kunstvakken en de hbo-instellingen was evenwel te zwaar voor de
staatssecretaris en zij is voor deze
lobby gezwicht. Was namelijk meer
ruimte gegeven aan de literatuur, dan
zou ook de thematische invulling van
CKVi aanzienlijk gemakkelijker zijn
geweest dan zij thans dreigt te worden.
Ik baseer dit op onze ervaring met de
ontwikkeling van de omscholingscursus voor docenten tot kunstcoördinator. Uitdrukkelijk hebben wij daarbij
grensoverschrijdende lesopzetten voor
ogen, waarbij bijvoorbeeld vanuit de
beeldende kunst een verbinding wordt
gezocht met de film of de literatuur,
geclusterd rond een thema. Hoe inge-

wikkeld dit blijkt te zijn voor mensen
die in hun eigen (kunst)vak geloven,
blijkt ons telkens weer, geneigd als zij
zijn zich diep in te graven in de interessante vraagstukken van hun vak.
En zo zal het ook u op school vergaan.
Als kunstcoördinator zou met name de
docent Nederlands als docent taalvaardigheid en met zijn ervaring op het
terrein van het opstel bij uitstek de
aangewezen figuur zijn om de aanleg
en beoordeling van het kunstdossier
met zijn kunstautobiografie ter hand te
nemen en daarin de collegae van de
andere kunstvakken te begeleiden.
Dat is een derde argument om als literatuurdocent het voortouw te nemen.
Kunstmentor als individuele begeleider
Dat de literatuurdocent als kunstmentor fungeert onderscheidt hem niet van
de collegae CKVi; alle kunstvakdocenten zijn gewend om met leerlingen individueel te praten over hun werk en
een leercircuit uit te zetten. Daarin zal
de literatuurdocent veel kunnen leren
van de ervaringen die bijna alle docenten beeldende vorming hebben opgedaan met zulke leerplannen, terwijl de
literatuurdocent op zijn/haar beurt
deze leercircuits helpt omvormen van
de productie- naar de receptiekant, in
het bijzonder de belevingskant.
Recente ervaringen wijzen er bovendien op, dat niet nadrukkelijk genoeg
het onderscheid gemaakt kan worden
tussen het nieuwe vak CKVi waaraan
u gaat meewerken en het oude kunstvak in een nieuwe setting, CKV2. Het
gaat in CKVi niet om productie, maar
om receptie. En de reflectie die op het
leren wordt gepleegd, door leerling en
docent (mentor), geldt niet het product
- de gemaakte gouache of tekening,
het eigen toneelspel - , maar de beleving
door de leerling van wat hij gehoord,
gezien of gelezen heeft. Daarin heeft
de literatuurdidactiek, meer dan welke
andere vorm van didactiek ook, sinds

meer dan een kwart eeuw ervaring
opgedaan. Die dient naar mijn mening
gehonoreerd te worden in een, voor de
talendocent als literatuurdocent, en in
het bijzonder de docent moedertaal
belangrijke positie - een positie die
hem of haar, als kunstcoördinator,
kunstvakdocent en kunstmentor een
sleutelrol verschaft in de opbouw en
het onderhoud van culturele en kunstzinnige vorming 1.
Als ik literatuurdocent was op een
scholengemeenschap zou ik dus niet
afwachten tot de schoolleiding een
collega met 'uren over' op het nieuwe
vak zou 'zetten', maar het voortouw
nemen en mij aanmelden als kunstcoördinator. Het vak zal er bij gebaat
zijn, want van alle kunstvakdocenten
is de literatuurdocent, juist omdat hij
ook talendocent in brede zin was, het
minst ingegraven in zijn discipline.
Dat is in dit geval een voordeel van
betekenis. Ê
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'Betrokkenheid bij eigen en andermans werk,
dat is belangrijk' Culturele en Kunstzinnige Vorming op
het Lek en Linge College
Hoewel de invoering officieel pas volgend jaar plaatsvindt,
staat al dit jaar als experiment het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 (CKV1) op het programma van het Lek
en Linge College te Culemborg. Een gesprek met kunstcoördinator en docent drama, John Schapendonk, en twee collega's uit het CKV 1 docententeam, Ellen Huijsmans, docente
tekenen, en Yvette Ros, muziekdocente, over het wel en wee
van de invoering van dit geheel nieuwe vak. En een kijkje in
de lessen.

Véronique Damoiseaux

Het Lek en Linge College is een nog
jonge school: gestart als een mavo met
150 leerlingen is ze in vier jaar tijd uitgegroeid tot een school met ruim 1400
leerlingen, verspreid over vbo, mavo,
havo en atheneum. Als een groot, wit
blok staat het nieuwe gebouw midden
in de velden aan de rand van Culemborg, waar over korte tijd een nieuwbouwwijk zal verrijzen die voor een
nieuwe stroom leerlingen zal zorgen.
Het docentencorps is jong en initiatiefrijk. Onder leiding van tekendocente
Ellen Huijsmans wordt hard gewerkt
aan het beschilderen van de zuilen in
de hallen. Sprookjesachtige scènes van
kasteeltorens en vreemde, vliegende
wezens in bonte kleuren ontdoen de
school van haar wat koude karakter.
De wanden hangen vol met ingelijste
werkstukken.
"Toen ik hier vier jaar geleden kwam
werken, werd er niet veel aan cultuur
gedaan," vertelt John Schapendonk.
"Sindsdien is er veel veranderd. In
muziek en handvaardigheid kan eindexamen worden afgelegd. Drama wordt
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in de brugklas en 2 mavo gegeven en
als keuzevak in 3 mavo. Techniek combineren we met handvaardigheid in het
vak industriële vormgeving. Leerlingen
kunnen daarvoor kiezen in vier havo
en atheneum, als ze Culturele en
Kunstzinnige Vorming 1 gaan volgen.
Er is zojuist een cd verschenen van
onze schoolband en eens per jaar vindt
er een uitvoering plaats van klassieke
muziek. Daarnaast kunnen leerlingen
meewerken aan verschillende producties: elk jaar voeren we meerdere keren
theaterstukken op. Daarvoor wordt
meestal 's avonds gerepeteerd, maar
daar heeft geen enkele leerling moeite
mee. Ze gaan gewoon naar toneelles,
maar dan op school."
Een proefproject CKV 1

Tot vorig jaar werkte de vierde klas
jaarlijks in taakgroepen aan een grote
voorstelling. Behalve een spelerskern,
konden leerlingen kiezen voor de verzorging van de muziek, decorbouw of
techniek, zoals verlichting en geluid.
Ondanks de successen van de voorstel-

lingen 'Als je haar maar goed zit' en
'Ubu Roi' is het afgelopen jaar gekozen
voor een aantal producten, waarin
enkele disciplines werden gekoppeld.
Schapendonk: "We merkten dat de
grote totaalproducties toch niet voor
alle leerlingen even motiverend waren.
Hoewel iedereen een belangrijke rol
vervulde in de voorstelling, ging bij de
repetities de aandacht toch vaak vooral
naar de acteurs. Muzikanten moesten
soms lang wachten. Door in kleinere
groepen te werken aan bijvoorbeeld
een muziektheater en het tekenproject,
waarbij de pilaren van de school werden beschilderd, kwamen alle leerlingen aan hun trekken en werkten ze
met meer plezier aan hun project."
Toch heeft het Lek en Linge College
ook dit jaar weer de nodige veranderingen doorgevoerd. Ter voorbereiding
van het nieuwe vak CKVi, is in oktober
een proefproject van start gegaan
onder leiding van Schapendonk.
"We hebben ervoor gekozen vanaf dit
jaar niet meer aan een gezamenlijk
product te werken," legt hij uit. "We
werken nu met een thema, dat bij verschillende disciplines wordt uitgediept.
Gedurende een halfjaar staat iedere
vrijdagmiddag voor alle leerlingen verplicht in het teken van CKVi."
Daarmee heeft het vak zeker aan status
gewonnen.

Oriënterende workshops

Het CKVi-project is in oktober gestart.
Alle vierdeklassers doorliepen in vijf
blokuren workshops bij tekenen,
muziek, drama, ruimtelijke vormgeving en industriële vormgeving.
Als overkoepelend thema werd voor
Vervreemding gekozen, een onderwerp
waarmee docenten en leerlingen bij de
diverse disciplines goed uit de voeten
zouden kunnen. Via de workshops
werden de leerlingen op heel verschillende manieren in het onderwerp ingeleid. Bij tekenen kregen ze de opdracht
beelden te verzamelen in de omgeving
van het schoolgebouw en ze te vervormen tot een vreemd voorwerp. Bijvoorbeeld door met perspectief, kleur of
grootte te spelen. Bij muziek luisterden
de leerlingen onder meer naar a-tonale
muziek en discussieerden ze over de
betekenis van vreemde klanken in de
muziek.
Na de workshops koos iedere leerling
voor één van de disciplines. Het thema
wordt daar in zeven blokuren en met
het nodige huiswerk verder uitgediept.
"Ik koos voor muziek, omdat ik dacht
dat ik daar het meest mee kon bij dit
onderwerp. Zelf speel ik ook piano,"
vertelt Marijke. Samen met een klasgenoot die gitaar speelt, heeft ze een
bizar muziekstuk gecomponeerd vol
vreemde geluiden. Erica had liever in
de dramagroep gezeten, maar is in de
tekengroep ingedeeld. Haar inkttekening toont een groot, fantastisch
object, dat door zijn vleugels iets weg
heeft van een vogel of vliegtuig. Plant achtige slierten groeien in de cockpit
en het grillige voorwerp hangt in de
wolken. In de verte doet het aan de
surrealistische werken van Salvador
Dali denken, van wie het werk klassikaal is besproken en bekeken. Toch is
ze nog niet helemaal tevreden: de omgeving moet anders, want die is nog
niet vervreemdend genoeg. Over
ideeën om er een toneeldecor van te

maken of een commentaar in de vorm
van een gedicht erbij te zetten, wil ze
nog even nadenken: de betekenis van
de tekening is haar zelf ook nog niet
duidelijk, moet ze bekennen.
Krantenartikelen

Een belangrijk doel van het nieuwe vak
CKV i vormt het bevorderen van culturele betrokkenheid van leerlingen,
zowel binnen als buiten de lessen.
Soms lukt dat ook, of bijna. Een leerlinge had afgelopen zaterdag graag een
concert van Erik Satie bijgewoond in
plaats van een bezoek te brengen aan
de plaatselijke disco. Maar ze had niemand kunnen overhalen met haar mee
te gaan en is tenslotte thuis gebleven.
Een voorstelling die goed in het programma had gepast, vindt ook Yvette
Ros, docente muziek, maar die aan
haar aandacht was ontsnapt. In de
komende weken zal ze echter zeker
nog een muziekvoorstelling bezoeken
met haar groep. Maar het is niet eenvoudig aansluiting te vinden bij het
onderwerp, want zoveel culturele
mogelijkheden biedt Culemborg niet,
voegt ze eraan toe.
Datzelfde merkt ook tekendocente
Ellen Huijsmans op. Ze zou graag
vaker de klas uitgaan om haar leerlingen te confronteren met echte
kunstvoorwerpen, maar wil daarvoor
liever wat dichterbij huis blijven en
niet steeds naar Amsterdam of Utrecht
gaan. Daar gaan haar leerlingen
immers buiten schooltijd ook niet naar
toe. Ze zoekt het nu vooral in contacten met een galerie in de stad. En een
kunstenaar zal in de klas over zijn
werkzaamheden komen vertellen.
Daarnaast probeert ze haar leerlingen
alert te maken op activiteiten in musea
en discussies over kunst door artikelen
uit de krant mee te nemen. Ze schrijven ook zelf een recensie over een
kunstwerk of tentoonstelling. Soms
wijst ze op informatie op Internet.

Huijsmans: "CKVi vraagt een hele
andere aanpak dan we tot nu hadden.
We zijn bij tekenen gewend om aan
een product, een werkstuk te werken.
Een groot deel van de les besteed ik
daar ook nu nog aan, maar ik probeer
toch meer dan vroeger informatie mee
te nemen en over te dragen en ze te
wijzen op interessante tentoonstellingen."
Zelf ontdekken

"Het vormen van een eigen mening en
eigen gedachten ten aanzien van het
thema speelt een belangrijke rol in het
nieuwe vak," vertelt Schapendonk.
"We willen de leerlingen zelf laten
ontdekken wat vervreemding kan
inhouden zonder hen in een bepaalde
richting te duwen door het aandragen
van subthema's. Daarover hebben ze al
wel ideeën: die vormen het uitgangspunt bij de verschillende activiteiten."
Bij aanvang van de dramalessen kregen de leerlingen de opdracht na te
gaan wat ze graag zouden willen
onderzoeken met betrekking tot het
thema. Daarbij werden onder andere
vervreemding van jezelf, het toevoegen
van muziek en stemmen aan een
bestaande voorstelling of tekst en
vervreemdende elementen in cabaret
genoemd. Die wensen vormen een
leidraad bij de invulling van de lessen.
Een bezoek aan de voorstelling Hamlet,
een productie van Huis aan de Werf en
Growing up in Public, maakt onderdeel uit van de drama-activiteiten. Een
allesbehalve klassieke voorstelling:
tekst, taalgebruik, muziek en enscenering zijn aangepast aan de huidige tijd
en aan de leeftijd van de spelers; overwegend jongeren. In een gedicht of
een tekening verwerken de leerlingen
thuis hun indrukken van het spetterende optreden vol house, Spice-girlachtige glamourdames, uit films
ingevoegde teksten en weinig poëtisch
taalgebruik. Tijdens de les leveren de

TSJIP/LETTEREN 7.4

/

9

leerlingen commentaar op eikaars
werk en worden keuzes en uitwerkingen aan reflectie onderworpen.
Daarna zetten ze enkele monologen uit
de oorspronkelijke (vertaalde) tekst van
Shakespeare om tot een tekst met een
vervreemdende werking en denken na
over de mogelijke opvoering ervan.
Schapendonk: "Bij tekenen ligt het
accent nog sterk op het maken van producten, maar bij drama worden onderzoeksmatige elementen ingevoegd.
Lang niet alle ideeën worden ook opgevoerd. Ik vind het belangrijk dat leerlingen de theatrale mogelijkheden
leren onderzoeken door zowel naar eigen als andermans werk te kijken."
In de komende lessen wordt de opdracht verder uitgewerkt: duo's kiezen
dan een eigen theatertekstje van bijvoorbeeld Wouter Stips, Tennessee
Williams, Hugo Claus of Arthur
Miller, en voeren het bewerkte fragment op in de tot theaterzaal omgebouwde kantine. Behalve op tekstinterpretatie, moet dan ook worden gelet op
de enscenering en vormgeving.
Beeldmateriaal, voorwerpen en kleding
kunnen worden gebruikt en muziek
kan naar wens worden ingevoegd.
Daarvoor zijn in het goed uitgeruste
muzieklokaal voldoende instrumenten
en opnameapparatuur aanwezig.
Het kunstdossier

Om ondernomen stappen tijdens het
project later te kunnen retraceren, houden alle leerlingen een logboek bij. Alle
overwegingen, keuzes en uitwerkingen
worden bovendien vastgelegd in een
persoonlijk kunstdossier. Aan het eind
van de rit blikken de leerlingen hierin
ook terug op het afgelegde traject.
Reflectie op veranderingen in visie op
het thema vormt een belangrijk onderdeel van de evaluatie, evenals een goede argumentatie voor gemaakte keuzes
tijdens het hele traject. 'Vervreemding'
zal tenslotte voor de meeste leerlingen

N
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een veel ruimere betekenis hebben dan
bij aanvang.
De meeste dossiers zijn nu nog vrij
leeg: nagedacht wordt momenteel over
mogelijke uitwerkingen van het onderwerp en aan opdrachten wordt gewerkt. Daar is ook nog ruim de tijd
voor, het project is immers pas drie
weken bezig. Het kunstdossier wordt
tenslotte beoordeeld en zal samen met
het eindproduct tot een rapportcijfer
CKVi leiden.
Samenhang tussen de kunsten

Hoewel de eerste stappen op weg naar
een gewenste invulling van CKVi zijn
gezet, is het docententeam zich ervan
bewust dat het vak haar definitieve
vorm nog niet heeft gekregen.
Schapendonk: "We streven op de
eerste plaats naar meer samenhang
tussen de disciplines. Hoewel we
wekelijks overleg voeren binnen het
CKVi-team, is een goede afstemming
moeilijk nu iedereen ook de aanpak
van zijn eigen lessen aan de eisen van
het nieuwe vak probeert aan te passen.
Ik denk er nu over om volgend jaar
binnen een thema steeds twee disciplines aan elkaar te koppelen, zodat in
ieder geval de samenhang tussen twee
kunstvormen gewaarborgd wordt."
De Talen doen nog niet mee aan CKVi
dit jaar, maar Schapendonk heeft
inmiddels de eerste gesprekken met
docenten moderne vreemde talen gevoerd en die zullen zeker hun bijdrage
leveren volgend jaar. En met het plaatselijke theater, waar behalve toneelook muziek-, cabaret- en dansvoorstellingen worden opgevoerd, worden
contacten onderhouden om het CKVi
thema en het culturele programma op
elkaar af te stemmen. "We streven er
nu naar ten minste één keer binnen
een discipline een culturele activiteit
buiten de klas te ondernemen. Maar
volgend jaar moeten we komen tot een
constructie waarin alle leerlingen

meerdere keren schouwburg en museum bezoeken," aldus Schapendonk.
Een vervreemdend eindproduct

Begin februari zal het CKVi-project
worden afgesloten met presentaties
van de vijf groepen. Bij muziek wordt
nu al hard gewerkt aan de opnames
van vreemde geluiden die in de zelf
gecomponeerde muziekstukken worden opgenomen. Denderende treinen,
jankende katten en stervende honden
- natuurlijk geen echte, maar geperst
uit de gitaar - met op de achtergrond
de dodenmars, schallen door het klaslokaal. Hoe de presentatie-dag er precies gaat uitzien, is nog niet helemaal
duidelijk. Het samenbrengen van alle
disciplines in een combinatie van alle
producten zal misschien nog de meest
vervreemdende werking opleveren. È

Het Engelse landschap in film, schilderkunst
en literatu LI T De verwezenlijking van de 'Engelse droom'
Hoe komt het dat opeens klassieke romans van befaamde
Engelse auteurs driftig gelezen worden? Antwoord: de verfilming van die werken! Is het de nostalgie naar het hijna
arcadische heuvellandschap dat de filmers beweegt tot het
herscheppen van een werkelijkheid waarmee een andere,
namelijk van de Industriële Revolutie, wordt genegeerd?
Dankzij anderen ontwaken wij uit de 'Engelse Droom',
variant op de veel bekendere 'American Dream\ En stellen
vast dat onze visie op de natuur een historische constructie
is. Een en ander leidt tot een lesmodel waarin achtereenvolgens films, schilderijen, foto's en literatuur aan bod komen.

ive Verdoodt

Een tijdje geleden ging ik op zoek naar
de roman Howards End van de Engelse
auteur E.M. Forster. Tot mijn verbazing moest ik vaststellen dat de vijf
exemplaren in de Gentse stadsbibliotheek waren uitgeleend. De bibliotheekbediende was bereid mij op een
wachtlijst te plaatsen. Een verdere
speurtocht naar het boek in diverse
andere bibliotheken leverde een tijdlang niets op, tot ik de roman uiteindelijk in een of ander provinciestadje aantrof. Ondertussen viel het mij op dat
ook het werk van auteurs als Jane
Austen en Thomas Hardy in verschillende bibliotheken voortdurend was
uitgeleend.
Wat is er aan de hand? Zijn alle jeremiades over de achteruitgang van het
leesgedrag kwaad opzet? Heeft de helft
van Vlaanderen zijn treurbuis van de
hand gedaan om zich voortaan enkel
nog te verlustigen in dikke Engelse
klassiekers? Het antwoord hoeven we

niet ver te zoeken want het werk van
bovengenoemde auteurs heeft vóór
alles één ding gemeen: verfilmingen.
Alleen hier ligt de verklaring voor de
ongehoorde populariteit van bepaalde
werken en auteurs. Al een aantal jaren
worden we overspoeld met succesvolle
Britse en ook wel Amerikaanse films
en televisiedrama's: verfilmingen van
klassieke romans of prenten die in elk
geval een typisch Engels onderwerp
hebben. Enkele voorbeelden: Sense and
Sensibility (Austen) van Ang Lee, Pride
and Prejudice (Austen), Jude (Hardy)
van Michael Winterbottom, Shadowlands van Richard Attenborough,
Remains of the Day (Ishiguro) van
James Ivory en de Forster-drieling
A Room with a View, Maurice en
Howards End van diezelfde regisseur.
Het kan dan ook geen toeval heten dat
net de boeken van die schrijvers zo in
trek zijn. De beelden maken nieuwsgierig naar het boek en zijn auteur.

Het Engelse landschap in de film

In Richard Attenboroughs film
Shadowlands gaan de hoofdpersonages
op zoek naar de 'Golden Valley', een
bijzonder idyllisch stukje natuur in
Herefordshire. Op een bepaald
moment vraagt één van hen zich af
waarom ze die zoektocht eigenlijk
ondernemen, want 'het is toch vast
allemaal veranderd of bedorven'. Even
later blijkt dat het landschap in kwestie
er - decennia later - nog altijd even
onbezoedeld uitziet. Deze sequentie
vertelt ons veel over de beeldvorming
van het Engelse landschap in de film.
Engelsen hebben iets met het eigen
landschap en dan vooral met het tijdloze, arcadische en geïdealiseerde
landschap. Dit is een Engeland waar de
verhouding tussen mens en natuur
onproblematisch en bijzonder harmonieus lijkt. Bovenvermelde films als
Attenboroughs Shadowlands en Ivory's
Howards End vormen in dit verband
mooie voorbeelden. Maar de lijst is
lang: The Portrait ofa Lady, Tome[Viv,
Carrington,... Zelfs een recente detectiveserie als Inspector Morse misstaat in
dit opzicht niet in het lijstje. Het zijn
evenzovele films die zowat de belangrijkste omwenteling in de geschiedenis
van de voorbije twee eeuwen, namelijk
de Industriële Revolutie ontkennen,
negeren of tenminste maskeren. En dit
geldt des te meer in het geval van
Engeland waar de Industriële Revolutie
zich het snelst voordeed: de overgang
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Het arcadisch landschap

van een agrarische naar een industriële
samenleving voltrok zich in Engeland
al tussen 1760 en 1830. Logischerwijze
verwacht je dus ook dat we er het
vroegst te maken hebben met een
ingrijpende transformatie van het
land(schap). Een land waar je al vroeg
rekent op resten van uitgebloeide
industrieën. Die verandering van het
landschap is echter een gegeven dat
vaak ontbreekt in de culturele en esthetische verbeelding ervan. Zo zien we
dat ook verstedelijking en versnippering van het land in bovengenoemde
films voortdurend worden gemaskeerd. Dit gebeurt door selectie en een
eenzijdig beklemtonen van bepaalde
idyllische elementen uit het Engelse
landschap.

EN 7.4

Een montage van korte filmfragmenten toont dit alles op overtuigende
wijze aan. Kijken we naar een film als
Sense and Sensibility, dan blijft ons een
beeld bij van het Engelse landschap als
één grote landschapstuin (zie verder).
Een groen waas blijft na het bekijken
van de prent voor de ogen hangen.
Zelfs als de personages naar de stad
trekken, toont de regisseur enkel de
aankomst, waarna allen onmiddellijk
in een of ander interieur van een huis
binnentreden. De tocht door het in die
tijd (rond 1800) ongetwijfeld grauwe
en vervuilde Londen krijgen we niet te
zien. Een montage in chronologische
volgorde van fragmenten uit diverse
films laat ons toe te zien hoe vervoermiddelen door de tijd veranderen,
maar hoe het landschap eromheen
altijd even tijdloos, onveranderlijk en
arcadisch blijft. Dit geldt zowel voor de
film die op het einde van de achttiende
eeuw, in de jaren vijftig van onze eeuw
of heel recent in de tijd, geplaatst
wordt. De beeldvorming van het
groene Albion in voornoemde prenten
geeft dan ook de indruk alsof het landschap er van nature altijd zo geweest is
en zo zal blijven. In werkelijkheid is
het uiteraard de mens die eeuwenlang
het landschap heeft bewerkt en gevormd.
"Even the landscapes that we suppose
to be most free of our culture may turn
out, on closer inspection, to be its product", schrijft Simon Schama in zijn
boek Landscape and Memoiy (1995).
En dit gaat ongetwijfeld in hoge mate
op voor het Engelse landschap. De
notie van het 'natuurlijke' wordt in
Schama's boek op overtuigende wijze
geproblematiseerd.
De deconstructie van dat landschap

Bijzonder boeiend is de deconstructie
van het onveranderlijke, arcadische
Engelse landschap. In de onthutsend

onthullende Franse documentaire film
Hebden Bridge (1996) toont Jean-Loïc
Portron ons hoe de Industriële
Revolutie Engeland ingrijpend heeft
getransformeerd. We zien hoe een
specifiek camerastandpunt een schijnbaar tijdloze omgeving tevoorschijn
tovert, die bij nader inzien alle tekenen
van de tand des tij ds vertoont. Zo begrijpen we hoe de eerder vermelde
(kunst)films ons het rad van het geïdealiseerde, tijdloze landschap voor de
ogen draaien. Ook een aantal makers
van speelfilms heeft gepoogd om de
Engelse Droom te deconstrueren. Een
van de belangrijkste is ongetwijfeld
Derek Jarman (Edward II, The Garden).
Een korte montage van fragmenten uit
zijn film Jubilee (1978) toont ons hoe
hij het Engelse landschap ziet: niet
toevallig een beeld van een verstedelijkt
landschap met de littekens van de
industrie. Enkel wat verschrompelde
stukjes natuur blijven overeind in dit
apocalyptische visioen. Worden er toch
arcadische natuurbeelden getoond, dan
worden ze in een (mythologisch) verleden gesitueerd. Bijzonder boeiend is
het om - met het oog op het construeren van een vorm van milieugeletterdheid of bewustzijn - bovenstaande
problematiek met jongeren in klasverband aan te snijden. Aan de hand van
filmbeelden zoals die hierboven werden beschreven, kunnen diverse aspecten als beeldvorming en verandering
van het landschap, de notie van het
'natuurlijke', de verhouding mensnatuur, enz... worden behandeld. Het
beeld dat leerlingen zelf hebben van
het Engelse landschap (vaak beïnvloed
door populaire films, strips, reclame...)
wordt hierbij geproblematiseerd door
het te confronteren met enerzijds
reacties van medeleerlingen en anderzijds met de blik van de leraar (expert).

De Engelse landschapstuin en de
'country life style'

Dat Engelsen iets met het landschap
hebben, blijkt niet alleen uit literatuur
en film. Ook het voor de cultuurgeschiedenis zo immens belangrijke begrip van de Engelse landscape garden'
laat aan duidelijkheid niets te wensen
over.
"The landscape garden is the most influential of all English innovations in
art. lts effects can be studied all over
the continent and from the United
States to Russia", zo luidt het in Nikolaus Pevsners beroemde essay The
Englishness of English art (1956,1993).
Bij de notie van de landschapstuin
(Ie jardin anglais!) - opgebouwd zoals
het verrassende landschap van een meanderende rivier - ging het erom het
landschap er zo te laten uitzien alsof
het er van nature altijd zo had uitgezien, terwijl het in werkelijkheid volgens strenge regels door de mens werd
ontworpen: een kijk op de ideale natuurtoestand van mens en omgeving.
Zo werden de overgangen met de aanpalende graasweiden en bossen onzichtbaar gemaakt, - de tuin als een
organisch deel van de natuur.
Volgens de achttiende-eeuwse dichter
Alexander Pope moest elke tuin ontworpen worden 'zoals de romantici
hun landschappen schilderen'. Pope
spreekt dan ook van landscape painting' (Moral essays). De landschapsschilderijen van Nicolas Poussin en
Claude Lorrain oefenden bij dit alles in
een eerste - nog meer formele - fase
een belangrijke invloed uit. Het is duidelijk dat de deconstructie van het 'natuurlijke' in Schama's bovenvermelde
boek nergens meer op zijn plaats lijkt
dan hier.
Bepaalde obsessies zijn bij de Engelsen
tot in onze tijd blijven leven. Over het
met de landschapstuin nauw verbonden English country house en de
country life style zegt Evelyn Waugh in

een voorwoord uit 1959 tot zijn roman
Brideshead Revisited (1945) het volgende: "It was impossible to foresee, in the
spring of 1944, the present cult of the
English country house. It seemed then
that the ancestral seats which were our
chief national artistic achievement
were doomed to decay and spoliation
(...) Brideshead today would be open to
trippers, its treasures rearranged by
expert hands and the fabric better
maintained than it was by Lord Marchmain (...) Much of this book therefore
is a panegyric preached over an empty
coffin".
Of hoe een nationale preoccupatie haar
levenskracht ook in onze eeuw behoudt. Zo zal ook niemand ontkennen
dat een constructie als de National
Trust haar 'obsessionele' werk niet toevallig in het land van de Engelse (landschaps) Droom verricht. In verband
met de country life style kunnen we
nog opmerken dat tot op de dag van
vandaag weinig beelden meer Brits
zijn dan de talloze sport- en jachttaferelen, waarbij ruiters hun paarden over
hagen het veld injagen. Ook al stemt
het Britse Lagerhuis vandaag de dag
over een wetsvoorstel dat de jacht met
honden wil verbieden, het beeld zal
wellicht nog lang in het collectieve geheugen blijven hangen.
Als een flauw aftreksel van de landscape gardening zou je de twintigsteeeuwse fascinatie van de Engelsman
voor tuinieren kunnen zien. Dat die
fascinatie voor tuinen en landschappen
de hele twintigste eeuw door blijft
bestaan, zien we in allerhande (periodieke) publicaties. Bekijken we foto's
van het tijdloze, rurale Engeland uit
magazines uit de eerste helft van deze
eeuw, dan merken we hoe die in niets
verschillen van de glossy pictures die
vandaag in toeristische brochures van
de Automobile Association verschijnen. In de vaste natuurrubriek in
The Strand Magazine, jaargang 1938,

vinden we een uitspraak die alles zegt.
De laatste zin van het artikel 'Landscapes with water' luidt als volgt:
"At the right point and at the right
hour along the Avon one is disposed
to say it is the most English thing in
England, even scenically".
Of anders gezegd: de constructie van
Engeland als tijdloos landschap vormt
een immens belangrijk deel van de nationale identiteitsvorming.
De Engelse landschapsschilderkunst

De beroemdste Engelse schilders zijn
niet toevallig landschapsschilders.
John Constable en William Turner zijn
nationale helden, schilders waar Engeland mateloos trots op is. Vandaag kennen we het werk van Turner vooral
door reproducties van zijn olieverfschilderijen, maar in de negentiende
eeuw waren het vooral de vele gravuresets naar zijn werk die bijzonder populair waren. Titels als Picturesque views of
England and Wales en Picturesque views
of the Southern Coasts of England zijn
veelzeggend voor ons onderwerp. Een
interessant gegeven hierbij is ook dat
het toerisme in eigen land al vanaf het
einde van de achttiende eeuw bijzonder in trek was bij een bepaalde klasse.
Tussen haakjes: de bedenking die we
moeten maken als we vandaag kijken
naar landschapsschilderijen, vinden we
terug in Ton Lemaires boek Wandelenderwijs (1997): in feite is de natuur dermate verarmd dat het klassieke landschap, zoals vereeuwigd in geschriften
en schilderijen vanaf de achttiende
eeuw, niet meer bestaat.
In dit verband ontwikkelde de Vakgroep Opleiding & Nascholing Leraren
van de Gentse Universiteit een lessenreeks waarbij het kijken naar landschapsschilderijen centraal staat. Hierbij krijgen leerlingen in groepjes de
opdracht om impressionistische landschapsschilderijen zo nauwkeurig mogelijk (objectief/subjectief) te beschrij-
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ven, zowel wat het onderwerp als wat
de gebruikte techniek betreft. De doelstellingen van deze lessen hebben zowel te maken met competentie in verband met schilderkunst (de opkomst
van het impressionisme) als met bewustwording van het feit dat onze
visie op de natuur een historische constructie is. In deze lessen staat de vraag
centraal: waarom werd precies toen het
landschap op die manier afgebeeld?
Om die vraag te beantwoorden wordt
- net zoals bij het kijken naar filmfragmenten - de manier van kijken en oordelen van de jongeren geconfronteerd
met de blik van experts, geïnspireerd
door de (kunst)geschiedenis. Specifiek
in het kader van lessen rond het
Engelse landschap worden twee schilderijen gekozen: Vivenhoe Park (1816)
van John Constable en De Eolische harp
van Thomson (1809) van William Turner. Turner wordt behalve als een eminent Engels landschapsschilder ook als
een voorloper van het impressionisme
beschouwd. Zo sporen de doelstellingen uit de lessenreeks rond impressionistische landschapsschilderijen voor
een deel met die uit de lessen waar het
Engelse landschap centraal staat.
'England, my England'

Vroege beelden van Engeland als bekoorlijk groen paradijs vinden we in de
literatuur al bij Shakespeare, Marlowe
(The Passionate Shepherd to His Love)
en Spencer (The Faerie Queene,
Prothalamion). De grote romantische
dichters uit de negentiendde eeuw
- de Lake Poets, Byron, Keats... spreken met hun overweldigende aandacht voor de natuur tot onze verbeelding. En ook in de werken van de grote
negentiende en twintigste-eeuwse
Engelse romanschrijvers speelt de
landschappelijke omgeving vaak een
toonaangevende rol. Zo zijn er de verbondenheid van de mens met zijn omgeving en het landschap als een waarde
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die het menselijk bestaan bepaalt (cf.
Wuthering Heights; de romans van
D.H. Lawrence of Thomas Hardy, - de
auteur die zijn boek Under the Greenwood Tree betitelde als 'a rural painting
of the Dutch School'), personages die
met diverse geografische en klimatologische entourages in verband worden
gebracht en de spanning tussen stad
en platteland (cf. Howards End van
E.M. Forster). Dit laatste gegeven is
uiteraard ook van groot belang voor
wie het over romantische dichters als
Wordsworth en Coleridge wil hebben.
Bovenal zijn veel romans van voornoemde auteurs verholen nostalgische
werken over de chaos die de modernisering van Engeland in de negentiende
en in de eerste helft van de twintigste
eeuw teweeggebracht heeft. Er spreekt
een onmiskenbaar verlangen uit naar
een vriendelijk Arcadië, zoals dat zo
mooi wordt opgeroepen in het eerste
deel van Evelyn Waughs eerder vermelde Brideshead Revisited (1945). Charles
Ryder vertelt daar over zijn dagen in
universitair Oxford en op het buitengoed van zijn vriend Sebastian. Dit eerste deel van de roman kreeg niet voor
niets de titel Et in Arcadia ego mee.
Wie in de klas aan de slag zou willen
met een literaire tekst die iets vertelt
over de Engelse (landschaps) Droom en
de relatie tussen mens en natuur, hoeft
dus niet lang te zoeken.
Diverse auteurs hebben zich - net als
regisseurs - ook met de deconstructie
van de beeldvorming van Engeland als
groen paradijs ingelaten. In dit verband spreekt de titel van T.S. Eliots
beroemde bundel The Waste Land voor
zich. Een mooie deconstructie van het
beeld van het tijdloze, onveranderlijke
landschap, vinden we ook in de in 1983
verschenen roman Waterland van
Graham Swift. Omdat een vergelijking
van The Fens met diverse, eveneens op
het water veroverde gebieden in zowel
Vlaanderen (Het Zwin) als Nederland

zich opdringt, lijkt Waterland op zijn
beurt een mooi voorbeeld om het in de
klas over het fenomeen landschap' te
hebben.
Tenslotte: aangezien een literaire tekst
meestal het verst van de leefwereld van
jongeren afstaat, lijkt het een goed idee
om hen - vóór een eerste kennismaking met die literatuur - eerst te laten
proeven van verschillende andere cultuuruitingen. Mede daarom hadden we
het in deze tekst onder meer eerst over
film, dan over schilderkunst en pas in
het laatste deel over literatuur. Ê

Literatuur:
- Derek Jarman, Up in the air - collected
film scripts, London, 1996.
- Gerrit Komrij, Over de noodzaak van
tuinieren, Amsterdam, 1991.
- Ton Lemaire, Wandelenderwijs, Ambo,
Baarn, 1997.
- W.J.T. Mitchell, Landscape and Power,
Chicago/ London, 1994.
- Nikolaus Pevsner, The Englishness of
English art, London (Penguin), 1993.
- Simon Schama, Landscape and Memory,
London, 1995.
- Roger Wollen, ..., Derek Jarman:
A Portrait, London, 1996.
- Diverse krantenartikelen.

Romantische liefde in september
Een uitgewerkt thema CKV in de praktijk

Al in een vroeg stadium hebben docenten van het Thijcollege
in Oldenzaal ingezien dat er van hen als docent in de tweedefase van het voortgezet onderwijs 'andere' vaardigheden
verwacht gingen worden. Als proefproject CKV startte deze
school aan het begin van dit schooljaar met het 'septemberproject' met als thema: 'Romantische liefde'. Een verslag
van een (geslaagd) experiment.
joke Klumper

In september van het schooljaar 19961997 begon het Thijcollege in Oldenzaal, ter voorbereiding op de tweede
fase, een project waarbinnen een uitgewerkt CKVi-thema voor 5 vwo wordt
gegeven. Twee ontwikkelingen op het
Thijcollege hebben bijgedragen tot de
ideeën rond CKVi en de totstandkoming van dit vakoverstijgende project van de talen en de kunstvakken.
De eerste was de organisatie van de
culturele activiteiten zoals die op het
college al jaren plaatsvonden. Naast de
verplichte culturele activiteiten voor de
diverse jaarlagen, voortvloeiend uit de
lessen, hadden we het zogenaamde
CAT, dat is: Cultureel Abonnement
Thijcollege. Het bestaat hieruit, dat de
leerlingen een abonnement kopen voor
tien voorstellingen. Naast vier eigen
producties kochten we zes theatervoorstellingen in, die op school werden gegeven. Jammer genoeg liep de belangstelling voor het CAT terug, vooral bij
de bovenbouwleerlingen. Bovendien
vonden we zelf deze vorm van kennismaken met cultuur te consumptief, te
vrijblijvend. We zochten daarom naar
een invulling van het culturele programma voor de bovenbouw waarbij de
leerlingen het gevoel krijgen, dat ze er

iets aan hebben, of er, op een of andere
manier, actiever bij betrokken zijn.
De tweede ontwikkeling gold de veranderingen die in het onderwijs gaande
zijn vanaf de basisvorming in september 1993. Er was onder ons personeel
behoefte aan scholing om in die veranderingen mee te gaan, gericht op een
minder centrale rol van de docent en
een meer zelfstandig lerende leerling.
In 1994 ontstond het begrip 'half N C
(= de halve les niet centraal staan van
de docent), een opgave voor het hele
personeel. Daaruit vloeide een aantal
scholingsconcepten voort, waaronder
vier middagen met als onderwerp
'Literatuur in de vernieuwing'.
De docenten van de talen en de kunstvakken stoeiden met de ontwikkelingen binnen taal- en cultuuronderwijs in de tweede fase. Aan de orde
kwam onder meer het leesdossier,
maar ook werd CKVi geïntroduceerd.
Deze bijeenkomsten resulteerden onder andere in de afspraak een thema
uit te proberen waaraan alle betrokken
vakken zouden meewerken.
Het septemberproject'

In aansluiting op deze tweede ontwikkeling vond in het begin van het
nieuwe schooljaar het zogeheten
'septemberproject' plaats. Zes projectweken in de derde klassen en 5 vwo,
gericht op 'zelfverantwoordelijk' leren
en 'motivatie'. Dit met het aanstaande
studiehuis voor ogen. Uitgangspunten
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voor dit 'septemberproject' waren:
• De school gaat niet 'op zijn kop',
dus: geen grote organisatorische ingrepen. Het rooster blijft in principe
hetzelfde; een enkele aanpassing is
wel mogelijk.
• Er komt een 'studiewijzer', waarin
wordt aangegeven welke leerstof
doorgewerkt moet worden, wat de
bijdragen van de leraar zijn en wat
de leerlingen in en buiten de les hebben te doen.
De groep 'Literatuur in de vernieuwing' vond dat een CKVi-experiment.
Zo ontstond overleg over het eerste
thema, waarin de doelstellingen van
CKVi zijn ondergebracht. We zijn
ervan uitgegaan dat elke vakdocent op
zijn eigen vakgebied een bepaald
onderdeel van het thema behandelt.
Hij/zij is immers de deskundige op dat
terrein. Er is een centraal thema afgesproken: 'Romantische liefde'.
Naast overleg over de invulling van dit
thema bij de diverse vakken zijn er afspraken gemaakt over variatie in werkvormen. Om de samenhang tussen de
verschillende kunstonderdelen te bewaken en het geheel in historisch perspectief te brengen, kwam er gedurende
deze zes weken een apart CKVi-uur.

Hoe werkt dit nu?
Bij de betrokken vakken komen onderwerpen aan de orde die met het centrale thema te maken hebben. Per vak
verzamelt de leerling alle informatie in
een dossiermap. Die bestaat uit een
tweeringsmap met per deelnemend
vak een tabblad waarachter taaksheets,
lesbrieven, kopieën en aantekeningen,
(thuis) uitgevoerde opdrachten en reacties op voorgaande lessen, eigen
(creatief) werk zoals opstellen, verslagen, tekeningen, foto's, krantenknipsels, opgeschreven gedachten en reacties met betrekking tot het onderwerp.
In het CKVi-uur komen de volgende
onderdelen aan de orde - en dat gebeurt door middel van opdrachten en
onderzoek - : historische achtergronden/perspectief, zodat de leerling een
goed beeld krijgt van de periode van de
Romantiek. Voorts proberen we relaties - overeenkomsten en verschillen vast te stellen tussen de in de diverse
vakken aan de orde gekomen onderwerpen. Die onderwerpen worden
uiteraard in eerder genoemd historisch
perspectief geplaatst. En ten slotte is
het CKVi-uur ervoor om een verslag te
maken waarin de eigen waardering en
ontwikkeling beschreven worden.

Opzet van het project

Hoe wordt een en ander beoordeeld?
Per vak krijgt de leerling, voor het betreffende dossiergedeelte, een cijfer.
De beoordeling van het CKV-gedeelte
gebeurt door de CKV-docent en één
van de andere docenten (naar keuze).

van de in de CKV-lessen aan de orde
gekomen onderwerpen. Bovendien
organiseerden we een tentoonstelling
van de over CKV gemaakte folders, een
van de verwerkingsopdrachten van het
aparte CKV-uur. De culturele activiteit
was zo als onderdeel van het lesprogramma opgenomen. Tot tevredenheid
van leerlingen en collega's! #

Waarom zou u
deze advertentieruimte
niet benutten?
Het is de beste

n.1

mogelijkheid om
een gerichte doelgroep
direct te bereiken!

Doel van het vak CKVi is oriëntatie op
culturele en kunstzinnige aspecten.
Daarbij letten wij op twee componenten, in de SLO-uitwerking aangeduid
als de domeinen 'culturele activiteiten'
en 'kennis over kunst en cultuur'.
Bij het thema 'Romantische liefde'
werden betrokken de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, tekenen/
handvaardigheid en muziek. Zij besteedden naast een aandeel in het ene
uur CKVi, alle in de eigen tijd één uur
per week aan het thema, Frans en
Duits uiteraard alleen wanneer leerlingen deze vakken in hun keuzepakket
hadden.
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Afronding

Het vak Nederlands heeft gedurende
deze periode met 5 vwo een poëzieproject uitgevoerd rond het thema.
Ter afsluiting van het hele 'septemberproject' is er een avond georganiseerd
waarop de dichter Jean Pierre Rawie op
school kwam, voordroeg uit zijn werk
en daarover vertelde. Op deze avond
gaf ook het vak muziek een presentatie

drs. A. van de Akker
De Schietspoel i
5051 DL Coirle

Ja

(013)5346093.
e-mail: arie.hettie@pi.net
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'Agressie en geweld' bij CKVi
Project voor samenwerking tussen literatuur- en andere kunstdocenten
Hoe werk je vanuit verschillende vakken samen in thematisch verband? Als literatuurdocent Engels kun je het hiernavolgende project 'Agressie en geweld' uitwerken met collegae beeldende vorming, drama en muziek. Een short story
van Raymond Carver, de World Press Photo en het toneelstuk 'A Clockwork Orange7 vormen het uitgangsmateriaal.
Al doende leren leerlingen werken met een functieschema
voor verhaal of toneelstuk, functioneren in een rollenspel en
een opstel schrijven naar aanleiding van kunstuitingen.
Marjolein Critter

Naast de noodzakelijke, onderlinge samenwerking tussen talen in het studiehuis, zullen literatuurdocenten binnen
Culturele en Kunstzinnige Vorming i
(voor alle leerlingen) in contact komen
met docenten van de traditionele
kunstvakken. Dat zal dus tot meer
overleg voor docenten leiden. Sinds
september 1996 proberen zogenaamde
netwerkscholen in alle Nederlandse
provincies uit wat CKVi voor hun leerlingen kan zijn en wat het vak voor de
docenten aan organisatie vergt. Voor
de bespreking van hun eerste verslaggeving zie elders in dit nummer.
Voor andere scholen die nu ook wel
graag wat willen uitproberen, maar er
niet aan toe komen om iets uit te denken vanwege de vele nieuwe ontwikkelingen, kan de volgende projectomschrijving misschien hulp bieden. Dit
project kan in zijn totaliteit of gedeeltelijk uitgevoerd gaan worden en anders
ter inspiratie dienen.
Een project voor 4 vwo

Voor een 4 VWO-groep ontwikkelde ik
samen met Ilse Crooy een lessenreeks

rond het thema 'Agressie en geweld'.
Onze leerlingen (en wijzelf) worden
tenslotte veelvuldig geconfronteerd
met uitingsvormen van agressie en geweld in ons dagelijks leven. Niet alleen
via t.v., kranten en films, maar ook aan
de hand van videoclips en popmuziek.
Vandaar dat wij, binnen het beperkte
kader van CKVi, ervoor kozen leerlingen meer bewust te maken van de manier waarop er in de verschillende
kunstdisciplines vorm wordt gegeven
aan dit thema, opdat zij meer weloverwogen hun keuzes kunnen maken en
zich wellicht wat kritischer opstellen.
Het gehele project omvat 20 studiebelastingsuren (deze omschrijving omvat
alleen de hoofdlijn) waarbij de opzet is
om leerlingen actief en persoonlijk te
betrekken en ze gewend te laten raken
aan vrijere keuzes, zelfstandiger werken en samenwerken (overgangsfase).
De betrokken docenten (beeldende
kunst, drama, muziek en Engels) houden gedurende het project schriftelijk
verslag bij van de prestaties van de
leerlingen in klasverband; de leerlingen leveren aan het eind van de rit als

onderdeel van hun kunstdossier een
projectdossier in. Dit dient als basis
voor de eindbeoordeling (bespreking
projectdossier).
Introductieles
Tijdens de introductieles wordt door
middel van confrontatie aandacht besteed aan enige actuele gebeurtenissen
die aansluiten bij het thema. De leerlingen moeten zelf hun definities van
agressie en geweld opschrijven en aangeven op welke manier zij hiermee
dagelijks in aanraking komen (bijvoorbeeld film), en welke vorm zij in het
algemeen als het meest schokkend
ervaren. Tijdens de afsluitende les
wordt hen opnieuw gevraagd definities
te formuleren en deze te vergelijken
met de eerste, om zo te kunnen vaststellen of er een verandering in denkwijze is opgetreden.
Het aandeel van de Engelse literatuur
In het blokuur Engelstalige literatuur
staat de 'short story' Teil the Women
we're leavingvzn de Amerikaanse
auteur Raymond Carver centraal.
Dit verhaal vertelt hoe een jonge man,
met een voor hem uitzichtloos bestaan,
uiting geeft aan zijn frustraties. In aanwezigheid van zijn boezemvriend slaat
hij met een steen twee fietsters dood.
De leerlingen hebben dit verhaal, behalve het einde, tijdens een voorgaand
studiebelastingsuur gelezen en vragen
rond personages, motieven en een mo-
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gelijke afloop, geformuleerd aan de
hand van een Literaire Begrippenlijst.
Aan het begin van dit blokuur lezen ze
eerst het einde en schrijven een eerste
persoonlijke respons op. Deze responses worden centraal kort nabesproken.
Rollenspel
Hierna volgt een instructie van de verwerkingsopdracht, die mede begeleid
wordt door de dramadocent. De docent
schetst eerst de situatie: er vindt een
rechtszaak plaats naar aanleiding van
de gebeurtenissen in het verhaal. De
leerlingen gaan deze rechtszaak in
groepen uitspelen. Allereerst verdeelt
de docent de leerlingen over de verschillende personages (2-3), de verdedigende advocaat, de officier van justitie
en de rechter (gespreksleider). Per
personage gaan leerlingen eerst in
groepen hun rol voorbereiden aan de
hand van een aantal vragen (15 minuten). Zij moeten hun rol baseren op
een nadere analyse van de tekst en hun
persoonlijke interpretatie. De rechters
worden geïnstrueerd door de docent.
Hierna volgt de herindeling naar de
rechtbanksituatie (rechter, verdedigend
advocaat, verdachte, vriend-getuige,
officier van justitie). Ze gaan nu onder
leiding van de 'rechters' en begeleidende docenten de rechtszaak uitspelen
(20 minuten), wat opgenomen wordt
door een bandrecorder. Na de uitvoering volgt een centrale bespreking
waarbij de rechters hun oordeel mededelen onderbouwd met argumenten.
Vanzelfsprekend bieden de bandopnames de docent de mogelijkheid tot het
geven van groeps- en persoonlijke feedback. Ter afsluiting ontvangen de leerlingen de lijst met projectdossieropdrachten - zie 1, waarvan zij drie
uitwerkingen (naar eigen keuze)
moeten inleveren.

Dossier-opdrachten Raymond Carver

Instructie: Kies uit onderstaande lijst
drie opdrachten (een (A), een (B), derde is vrij) en lever deze (datum) in. Als
je zelf nog een ander verzoek hebt kun
je mij (naam docent) hierover benaderen. Wacht hier dan niet te lang mee,
over een week moet je alle drie de uitwerkingen inleveren!
1. Maak een tekening naar aanleiding
van Carver's verhaal en schrijf hierbij uitleg en argumenten (A).
2. Schrijf een ander einde voor
Carver's verhaal, van minimaal 1
A4. Tip: gebruik eventueel je eerste
verwachtingen voordat je het einde
gelezen had (B).
3. Zoek een stuk muziek dat jij bij dit
verhaal vindt passen en leg uit
waarom (A).
4. Zoek een foto of tekening van een
beeldend kunstwerk dat jij bij dit
verhaal vindt passen en leg uit
waarom (A).
5. Kies één van de mogelijkheden (B):
Schrijf
a) als Jerry, verblijvend in de gevangenis, een brief (1 A4) aan Bill; of
b) als Bill een brief aan Jerry in de
gevangenis; of
c) als Linda een brief aan Jerry in de
gevangenis; of
d) als
(eigen keus) een brief
aan
6. Maak een boekomslag voor dit verhaal, schrijf hierbij uitleg en argumenten (A).
7. Schrijf als 'deskundig' psycholoog
een rapport over Jerry, waarin je
zijn karakter omschrijft en zijn leefomstandigheden en waarin je een
verklaring probeert te geven voor
wat hij gedaan heeft. 1 A4, baseer
dit op je eigen analyse + interpretatie van het verhaal en speculeer
zonodig (B).
In een volgend Engelstalig literatuursbu zullen de leerlingen aan de slag

gaan met een passage uit The Bone
People (Picador Edition, p.135-139) van
de Nieuw-Zeelandse schrijfster Keri
Hulme, waarin zij over het thema kindermishandeling schrijft. Leerlingen
moeten nu in koppels, als een ambtenaar van de Raad van de Kinderbescherming en een vertegenwoordiger
van het gezin (vader en zoon), beslissen wat er voor stappen ondernomen
dienen te worden. Dit moet gebeuren
na zware overweging van alle wensen
en belangen van de betrokken hoofdpersonen en gebaseerd zijn op een
nadere analyse van de personages en
de persoonlijke respons van de leerlingen op de tekst.
Beeldende kunst

Door leerlingen bekend te maken met
de prestigieuze 'World Press Photo
Competition', streven we na dat leerlingen artistieke criteria leren hanteren
ter beoordeling van foto's en hun
esthetisch onderscheidingsvermogen
verder ontwikkelen. We zijn ons bewust dat persfotografie niet echt onder
kunstfotografie valt, maar in het kader
van het thema heeft deze vorm van
fotografie de voorkeur. Tijdens een
voorafgaand sbu krijgen de leerlingen
instructie aan de hand van voorbeelden
uit de kunstfotografie. De docent beeldende vorming besteedt aandacht aan
de artistieke criteria die gehanteerd
worden om foto's te beoordelen.
Tijdens de volgende les bezoeken de
leerlingen daadwerkelijk een fotoexpositie (op school, samengesteld
door de docenten). Ze passen dan de
betreffende criteria toe.
Expositie
Het is natuurlijk de bedoeling dat de
expositie een zo realistisch mogelijk
karakter heeft. Vandaar dat het wenselijk is een geschikte ruimte binnen de
school professioneel in te richten.
Voor het fotomateriaal kan er gebruik

foto's bekijken en hun persoonlijke
top-3 vaststellen. Hierna gaan ze in de
groepen, als jury van de World Press
Photo Competition, ieders persoonlijke
top-3 bespreken, ondersteund door
argumenten (criteria). Vervolgens
moeten ze door overleg en het sluiten
van compromissen komen tot een
top-3 v a n ^ e g r o e P- Dit overleg wordt
geleid door de voorzitter.
Nabespreking
Tijdens de centrale nabespreking presenteren de voorzitters beargumenteerd de winnende foto's. De docenten
nodigen leerlingen uit op eikaars keuzes te reageren en te vertellen hoe hun
keuzes totstandgekomen zijn. Ter afsluiting ontvangen de leerlingen een
boekje met de foto's van de expositie
en een overzicht met projectdossieropdrachten (zie 2).
Dossier-opdrachten foto-expositie

gemaakt worden van de cd-rom World
Press Photo verkrijgbaar bij de Free
Record Shops. Gerasterde kopieën, uitdraaien van scans of goede kleurenkopieën voldoen aan de realiteitseisen.
Na een korte introductie rond 'The
World Press Photo Competition' bezoeken de leerlingen de expositie. Deze
is samengesteld uit een selectie van
World Press Photo's van de afgelopen
jaren, die aansluiten bij het thema
'Agressie en geweld'. De leerlingen
zijn ingedeeld in groepen van vijf,
waarvan één als voorzitter aangewezen
wordt. Ze gaan nu eerst individueel de

Instructie: Kies uit onderstaande opdrachten er drie en voer deze uit.
Lever de uitwerkingen op een overeen
te komen datum in.
1. Stel je persoonlijke top 3 vast en
geef per foto argumenten waarom je
voor die foto kiest.
2. Geef de compositie van de foto vereenvoudigd weer door middel van
een tekening en beschrijving waaruit duidelijk blijkt wat jij als de belangrijkste elementen van de foto
beschouwt.
3. Kies de foto die de meeste indruk
op jou maakt en breng verslag uit
van jouw persoonlijke reactie.
4. Kies de foto uit die de minste
indruk op jou maakt en leg uit waarom? Ligt het aan de compositie/
vorm, de boodschap of de nieuwswaarde? Heeft het met eigen ervaringen te maken?
5. Kruip in de huid van een persoon
op de foto. Schrijf een open brief
aan de krant die deze bij de foto

publiceert, waarin je jezelf voorstelt
en vertelt over je leven.
6. Schrijf een gedicht bij een foto.
7. Schrijf een verhaal naar aanleiding
van de foto.
8. Voor koppels: Maak samen een geschikte foto bij onderstaand gedicht
van Rutger Kopland (Uit: Alles op de
fiets, 1969, Amsterdam).

Een moeder

loopt langzaam naar haar kind om
het niet te laten schrikken,
pakt het voorzichtig op om
het niet te beschadigen,
slaat dan keihard.

Drama

In deze kunstdiscipline wordt het
toneelstuk A Clockwork Orange. A Play
with Music van Anthony Burgess
behandeld (Theatre Series, Stichting
Sitos, Den Haag, 1996) door de docenten drama en Engels. De leerlingen
zullen dit stuk zien, in het theater of
eventueel op videoband, en vervolgens
door vergelijking met reacties op de
film Natural Born Killers van Oliver
Stone (artikel Nieuwe Revu) ingaan op
de vormgeving van geweld in kunstvormen zoals toneel en film en de
mogelijke effecten. Het is raadzaam
niet te veel tijd te laten verstrijken
tussen het zien van het toneelstuk en
het drama-sbu, aangezien anders veel
kennis verdwijnt.
Functieschema
Er vindt allereerst een door de leerlingen in groepen uitgevoerde analyse
plaats van de personages (beschrijf
kenmerken en uiterlijk) en de gebeurtenissen (selectie van de tien belangrijkste), begeleid door de dramadocent.
De groepen zijn: 1. Alex, 2. The
Chaplain, 3. Dr.Brodsky, 4. Dr.Branom
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en 5. gebeurtenissen. Ze doen dit uiteraard met behulp van de tekst van het
toneelstuk. De groepen 1 tot en met 4
vullen ook het onderstaande functieschema (met pijlen) in voor hun personages:
helper
door wie wordt
je personage
geholpen?

begunstiger
wie maakt het
hereiken van het
doel mogelijk?

subject
jouw personage

object (doel)
wat wil je
personage
bereiken?

tegenstander
wie werken je
personage tegen?

begunstigde
ten gunste van
wie wordt het
doel nagestreefd?

Nabespreking
De groepen zetten alle gegevens op een
flipover die vervolgens gepresenteerd
wordt door één leerling per groep.
De docenten nodigen uit tot reacties
van de anderen, zodat er aan de hand
van de flipovers een uitgebreide analyse van het toneelstuk plaatsvindt.
Artikel schrijven
De docent Engels begeleidt het volgende sbu. De leerlingen schrijven een
artikel naar aanleiding van een stuk uit
de Nieuwe Revu. Dit betreft de vraag
of regisseur Oliver Stone door het
uitbrengen van zijn film Natural Born
Killers zich mede schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van een
golf van geweld. In hun artikel, dat ze
naar eigen keuze individueel of in
samenwerking met anderen schrijven,
moeten de leerlingen de volgende
punten behandelen:
• of zij Oliver Stone wel of niet als
medeschuldige beschouwen,
• of dat ook geldt voor het toneelstuk
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van Burgess,
waarbij ze moeten uitgaan van de verschillen en overeenkomsten tussen het
toneelstuk en film wat betreft de vormgeving van geweld/agressie.
Dit artikel wordt tijdens het sbu geschreven en aan het einde ingeleverd.
Vervolgens krijgen de leerlingen
wederom een lijst met projectdossieropdrachten waaruit ze kunnen kiezen
(Personages/Muziek/Het einde/
Media).

De leerlingen beantwoorden ook nog
een persoonlijke vragenlijst waarbij ze
kunnen aangeven wat ze het mooist/
meest schokkend/meest waardevol etc.
vonden en een algemene enquête
betreffende de organisatie, de manier
van werken en het verloop van het project. Uiteindelijk volgt natuurlijk nog
het eindgesprekje met elke leerling
naar aanleiding van het ingeleverde
projectdossier.

Muziek

U zult begrijpen dat bovenstaande
omschrijving slechts een vogelvlucht
betreft waarbij in ieder geval de kernactiviteiten aan bod hebben kunnen
komen. Het gehele project omvat vanzelfsprekend meer. Ik hoop hiermee
een flinke aanzet te hebben gegeven tot
een gunstige beeldvorming van de
mogelijkheden van de toekomstige
samenwerking. Docenten zijn prima in
staat een dergelijke omschrijving zelf
concreet in te vullen en er hun eigen
draai aan te geven. Vooral dat laatste is
uiterst belangrijk, want een idee kan
goud waard zijn, maar het is de uitvoering die telt! Ê

Tenslotte

In dit sbu staat de muziek, die in
A Clockwork Orange te horen is, centraal. De muziekdocent zal hier onder
andere aandacht besteden aan de algemene functie van muziek binnen de
toneelkunst, de specifieke rol van de
muziek bij dit toneelstuk (Beethoven)
en aan hoe de muziek gebruikt kan
worden in de vormgeving van een
thema als agressie/geweld.
Algemene afsluiting

De leerlingen hebben opnieuw hun
definities van de begrippen 'agressie'
en 'geweld' geformuleerd en ingeleverd. In het afsluitende sbu gaan ze
onder begeleiding van alle betrokken
docenten in groepen van vier de volgende stellingen bespreken:
Stellingen

1. In de gelezen literatuur (Carver en
Hulme) is er heel indirect en verbloemd vormgegeven aan het thema
agressie en geweld.
2. In fotografie kun je agressie en
geweld alleen maar zeer direct en
onverbloemd vormgeven - andere
mogelijkheden zijn er gewoon niet
met de camera.
3. In het toneelstuk wordt er zowel
direct als indirect vormgegeven aan
agressie en geweld.

'Een ontdekkingsreis naar het vreemde'
Verslag van experiment SLO-netwerkscholen is prima handleiding voor CKVi
In september 1996 ging op twaalf scholen het experimentele
project Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 (CKVi) van
start onder leiding van het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO). De ervaringen van de netwerkscholen zijn
verzameld in de hundel 'Een ontdekkingsreis naar het
vreemde'. Wat oogt als een rapportage, zal voor veel scholen
een handleiding zijn bij de opzet en uitvoeringvan CKVi.
Véronique Damoiseaux

Voor al die scholen die van de ervaringen van collega-instellingen zouden
willen leren bij de opzet en uitvoering
van het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming i, is aan het begin
van dit schooljaar een handige bundel
verschenen. Onder de titel Een ontdekkingsreis naar het vreemde bracht het
SLO verslag uit van de ervaringen van
twaalf scholen in Nederland, opgedaan
bij een eerste proeve met dit brede
culturele vak. Een dubbelzinnige titel,
want daarmee wordt niet alleen
gedoeld op een eerste kennismaking
met een vreemd vak dat straks in de
tweede fase verplicht op alle schoolprogramma's verschijnt, maar ook op het
thema Het vreemde dat het SLO de netwerkscholen meegaf.
Met de uitgave van het verslag van hun
ervaringen kunnen nu ook collegainstellingen de vruchten plukken van
de zeer uiteenlopende resultaten.
Daarmee vormt Een ontdekkingsreis
naar het vreemde een goed vervolg op
Als 't erin zit, wil 't eruit dat het Platform Kunsteducatie in 1995 uitgaf.
Naar aanleiding van schoolportretten
met een goede kunstzinnige praktijk,
werden daarin adviezen uitgebracht
voor een eerste inventarisatie van

binnen- en buitenschoolse culturele
activiteiten en de organisatie daarvan,
al dan niet binnen bestaande beleidsplannen. Het verslag van het SLO gaat
echter een stap verder en geeft concrete aanwijzingen voor de mogelijke
opzet van CKVi. Daarbij schromen de
docenten die aan het project hebben
meegewerkt niet zichzelf, collega's en
leerlingen kritisch onder de loep te
nemen.
Diversiteit binnen het netwerk

Al in september 1996 startte het SLO
het CKV 1-project met een twaalftal
scholen verspreid over het hele land.
Daarbij is destijds bewust gekozen
voor zowel scholen met een uitgebreid
binnen- en buitenschools cultureel
programma en met hoge kunstzinnige
ambities en allure, als voor minder
ervaren scholen met een wat behoudend cultureel karakter. Het netwerk
inventariseerde bestaande kunstactiviteiten en aanwezige deskundigheid,
zowel in school als bij lokale en regionale culturele en onderwijsondersteunende instellingen. Met het oog op
het aankomende studiehuis waarbinnen CKVi zal moeten functioneren,
onderzochten de scholen bovendien of

zij beschikten over een voldoende
uitgeruste bibliotheek en mediatheek.
De verschillen die in een maandelijks
overleg aan het licht kwamen, bleken
groot: van computernetwerken met
omringende bibliotheken en Internetaansluitingen tot kaartenbaksystemen
en veelvuldige, structurele contacten
met collega-instellingen tot betrekkelijk geïsoleerd functionerende vakdocenten. Vanaf januari 1997 gingen
de scholen aan de slag met het thema
Het vreemde. Binnen de bestaande
structuren en regelgeving experimenteerden kunstsecties onder leiding van
een kunstcoördinator met dit extra vak
op het rooster. Een verzwaring van
taken voor de docenten, maar ook voor
de leerlingen.
Gebrek aan samenhang

Het SLO bood de scholen geen compleet CKVi lesprogramma aan rondom
het thema. Een dik pakket achtergrondinformatie diende als uitgangspunt voor een zelfgekozen opzet van
zowel de inhoud als de organisatie van
het vak. Het thema was verdeeld in
twee subthema's, Ontdekkingsreizen en
Eusions, dat uitging van de invloed van
andere culturen op onze eigen kunst
en cultuur en eventuele versmelting,
hetgeen met name verrassende resultaten kan hebben in een klas met
gemengde culturele achtergrond.
Het Verre Oosten, Afrika, zigeuners,
het Caraïbisch gebied, Frankrijk boden
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voldoende stof tot nadenken. Het
materiaal was traditioneel verdeeld
over de verschillende disciplines waaronder ook dans en theater, twee
vakgebieden die op weinig scholen
worden verzorgd in de bovenbouw,
en toonde, geheel tegengesteld aan de
doelstelling van het vak, weinig onderlinge samenhang.
Gezien de beperkte tijd die voor het
verkorte CKVi-programma werd uitgetrokken - 25 studiebelastingsuren, en
de kritiek op het materiaal vanwege het
gebrek aan verbanden, namen alle
scholen slechts delen van het thema
over en bewerkten deze naar eigen
inzicht. Het Thijcollege te Oldenzaal
koos voor koppeling van vakken om
integratie van de vakgebieden te bevorderen en niet te vervallen in een vakgerichte aanpak onder de paraplu van
één thema. Het Over Betuwe College
in Bemmel zag bij de samenstelling
van het CKVi-team af van de traditionele vakkenindeling op school en stelde een team samen op grond van
belangstelling voor cultuur in brede
zin van het woord. Geen vakspecialisten, maar docenten met een open en
kritische houding ten aanzien van de
diverse kunsten en oog voor en ervaring met de kunstzinnige ontwikkeling
van de leerlingen. Hoewel het thema
als rode draad door het project liep,
vormden de culturele activiteiten in de
omgeving het uitgangspunt.
Dat CKVi niet tot de kunstvakken
beperkt hoeft te blijven, laat de samenstelling van docententeams op verschillende scholen zien: ook geschiedenis,
gymnastiek en godsdienst blijken veelvuldig betrokken bij voorbereiding en
uitvoering van het vak.
Ervaringsleren

Naast een korte uiteenzetting van opzet en organisatie van CKVi, waarvan
aan het begin van het eerste hoofdstuk
een overzichtelijk stappenplan is opge-
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nomen, geven de scholen in Een ontdekkingsreis naar het vreemde achtereenvolgens inzicht in de keuzes bij de
vormgeving en inhoud van het kunstdossier, de plaats van de praktische
activiteiten, de toetsingsmogelijkheden
en inhoudelijke en didaktische keuzes
binnen het thema. Veertien pagina's
vol tips en aanbevelingen wijzen de
aankomende CKVi docent op valkuilen
en goede ervaringen. Daaruit blijkt
vooral dat CKVi tijdig en veelvuldig,
ingeroosterd overleg vraagt. En dat een
goede introductie van het vak bij zowel
leerlingen als collega's, door middel
van informatiefolders, kunstmarkten
en mondelinge voorlichting noodzakelijk is. Het ontwikkelen van een visie
op CKVi is eveneens onmisbaar: wat
zouden leerlingen moeten leren, wat
zouden ze moeten ervaren en hoe pakken we dat het beste aan? Dat veel
scholen nog onvoldoende beeld hebben
bij het begrip 'ervaringsleren', en daar
nog al te vaak slechts het opdoen van
ervaringen bij het maken van een product onder verstaan, duidt op grote behoefte aan zowel onderzoek naar goede
voorbeelden van ervaringsgerichte
didaktiek binnen receptieve sferen als
een juiste en genuanceerde uitleg van
de term.
Leerlingenpanel

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor CKVi is de leerling. Eigen
inbreng in het thema en het kiezen van
voorstellingen en tentoonstellingen uit
een groot aanbod hebben dan ook de
voorkeur boven een dichtgetimmerd
onderwerp en een vaststaand cultureel
activiteitenprogramma waarbinnen de
leerling opdrachten maakt en vragen
beantwoordt. Het uitstippelen van
eigen routes en vrijheid in het maken
van werkstukken bevorderen de motivatie om enthousiast deel te nemen
aan CKVi en meningen en keuzes te
beargumenteren. Probleem blijft

natuurlijk, dat lezen we ook in dit verslag op diverse plaatsen, in hoeverre je
als docent sturend optreedt.
Het samenstellen van een leerlingenpanel lijkt in dit kader dan ook aan te
bevelen. Zo'n panel kan in nauw overleg met docenten en deskundigen
werkzaam in culturele instellingen of
steunfunctie-instellingen komen tot
een voorgeselecteerd activiteitenprogramma dat niet alleen aansluit bij
het thema, maar ook bij de interesses
van jongeren. Leerlingen kunnen daaruit vervolgens een eigen keuze maken.
Bezoek aan de schouwburg in de
avonduren of op zondag zal dan minder bezwaren met zich meebrengen en
anderzijds tonen instellingen zich door
veelvuldig contact met de school eerder
bereid programma-onderdelen naar de
middaguren op te schuiven.
Alternatieve kunstdossiers

Diverse bij het project betrokken
scholen tonen zich creatiefin het
bedenken van oplossingen voor problemen en vragen waar collega-instellingen zeer zeker ook mee kampen.
Veel gehoord is de kritiek op het kunstdossier dat al snel uitgroeit tot een onhandelbare, dikke ordner, waar bovendien diverse producten niet in kunnen
worden opgenomen. Denk maar aan
videobanden, muziekcassettes en
ruimtelijk vormgegeven werkstukken.
Diverse kleurenfoto's tonen alternatieven: zelfgemaakte dozen, bestaande
geldkistjes en tassen gemaakt van een
oude jeans herbergen logboeken waarin nauwkeurig activiteiten zijn opgenomen, persoonlijke commentaren op
kunstuitingen en reflecties op eigen
handelen.
Ter afsluiting werden in veel gevallen
werkstukken gemaakt, die in een tentoonstelling of podiumproductie aan
de andere leerlingen werden gepresenteerd of die als uitgangspunt dienden
voor een discussie. Vaak kwam het tot

een (audio-)visuele verbeelding van
opgedane indrukken. Terecht merkt
een school op dat de tijdsplanning voor
praktische activiteiten goed in de gaten
moet worden gehouden: CKVi moet
immers niet verworden tot het verlengde van de reguliere kunstvakken, waar
het maken van een product doorgaans
centraal staat. Juist het verwoorden van
impressies, gedachten, afwegingen en
meningen vormt een belangrijk onderdeel van het vak.
Cijfermentaliteit
Dat in het verslag geen negatieve opmerkingen zijn opgenomen over de beoordeling van CKVi-leerlingen - ze
krijgen immers geen punten, maar
moeten het vak 'naar behoren afronden' - ligt aan het feit dat de netwerkscholen die cijfers wél hebben toegekend aan diverse onderdelen van het
dossier. Slechts een enkele school wist
de kunstdossiers met termen als
Voldoende' en 'goed' te beoordelen
door het opstellen van criteria.
'Volledigheid', 'zorgvuldigheid' en
'eigen initiatief van de leerling' werden
onder meer aan toetsing onderworpen
zonder cijfers te noemen. Samen met
het CITO en het SLO zullen de netwerkscholen onderzoeken hoe de
cijfermentaliteit in een richting kan
worden omgebogen, waarin enthousiasme en culturele betrokkenheid een
grotere rol speelt dan een verplicht
rapportcijfer.
De projecten zijn uiteindelijk op alle
scholen onder zowel docenten als leerlingen geëvalueerd. "Ik heb dit jaar
veel opgestoken wat betreft mijn kunstervaringen; vroeger deed ik heel weinig
met kunst en interesseerde het mij ook
helemaal niet. Ik ging wel eens naar
een museum, maar dat was meer omdat het moest. En zeker het Filmhuis
en de Harmonie (schouwburg) vond ik
heel leuk om eens te bekijken en misschien ga ik er binnenkort wel weer

eens heen. Ik vond die dingen meer
wat voor deftige mensen en daar voel
ik mij niet zo thuis, maar nu is dat heel
anders. Ook het vormen van een
mening over iets en het beoordelen
vind ik veel gemakkelijker geworden.
Dit komt doordat je veel verslagen
moet schrijven. Vroeger deed ik daar
veel langer over dan nu." Aldus één
van de leerlingen, die zich ervan bewust is geworden dat kunst en cultuur
eigenlijk veel dichter bij staan dan hij
vóór het project dacht. En dat is toch
één van de belangrijke doelstellingen
van het vak. Dat er ook veel tijd in ging
zitten, vond niet iedere leerling even
prettig. Maar die klacht zal deels
worden opgeheven als het vak gewoon
opgenomen wordt in het rooster.

netwerkscholen. Die zullen dit jaar
hun ervaringen op diverse plaatsen in
het land uit de doeken doen en zijn
inmiddels gestart met de opbouw van
regionale netwerken. Het maandelijks
overleg gaat intussen door: het experiment mag dan afgelopen zijn, over
inhoud, didaktiek en organisatie van
CKV i leven nog de nodige vragen. Ê

U kunt Een ontdekkingsreis naar het vreemde
(1997), onder redactie van H. van Bemmel,
L. Metzlar en H. van Voorst van Beest,
bestellen bij het SLO, specialisten in
leerplanontwikkeling. Afdeling verkoop.
Postbus 2041, 7500 CA Enschede.
Telefoon: (053) 484 03 05.

Een handleiding CKVi

De beschrijving van de netwerkscholen
heeft door de kritische houding van de
schrijvers, namelijk de teamleiders van
de netwerkscholen zelf, niet geleid tot
slechts een opsomming van persoonlijke ervaringen en activiteiten. Het
biedt een eerste handleiding bij het
opzetten van het vak binnen de eigen
school, waarbij het verslag kan dienen
als discussiemiddel en aanzet tot
denken en handelen.
Een ontdekkingsreis naar het vreemde is
niet alleen interessant voor toekomstige kunstcoördinatoren, maar ook
voor docenten en kunstmentoren die
betrokken zijn bij CKVi. Met name het
gele katern, een verzameling voorbeelden van materiaal dat aan leerlingen is
uitgereikt, geeft de lezer een concreet
beeld van de mogelijke vorm en
inhoud van bijvoorbeeld een balansverslag, een kunstdossier en een kunstautobiografie. Veel docenten staan juist
om dit praktisch materiaal te springen.
Voor wie na lezing van het verslag nog
niet genoeg informatie denkt te hebben gekregen, is achterin een adressenlijst opgenomen van de betreffende
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Een palet van premières
Nieuwe leergangen voor CKVi
Voor dertig procent van de scholen gaat in augustus de
tweede fase van start. Dat houdt in dat veel secties en schoolbesturen de hoofden hij elkaar zullen steken om voor elk vak
een nieuwe leergang te kiezen, afgestemd op de eisen van de
tweede fase. CKVi is voor het voortgezet onderwijs een
compleet nieuw vak, dat voor alle leerlingen verplicht is.
Docenten uit verschillende vakgebieden - ook zonder veel
voorkennis - zullen CKVi gaan geven. Een (ver)korte
inventarisatie.
Joris Hermsen

Aanvankelijk lag het in de bedoeling
om u een complete inventarisatie te
maken van alle nieuwe leergangen
voor CKVi. Dat is niet gelukt. In het
land van uitgevers heerst stilte voor de
storm. Op onze vraag om toezendigng
van enig materiaal reageerden slechts
enkele uitgeverijen. De angst om (te)
vroegtijdig wat van de plannen weg te
geven is kennelijk groot. Wat nu volgt
is wat ons wèl bekend is (en dus nogmaals: het navolgende is niet compleet).
Alle (voorname) educatieve uitgeverijen brengen voor het vak CKVi
nieuwe of herziene leergangen uit.
Naar verwachting zullen alle eerste
delen van de leergangen CKVi in dit
voorjaar gereed zijn. Alleen Wolters
Noordhoff komt met het vwo-deel één
jaar later. Dit zijn de - nu bekende nieuwe methodes voor CKVi:
• De Verbeelding (EPN)
• Boem Paukeslag (Meulenhoff
Educatief)
• Palet (Thieme)
• Première (in '98 met havo-deel; vwodeel in 1999) (Wolters Noordhoff)
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• Zienderogen Kunst (herziening)
(Malmberg)
- Via Delta CKVi (SUD)
• Signalement (Lambo)
Kunstbeleving

Een paar dingen zijn duidelijk. In alle
CKVi-leergangen zal vooral een brede
kennismaking met kunst voorop staan.
Leerlingen krijgen een breed aanbod
van geïntegreerd kunstonderwijs:
beeldende kunst, vormgeving, drama,
muziek, dans en wereldliteratuur.
Er zal gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende bronnen; de hoofdstukken
zullen ingedeeld zijn in thematische
modulen. Persoonlijke smaak, kunstbeleving en reflectie zijn daarbij belangrijk. CKV is echt ervaringsgericht
onderwijs, dat kunst biedt met een grote en een kleine k.
Aandachtspunt

Het wordt aardig om te letten op hoe
de verschillende methoden zullen
ingaan op kunsthistorie en in welke
mate theorie en praktijk zich zullen
verhouden. Uiteraard staan in alle

methodes het zelfstandig werken en
leren hoog in het vaandel, maar interessant is vooral de manier waarop en
de mate waarin. Centraal staat daarbij
de samenstelling van het kunstdossier.
De voornaamste verschillen tussen de
diverse methodes zullen te vinden zijn
in de materialisatie. Standaard zal een
methode CKVi bestaan uit een leerboek/theorieboek, een opdrachten/
(ver)werk(ings)boek en een uitvoerige
docentenhandleiding. Variatie zal vooral zitten in het aanvullend/ondersteunend materiaal in de vorm van cd's, cdroms, diskettes en videomateriaal.
Sommige leergangen zullen aparte
delen hebben voor havo en vwo, andere
zullen alleen differentiëren in de werkboeken.
In een van de volgende nummers van
Tsjip/Letteren zullen de leergangen
- bij verschijning - nauwkeurig onder
de loep genomen worden. M

TS TS
IP TSTS
IP
TS
TSTS
TSTS
TSTS
TS
TS TSTSTS
God giveth and God taketh away
In mi jn blijd e jeugd was ik d

In mi jn blijd e jeugd was ik diep religieus . Maar ik had ook kritiek. Als ik deelnam aan de eredie ns t,
lu isterd e na ar predikanten of bad uit mijn kerkboek , erge rde ik m e regelmatig aan de antieke taal
waarin de ' Heer der Heerscharen' kennelijk diende te word en aa n gesproken . Het deftige 1[ , me t
hoofdlett er, was voor God nog veel te minnetjes, je moest @ tegen hem zegge n. [e knielde niet voor
hem neer ma ar neder. Naam valsuitgan gen waren in kerkelijk Nederland s nog springlevend en ook
de aanvoegen de wijs: 'God geve, God nem e, de na am des Heren zij geprezen ' was nog een alledaag se categor ie. Ik yond dat als gods diens t van belan g was voor h et actu ele leven, je er ook in normale
actue le taal in en over moes t kunnen communiceren . Daarom stoor de dat archaisch gedoe m e.
Vlak voor kers tmis kreeg ik bezoek van kennissen uit Cana da. Ik liet ze de oude stad van Nijmegen
zien en b racht ook een bezoek aan h et Canadees kerkhof in Groesb eek. Bij dat bezoek las ik een aan tal teksten op grafstene n van gesne uvelden: 'God giveth and God taketh away', Be thou faithful into
death ', Th eir na me Liveth for evermore '. Ik yond die teksten prachti g. Waarom ? De pijn m aar ook
het hou vast en de hoop van de overleve nde n krege n door de klassieke taal een historische dimensie.
Hun leven sovertu iging maa kte deel uit van een cultuur van vele, vele eeuwe n. Daardoor werd de pijn
niet min der. Maar door de wijze van formuleren kreeg die pijn 'waardighei d' , Ook een hee l antieke
ter m .
Wat is er met mij gebeur d tussen 1958 en 19 98 ? Het is du idelijk, ik ben een oude man geworden.
De geschiedenis van eigen leven omvat h eel wat meer jaren dan de te verwachten toekoms t. De tijd
is er debe t aan dat mijn kijkrichting ee n koerswendi ng van 180 gra den hee ft on dergaan.
ik wil u it he t bovenstaande een conclus ie trekken voor de inri ch ting van de nieu we ckvprogramma 's . Ais je jonge mensen warm wilt laten lopen voor kunst, zul je ze op de eers te plaats
moeten confronte ren met hedendaagse producten . Dat die he de n daagse kunstp roducten in h eel wat
gevallen naar de maatstaf van ou deren wein ig voors tellen, is niet van belang. Natuurlijk is het beste
wat voorbije eeuwen heb ben nagelaten , klassieke kunst dus, beter dan de hedend aagse doo rs nee .
Jongeren bekijken de zaak echter no g van de andere kant. Hun blikr ichting moet het vertrekpun t
zijn bij de didactische inri chting van he t nieuwe ku ns tenpro fiel. Die klassieken komen weI. Die zijn
al zoveel eeuwe n oud dat hun toekom st , ook bij deze jon geren , h eu s wei verzekerd is.

Duitstalig en toch geen Duits
De groteske vertellingen van Urs Widmer
Afgelopen maanden was zijn satirisch toneelstuk 'Top
Dogs', onder regie van Franz Marijnen, hét succes in de
Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel Urs Widmer.
Dat Duitstalig niet noodzakelijk Duits hoeft te zijn, bewijzen de essays en verhalen van deze Zwitser. Zijn 'Schweizer
Geschichten' kunnen een aangenaam onderdeel vormen
van het lezen voor de Duitse literatuurlijst. Wie niet veel tijd
heeft, kiest enkele van de dertien verhalen, geestig, eigentijds
van problematiek en bij tijden grotesk van sfeer.
Kees Combat

26

Op doorreis door Zwitserland - want
wie kan in dat peperdure land nog onbekommerd wekenlang vakantie houden? - belandden wij in een Luzerner
boekhandel. Heel goed gesorteerd,
vonden we, want Mulisch stond er;
Nooteboom, Margriet de Moor, en
't Hart waren er te krijgen. De Zwitserse literatuur stelde weinig voor,
herinnerden we ons, ook al zouden we
Die schwarze Spinne van Gotthelf nooit
meer vergeten. We kochten een
Zweedse roman in Zwitserse vertaling,
en Monsieur Malaussène van Daniel
Pennac, oorspronkelijk Frans, in het
Duits. Maar dat vonden we eigenlijk
wel mal, zo'n aankoop van buitenlands
in vertaling terwijl we toch in Zwitserland waren, dus vroegen we de deskundige jonge man die de zaak dreef:
'Hebt U nou ook iets echt Zwitsers
voor ons van kwaliteit?'
'Lees dan Urs Widmer', zei hij, 'Een
geestig en kritisch man, die, zoals
Thomas Bernhard in Oostenrijk, hier
de zaken op hun kop zet.'
Jammer genoeg hadden we op dat moment niet veel kennis van de Zwitserse
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literatuur paraat. Thuisgekomen zouden we grijpen naar nummer 42 van
de Duitse kroniek: Die Schweiz:
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Dat leverde tenminste de kennismaking op met de romanschrijfster
Margit Schriber die in een fraaie schets
onze gevoelens vertolkte van 'Die
Schweiz als Durchfahrland'. Zij voert
een jong meisje op dat niet gelukkig is:
Nichts ist los in diesem Wilimoosdorf,
klagt sie. Es wird renoviert. Ein neues
Friedhofreglement liegt vor. Eine neue
Zonenordnung. Ein Katalog von
Forderungen. Ein Stois unerledigter
Begehren. Langere Festtische für die
Bierflaschenreihen unserer Festbesucher. Eine Autowaschanlage, die
achtzig Autos in der Stunde durch ihre
Bürsten treiben kann. Die übliche
Ozonbelastung, die üblichen Waldschaden, die übliche Landestemperatur. Der gewonhnte Dunst. Kein
Nachtleben. Kein Tagleben. Leute, die
dösen oder auf die Autobahn starren,
un die erwachen, wenn das Kartenhaus
des Nachbarn in sich zusammenfallt.

Die Welt braust vorbei, kaum da£ jemand den Kopf nach uns dreht. Sie
verlafèt das Durchfahrland.
Maarten 't Hart noemde al in 1984, in
zijn inleiding op een bloemlezing met
verhalen over Zwitserland, kritische
auteurs als Franz Boni, Thomas Hürlimann en Bruno Schnyder, die de Zwitsers neerzetten als stroef en wantrouwig, kleinburgerlijk en oerconservatief.
Hans Ester en Jetty Enklaar geven in
hun Zwitserland-special van de Duitse
kroniek een ereplaats aan de domineeschrijver Kurt Marti. Die keuze valt te
verklaren uit hun voorwoord waar ze
schrijven dat tegenwoordig het vredige
Zwitserland van de dichter Ramuz met
zijn prachtige landschappen en welvarende stadjes niet meer lijkt te zijn dan
een land waarover de staf wordt gebroken. Het gaat dan over de geschiedenis
van het land gedurende de Tweede
Wereldoorlog. We hebben dat onlangs
nog gezien in verband met de vermiste
banktegoeden van joodse slachtoffers
van de nazi's, over de politiek-economische rol van Zwitserland in de wereld
en zijn veiligheidspolitiek. Liever
nuanceren Ester en Enklaar het oude
en het nieuwe beeld tot dat van een
'pluriformes Land mit einer weltoffenen und selbstkritischen Kultur'.
Maar, als ik even mag denken aan de
leerlingen van 4 of 5 havo/vwo, Marti
is intussen al 76 jaar oud en bepaald
geen exponent van de huidige genera-
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tie Zwitserse auteurs. Als dominee was
hij wel kritisch, als schrijver geëngageerd, een man voor wie kunst, geloof
en werkelijkheid met elkaar vervlochten moeten zijn. Zijn roem verwierf hij
in de jaren zestig, toen hij allerlei
binnenkerkelijke taboes doorbrak, bijvoorbeeld, met Leichenreden (1969),
waarin hij het afscheid nemen van een
overledene op een heel andere wijze
realiseert dan men gewoon was.
Voor onze boekhandelaar in Luzern
was dus niet hij het, die ons een beeld
kon geven van hedendaagse, Zwitserse
literatuur, maar Urs Widmer.
We kochten dus Widmers Schweizer
Geschichte, verschenen bij Diogenes in
Zürich, de uitgever van een hele reeks
door Widmer geschreven boeken en
van Erich Hackl en Doris Dörrie. We
werden beloond: Widmer is een bijzonder geestig prozaïst die met ontspanning spanning weet te wekken.

moet, de stad door en kruipt via de
waterleiding en over de daken van de
huizen de stad uit. In Die gelben
Manner laat hij robots twee aardbewoners ontvoeren naar hun verre planeten. En zijn ruim voorradige fantasie
leeft hij bijzonder uit in Das enge Land,
een land zo smal, dat je, als je er rechtdoorheen rijdt, bijna vergeet dat het
een apart land is, ongetwijfeld een
groteske variant van het eigen Zwitserland. Van Der Kongrejl der Palaolepidopterologen is de titel al genoeg om het
satirische karakter te proeven van wat
toch een ontwikkelingsroman blijkt te
zijn. En met lm Kongo gaat de lezer
een volslagen oer-land binnen, een
Kongo dat barst van de geheimzinnigheden, product van Widmers fantasie,
waarover criticus Michael Krüger opmerkt: 'Eines ist unbestreitbar: Für die
Welt, wie sie uns von Urs Widmer vorgestellt wird, würde ich die unsere unbesehen opfern.'

Persiflage, fantasie, avontuur

En naast deze romans zijn er de bundels verhalen, de novellen en de essays.
Widmer heeft zich veelvuldig uitgelaten over de rol van de schrijver, bijvoorbeeld als 'Erinnerungselefant' of
als Kassandra die waarschuwend de
vinger heft. Schrijven is voor hem een
tegengif tegen ongeluk en dood. Lees
daarvoor de essaybundel met de merkwaardige titel Die sechtste Puppe im
Bauch derfünjten Puppe im Bauch der
vierten und andere Überlegungen zur
Literatur.

Urs Widmer komt niet voor in de
Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, maar dat neemt niet weg dat
hij in drie decennia een flink oeuvre
bijeen heeft geschreven. Van welke
aard zijn zijn boeken? Hij debuteerde
in de jaren zestig met twee verhalen
onder de titel Alois/Die Amsel im Regen
im Garten. Als je leest wat hij aan ingrediënten bijeenbrengt, weet je meteen met een kaleidoscopisch en
komisch genre van doen te hebben.
Alois is een persiflage op de western en
tegelijkertijd een parodie op Die Leiden
desjungen Werthers. Het gaat net zo
goed over de ondergang van de Titanic
als over Donald Duck en Kapitein
Hornblower, de scheve toren van Pisa
en de Ronde van Zwitserland, snelschaken en postovervallen. In zijn
avonturenroman Die Forschungsreise
zeilt iemand in een buitenwijk van
Frankfurt van zijn balkon, sluipt, alsof
hij door een gebied van kannibalen
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Widmers Zwitserland

Hoe subjectief Widmer zijn werkelijkheid beziet en wil bezien, blijkt uit zijn
nawoord bij de Schweizer Geschichte.
'Mijn verhalen beschrijven niet Zwitserland, maar mijn Zwitserland. Ik kan
me voorstellen dat ik een vergelijkbaar
boek over Duitsland of Oostenrijk
graag zou willen lezen. Uit de subjectieve voorkeuren en afwijzingen van
een ander kun je, als deze maar duide-

lijk subjectief blijven, soms net zo veel
leren als uit beschrijvingen die objectief willen zijn en het - hoe dan ook zozeer niet kunnen zijn.'
Wat heeft hij dan wel geschreven?
'Ich habe versucht, Geschichten zu
schreiben, in denen es sozusagen nach
Schweiz riecht, nach ihren unverwechselbaren, von Kanton zu Kanton, von
Ort zu Ort verschiedenen Eigenschaften.'
Hij vindt zijn verhalen realistisch en
toch fantasie. Ze geven uitdrukking
aan zijn ambivalente gevoelens ten opzichte van Zwitserland. Sinds 1970
woont deze Zwitser in Frankfurt. Hij
vindt zijn landgenoten eigengereid en
vergelijkt de situatie, waarin zijn - op
zich zo prachtige land - zich na alle
grondspeculaties bevindt, met die van
een warenhuisconcern in Bern. Het
concern wil in de oude stad een geweldige ruimte creëren, maar moet de
facade van het middeleeuwse huis
behouden, met achter de gevel verzorgingsgangen om de geraniums water
te kunnen geven, 's Nachts zal, om de
oude sfeer te behouden, achter witte
vitrage licht branden. Dat is Zwitserland: 'keine Idylle, sondern ein grofèer
Bauplatz'. Niet lang meer of de Zwitsers zullen 'die Alpen zubetonieren'.
Twaalf kantons, dertien verhalen

Schweizer Geschichte telt dertien verhalen, die je, met enig combinatievermogen, ook dertien hoofdstukken van
een raamvertelling zou kunnen noemen. 'Roman' is te sterk gezegd.
Daarvoor vertonen de dertien geschiedenissen te weinig samenhang.
Bindend element is het drietal personen - een Engelse piloot, een dikke
dame en de ik-figuur, die we later zien
opduiken als de man met de snor,
zogenaamd Widmer zelf. Om een
indruk te geven van Widmers aanpak
laat ik hier het begin van zijn eerste
verhaal volgen.

'Die dicke Frau, der Pilot und ich gehen durch die riesengroSe Halle des
Flughafens von Frankfort. Die dicke
Frau geht in der Mirte, der Pilot und
ich haben je einen Arm um sie gelegt. Ich spüre den Wulst [=uitpuiling], den ihr Bauch über dem Gürtel
macht. Ich freue mich, da£ wir endlich beisammen sind. Monatelang habe ich an die beiden gedacht, an unsern Aufbruch, unsre Reise zu dritt.
Wir tragen unsere Ausrüstungen auf
dem Rücken: die dicke Frau einen
Sportbüdel, aus dem ein
Schmetterlingsnetz ragt, der Pilot einen Armeetornister [= ransel] und
eine Angelrute, ich einen alten Skirucksack, an den ich eine Feldflasche
mit Sirup und Himbeerschnaps drin
gebunden habe. Die dicke Frau tragt
einen Koffer mit verbla&ten Hoteletiketten, die noch von ihrer Mutter
stammen. Das waren noch Zeiten,
denke ich. Wir singen. Die dicke Frau
macht einige Stepschritte durch die
Flughafenhalle, wie am Broadway.
Wir schlagen dazu den Rhythmus auf
unsern Oberschenkeln. Passagiere
mit Turbanen [= tulbanden] und
Fotoapparaten bleiben stehen und
sehen ihr zu. Sie wirft die Beine in
die Höhe wie beim Cancan, immer
schneller, und als sie zum Abschlufè
den Rock für
eine Sekunde nach hinten hochwirft,
applaudieren die Leute frenetisch. Ich
küsse die dicke Frau. Lachend gehen
wir weiter. Auch der Pilot kü£t die
dicke Frau. Er ist per Autostop von
Manchester gekommen, die dicke
Frau von Berlin, und wir haben uns
im Restaurant Hellas getroffen. Wir
wollen zusammenbleiben, mindestens ein Jahr lang. Wir wollen eine
Reise wie noch nie machen.'
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Dit begin is in zijn weergave van gekke, onverwachte gebeurtenissen typerend voor het hele boek, en dan bedoel
ik vooral de wijze van formuleren, die
steeds een gradatie van ironie behoudt,
soms sterker, soms minder sterk.
De reis die de drie gaan maken is een
reis per luchtballon, en op het uitgestrekte vliegveld van Frankfurt moeten
ze zoeken naar hun vervoermiddel. Als
ze hem eindelijk ergens achteraf ontwaren, rennen ze er in echte Widmerstijl op af:
'Wir rennen los. Mein Rucksack
hüpft beim Rennen auf und ab, und
der schwere Koffer der dicken Frau
reifit mir fast den Arm aus. Der
Pilot ist viel schneller als wir zwei.
Er rennt wie ein Windhund über
das Rolltrottoir. Wir horen das sich
entfernende Donnern seiner
Soldatenschuhe. Die dicke Frau hat
einen roten Kopf und schnauft. Sie
lachelt mich an. ïhre Brtiste hüpfen
auf und ab. Ich liebe die dicke Frau,
ihre Zartlichkeit, ihren Mut. [...] Wir
gehen im Gras, jetzt viel langsamer.
Vor uns steht der Ballon nun schon
sehr grote und beinahe rund. Die
dicke Frau schlagt ein Rad vor
Freude. Wir werden glücklich sein,
denke ich, hoffentlich. Wie schwer
ist mir das Leben in der GroÊstadt
in der letzten Zeit gefallen! Wie sehr
habe ich mich nach Zartlichkeit,
Liebe und Abenteuern gesehnt!'
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Aan avonturen geen gebrek. Ze zijn
nog niet opgestegen of ze moeten al
hoogte winnen om een vliegtuig te ontwijken dat recht op hen afkomt. De
schrijver zelf is de sukkel die denkt dat
je eerst de zandzakken moet openen
om het zand te lozen. En als hij dan
een volle zandzak naar beneden gooit
raakt die precies het vliegtuig. Daarna
begint het zalige zeilen door de lucht,
'Entspannt sitzen wir da, essen
Radieschen und lassen eine Flasche
mit Rotwein herumgehen.'
Een opgewekt trio, zonder woorden
zijn ze alle drie op elkaar gesteld. Ze
varen hoog in de lucht over de Rijn,
over Widmers geboortestad, nu geïndustrialiseerd en vol rokende schoorstenen, ooit een stad met 'Biergarten
und Kastanien, Handorgelorchestern,
stillen StraiSen, Kolonialwarenhandhingen'. Het stemt weemoedig. Van
Basel gaat het naar Zürich. Ze landen
midden op een voetbalveld, waar juist
een match wordt gespeeld. Typisch
voor Widmer is het groteske tafereel
dat volgt:

'Es regnet jetzt in Stromen. Der Donner ist ziemlich laut. Der Schiedsrichter
kommt pfeifend auf uns zugerannt, mit einer roten Karte in der Hand. Vom
Spielfeldrand her rennen Polizisten und Sanitater. Ich gehe auf den Schiedsrichter zu. "Es ist nicht unsre Schuld", sage ich in meinem Dialekt, "es handelt
sich um höhere Gewalt." Der Schiedsrichter starrt fassungslos auf unseren
Ballon, und ich sehe, dafè er die rote Karte langsam wieder einsteckt.
Regenwasser lauft ihm übers Gesicht. "In meinem ganzen Karriere als Schiedsrichter ist mir so was noch nie passiert", sagt er.
"Ich habe acht Landerspiele, zwei Cupfinals, drei Europapokalspiele und ein
Uefa-Pokalspiel gepfïffen." Ich nicke ihm zu. Der Regen prasselt nun wie aus
Kübeln. Die Polizisten, die Spieier, der Schiedsrichter, die Sanitater und wir schleppen den Ballon hinter eines der Tore. Wir vertauen ihn sorgfaltig. Blitze fahren in die Hausdacher rings ums Stadion. Die Donner krachen. Ich packe den
Skirucksack und den Koffer der dicken Frau und renne auf die Spielerkabinen
zu. Ich schaue über die Schultern zurück und sehe durch die hinter mir rennenden Polizisten hindurch, da£ der Schiedsrichter das Spiel mit einem Schiedsrichterball wieder anpfeift. "Wie steht es denn?" frage ich einen Fotografen, an
dem ich vorbeirenne. "2:0 für Zürich", ruft er hinter mir drein,
"die Basler spielen wie die letzten Sennen.'"

Vanuit deze onschuldig ogende verhaaltrant begint de verteller zijn kritiek op de Zwitsers te druppelen.
De ballon wordt geconfiskeerd, want
daar konden wel eens drugs in zitten.
Als het drietal thee met rum heeft gedronken, moet het flink betalen:
'Wir lesen das Zettelchen, auf dem
der Preis steht. Staunend sehen wir
uns an. Wir legen unsern
Hundertmarkschein hin und schauen
auf die paar Geldstücke, die ons das
Servierfraulein herausgibt."
Er zit niks anders op dan bij het
Leger des Heils te gaan pitten! Daar
filosoferen ze over Zwitserland, nog
geen eeuw geleden een land waar
vluchtelingen uit de hele wereld terecht konden, maar 'seit im Zweiten
Weltkrieg so viele Juden hierher wollten, denken die Leute, das soll ihnen
nicht nochmals passieren. Jetzt wollen die Schweizer unter sich bleiben.'
Zwitsers onder elkaar

En hoe ziet dat er dan uit, Zwitsers onder elkaar? Widmer tovert een aantal
boeiende taferelen uit zijn hoed. In
'Solothurn' bijvoorbeeld fietsen twee
droevige mannen, elk van een andere
kant van het dorp, naar de kroeg in het
midden, om hun verregend huwelijk
en hun troosteloos bestaan als zetter
en baanwachter te vergeten. Terwijl
wij, ergens in een hoekje ons trio ballonvaarders waarnemen, nu als toeschouwers, nemen de beide mannen
de wereld de maat. Vroeger was alles
beter natuurlijk.
'Heute will jedes Arschloch auf eine
Südseeinsel. Aber wenn sie auf einem
Velo hoeken, haben sie nach hundert
Metern einen Herzkollaps. In den
Stadten fahren die Jungen mit dem
Auto zur Schule. Wenn wieder einmal
eine Not kommt, dann sitzen die
schön da.'
In het bijzonder de Duitse vreemdelingen krijgen er van het tweetal van

langs. Het eindigt in dronkenschap en
een fikse knokpartij tussen de twee, die
de boel kort en klein slaan, en vervolgens elkaar tevreden de hand schudden en heimwarts keren.
Elk verhaal en daarmee elk beschreven
kanton heeft in dit boek zijn eigen
sfeer. Widmer zet boeren uit Appenzdl
neer die er heimelijke liefdes op nahouden. De boer bedriegt zijn vrouw
zonder te beseffen dat zijzelf hem met
de postbode de hoorns opzet. Vooral
die postbode weet aardig uit de school
van de liefde te klappen, want het briefgeheim is bij hem niet veilig.

heeft en dat zoveel leerlingen en ouderen van haar verwijderd houdt. E

- Urs Widmer, Schweizer Geschichten.
Diogenes Taschenbuch, 1977. Zürich. De
eerste druk verscheen bij Hallwag Verlag
in Bern, 1975.
- Die Schweiz: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Duitse kroniek, jrg. 42, voorjaar
1992, nr. 1-3, is te bestellen bij de administratie: Muurhuizen 11, 3811 EC Amersfoort. Wie weet kunt u dit exemplaar nog
krijgen, prijs NLG i3,-/BEF 240.

Wisselend perspectief

Grappig voor de goede lezer is de
manier waarop de ballonvaarders in
het ene verhaal slechts op Hitchcockwijze even aan het slot in de lucht worden waargenomen en in het andere
prominent aanwezig zijn. Telkens verandert het perspectief van de verteller:
nu eens gaat dat in de wij-vorm, bijvoorbeeld als ingezetene van de Aargau, dan weer in de derde persoon of
de ik-vorm. In 'Aargau' wisselen fantasie en werkelijkheid elkaar af, maar de
meeste verhalen spelen toch in één
werkelijkheid. Het leven in de bergen
krijgt gestalte in bijvoorbeeld 'Graubunden', waarin een oude man een
liefdesgeschiedenis vertelt aan de ballonvaarders en anderen, en heel sterk
in het fantastische verhaal 'Neuenburg', spelend in de winter, bij ijzige
koude.
Ik zou zeggen: wanneer je vier of vijf
verhalen van deze Schweizer Geschichte
uitzoekt - en over de beste heb ik hier
al iets opgemerkt - lijkt mij Urs
Widmer een uitstekende, goed te begrijpen auteur voor leerlingen in de
tweede fase. Zijn proza heeft niets
belegens. Het is fris, intelligent en
ondeugend genoeg om Duitstalige literatuur te bevrijden van het imago
'zwaar' dat zij naar veler opvatting
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De onttovering van het verleden
De Leeuw van Vlaanderen in klas of leeskring

Met een zich steeds uitbreidend Verenigd Europa lijkt het
meer dan ooit nuttig leerlingen bewust te maken van de
eigen identiteit van land en volk waartoe zij behoren. Europeaan, maar ook Belg/Vlaming of Nederlander. In deze bijdrage gaat het over identiteit en literatuur, gezien door
Vlaamse ogen en met de blik op de Vlaamse literatuur.
In het bijzonder aandacht voor de klassieker 'De leeuw van
Vlaanderen' in de klaspraktijk. Literatuur waarnaar verwezen wordt.
André Mottart

Ik ging in 1957 voor het eerst naar school.
Ik kreeg in dat jaar een paspoort voor
Gutenhergs universum, maar ook nog een
ander, innerlijk en onzichtbaar paspoort,
want het leesboekje is een soort paspoort
dat de identiteit bepaalt van enkele generaties. Enkele generaties... dat is een heel
volk. Ieder volk heeft zijn eigen leesboekje.
Dubravka Ugresic (1995:21)
Identiteit en literatuur

Het verleden heeft bewezen dat identiteit in hoge mate gecreëerd wordt. In
de zeventiende eeuw bijvoorbeeld was
er in Nederland nauwelijks nationaal
besef, die is pas in de negentiende
eeuw totstandgekomen. Het begrip
Groot-Brittannië is pas in de achttiende
eeuw gevormd en honderd jaar geleden
sprak de meerderheid van de Fransen
niet eens Frans. Laat staan dat men
zich Fransman voelde. Door de bijzondere situatie waarin Vlaanderen
terechtkwam, na de oprichting van het
Koninkrijk België in 1830, is de nationalistische reflex van veel recentere datum, maar ook tot op vandaag een
brandende kwestie gebleven.
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Opvallend hierbij is dat van de
Vlaamse cultuur verwacht wordt positief mee te werken aan het imago van
de natie en dat als onderdeel van de
strijd voor een zelfstandig Vlaanderen.
In dit perspectief moeten de romantische ideeën over natie, volk en taal
die in Vlaanderen nog steeds tot de
verbeelding van velen spreken en voor
buitenlandse oren vast wat oubollig (of
verdacht) klinken, begrepen worden.
De 'Vlaamse letterkunde' speelde in
die ontvoogdingsstrijd geen onbelangrijke rol. Anders dan in aangrenzende
West-Europese landen verwierf de literatuur in de periode tussen Verlichting
en modernisme geen autonome status,
maar bleef ze een dienende taak vervullen: het nationalistische discours
uitdragen (Soetaert 1992:19).
Vaderland (en moedertaal), god en gezin zijn er de drie pijlers van. Een discours dat zich laat samenvatten met
één enkel citaat dat nog steeds dagelijks de voorpagina van een kwaliteitskrant als De Standaard opluistert: 'Alles
voor Vlaanderen, Vlaanderen voor
Kristus'.

Uiteraard is deze redeneertrant geen
Vlaams privilege. Wie de argumenten
analyseert die men niet alleen in de
bevrijdingsoorlogen (Midden-Oosten,
Balkanlanden, de vroegere Sovjetunie, ...) gebruikt, maar ook in de
'reguliere' politiek van 'beschaafde' staten, stuit nog dagelijks op verrassende
uitspraken. Zo verklaarde bijvoorbeeld
Maurice Schumann, gewezen minister
onder De Gaulle, naar aanleiding van
de Volksraadpleging waarin de onafhankelijkheid van Quebec in het geding was, dat "de francofone zaak als
overwinnaar uit de bus komt. Het is
duidelijk dat de Franse taal passie
waard is, in Noord-Amerika evenzeer
als in Noord-Afrika of Libanon. Ik zou
bijna zeggen: ze is waard ervoor te sterven." (De Standaard 2/11/95).
Ook Harald Bloom (1987) fundeerde
zijn klacht over de teloorgang van de
Amerikaanse beschaving op een aantasting van de hoger genoemde drie
pijlers van het traditionalisme.
Schrijvers die het in Vlaanderen waagden aan deze waarden te morrelen,
werden tegengewerkt, meer nog: als
'onvlaams' weggepest... naar Nederland. Vandaar de vele auteurs - van
Cyriel Buysse tot Hugo Claus - die het
aan uitgevers in Nederland te danken
hebben dat hun talent ooit erkenning
kon krijgen.
De houding tegenover de Vlaamse cultuur werd een topos in de Vlaamse lite-

ming en literatuur hun nationale
geschiedenissen, cultuur- en literatuurgeschiedenissen zullen herschrijven
om een cultureel erfgoed te creëren als
fundering voor de toekomstige 'supernatie' Europa.
In deze tijden waarin, zoals Ernest
Gelmer (1983) het zo treffend verwoordde, 'nationalismen onder elkaar
vechten in een strijd om de beschikbare bevolkingen en de beschikbare
staatsruimte' kunnen culturele vorming en literatuuronderwijs een belangrijke rol spelen.
Identiteit en onderwijs

ratuur. De romans Brief aan Boudewijn
(Walter Van den Broeck), Het verdriet
van België (Hugo Claus), De vermaledijde vaders (Monika van Paemel) evenals het pas verschenen Het goddelijk
monster van Tom Lanoye zijn even
zoveel pogingen om zich af te zetten
tegen het credo als zou de artistieke
traditie in Vlaanderen een 'natuurlijke
uiting' zijn van het aloude christelijke
karakter van het Vlaamse volk.
Vlaanderen moet zich nu gaan meten
met Europa. En dat heeft zo zijn positieve kanten. Het gezwollen patriottisme wordt doorprikt vanuit een Europees - en zelfs een ruimer westers en/
of multicultureel perspectief. Maar er
is ook een negatieve kant aan: sommigen staan klaar om nieuwe zekerheden
te creëren, ditmaal rond Europa. Want
Europa is niet alleen een correctie op
het nationalisme, het kan ook aanleiding geven tot een nieuwe vorm van
nationalisme met een duidelijk vijandbeeld, de Islamitische religie bijvoorbeeld.
En hier rijst de vraag op welke wijze de
leraren geschiedenis, culturele vor-

Op een kritische manier over de nationale identiteit praten ligt in Vlaanderen niet voor de hand. Laat staan in
een klassituatie in een verzuild onderwijssysteem. Toch kan door deze
recente discussie het belang van goed
literatuuronderwijs opnieuw ter sprake
komen. Als men in het toekomstige
Europa cultuur ernstig wil nemen dan
hoort daar plaats voor in het leerplan
(Soetaert, 1992:24).
Goede literatuur weet immers precies
de pluriformiteit en de complexiteit
van de multiculturele samenleving
weer te geven. Waardenvolle literatuur
bouwt identiteit niet alleen op, maar
stelt die meteen ook ter discussie.
De recente Europese geschiedenis leert
juist hoe gevaarlijk het kan worden
wanneer de kritische reflectie op de
eigen ideologie in de kiem wordt gesmoord. Natuurlijk is niet elke vorm
van trots op de eigen identiteit meteen
verdacht en is het normaal dat men
met zijn medeburgers, waarmee men
geografische en historische bindingen
heeft, samenvoelt. Maar men moet wel
beseffen dat naties en identiteiten geen
sacrosancte en eeuwige waarden zijn,
maar constructies die voortdurend aan
verandering onderhevig zijn. Met andere woorden: men moet niet alleen de
mythes deconstrueren maar ook waak-

zaam zijn voor de nieuwe mythes die
zich onder onze ogen construeren.
Hierbij is het zeker niet de bedoeling
om in 'relativisme' of 'ironie' te vervallen, noch te beschuldigen, maar te
begrijpen.
Hendrik Conscience: De Leeuw van
Vlaanderen

Volgens de populaire mythe leerde
Hendrik Conscience de Vlamingen
lezen, en gaf hij het Vlaamse volk een
'ziel'. Een confrontatie met zijn
romans vandaag laat daar nog weinig
van vermoeden. De meeste van zijn
meer dan honderd boeken lijken volstrekt onleesbaar geworden. De taal is
op z'n zachtst uitgedrukt zwak, de toon
bombastisch, de neiging tot versterking komisch ('onstuimige harten
kloppen heftig in zwoegende boezems'). De inhoud van zijn verhalen is
niet alleen irritant moraliserend, maar
mist bovendien elke psychologische
diepgang. Ten slotte is er de eenzijdige
beeldvorming als ze al niet volledig
vervalst is: historische feiten in zijn
romans krijgen niet zelden een verrassende verklaring. Toch wordt een aantal van zijn werken, hoe zwak ze soms
ook zijn, tot vandaag toe telkens weer
tot leven gebracht door de vele interpretaties en evaluaties in vele soorten
van discours, waardoor men eigenlijk
van een 'canonfiguur' kan spreken.
Mede hierdoor wordt zo'n auteur
interessant om over natie en identiteit
in de lessen literatuur na te denken.
Bovendien draait de hele thematiek
van zijn wel beroemdste roman
De Leeuw van Vlaanderen rond de beruchte Guldensporenslag in 1302, één
van de basismythes van de Vlaamse
identiteit: de nationale feestdag, de
nationale vlag en de nationale hymne
van de Belgische deelstaat Vlaanderen
zijn aan de mythische veldslag waarin
de 'Vlamingen' de 'Fransen' zouden
hebben verslagen, ontleend. Wanneer
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katholieken mogelijk aanstootgevende
scènes. Als moralist was hij voor alles
een exponent van de heersende klasse,
van de bourgeois-ideologie en bovendien, o ironie, Franstalig en fervent
voorstander van het orthodoxe België.
De klaspraktijk

je echter de historiek van die mythe
opspoort, krijg je een schoolvoorbeeld
van wat Eric Hobsbawm (1992) een
'invented tradition' heeft genoemd.
In werkelijkheid ging het om een complex conflict waarin de belangen van de
leenheer, de Franse koning, gingen
samenvallen met die van de 'patriciërs'
terwijl de leenman, de graaf van Vlaanderen, met zijn aspiraties eerder aansluiting vond bij de ambachten.
Daarbij mag ook niet uit het oog verloren worden dat geografisch gezien
Vlaanderen toen grotendeels in het
huidige Frankrijk lag, en dat de huidige Belgische provincies Brabant,
Antwerpen en Limburg er niet toe
behoorden.
De figuur van Hendrik Conscience is
zelf een voorbeeld van een mythe.
In het collectieve geheugen van de
Vlaming leeft hij voort als een man van
grote verdienste die nog voor zijn dood
een monument kreeg. De werkelijkheid ziet er prozaïscher uit: vrijzinnig
in gedachten en gesprekken, liet hij
zijn werken - met het oog op een ruime verspreiding - door een kanunnik
in Mechelen zuiveren van voor de

N 7.4

Aan eeen dergelijk les(senreeks) kan
niet worden begonnen zonder een reconstructie van wat de leerlingen over
zo'n figuur en over de roman reeds
weten. Waarover gaat het verhaal? Hoe
heb je het verhaal leren kennen? Hoe
ervaar je het verhaal? Ken je de auteur?
Wat wordt van hem beweerd?
Deze eerste fase van de les bevat een
reconstructie van het 'cultureel netwerk' van de leerlingen, uitgebreid
uiteraard door de vraagstelling van de
leraar. Zo worden onder meer verwijzingen geïnventariseerd naar film, televsie, jeugdbewerkingen, schilderijen
en stripverhalen.
Tijdens de tweede fase wordt dit netwerk vergeleken en uitgebreid met
andere netwerken van het kennisgebied. In de eerste plaats worden de
leerlingen geconfronteerd met een
fragment uit het originele werk.
Gesuggereerd wordt in het perspectief
van het thema 'identiteit' een fragment
te kiezen waarin nogal wat elementen
van de 'mythische Vlaamse identiteit'
voorkomen. Een geschikt voorbeeld
vindt men in de scène net voor de
Guldensporenslag, waar men ziet hoe
'in een doodse stilte alle scharen neerzonken en de laatste zegening ontvingen', hoe de Vlamingen herinnerd
worden aan hun 'kinderen die (de
Fransen) zullen uitmoorden', aan hun
'benauwde vrouwen' en hoe ze hun
veldheer achterna 'insgelijks van de vaderlandse grond proefden'.
(Conscience 1983: 303-305). Een confrontatie dus met het gekende triumviraat: God, gezin en vaderland.

In een derde fase zijn er verschillende
mogelijkheden waarin telkens andere
thema's aan bod kunnen komen en
waardoor dit klassieke werk voortdurend kan worden geactualiseerd. En
waarbij ook literatuurwetenschappelijke inzichten kunnen worden behandeld: de functies van de historische
roman, het epos, de figuur van de
schrijver Conscience,...
Een eerste mogelijkheid biedt de confrontatie met een essayistisch stuk
waarin de mythe Vlaanderen, de
Guldensporenslag etc. gedeconstrueerd worden. Ik vermeld hier maar
enkele mogelijkheden:
• Het ware verhaal van de Brugse Metten
(van der Eerden, 1983);
• En België heeft Vlaanderen gemaakt
(Van Istendael, 1994: 251-266);
• Een hoofdstuk of fragment uit:
Het klauwen van de leeuw
(Reynebeau, 1996);
• Een hoofdstuk uit het boek onder redactie van Anne Morelli (1996) over
de mythen uit de geschiedenis van
België, Vlaanderen en Wallonië.
Bijzonder geschikt is uiteraard de
bijdrage in dit boek van Jo Tollebeek
over de Guldensporenslag.
Een tweede mogelijkheid is een bespreking van het literaire 'Nachleben'
van De Leeuw van Vlaanderen. Er zijn
bijvoorbeeld de vrij recente film in een
regie van Hugo Claus, stripverhalen
(onder andere De Moor 1984, zie ook
illustraties bij dit artikel) en het twaalfde hoofdstuk uit nog zo'n Vlaamse
klassieker: De Witte (Claes, 1980:182).
Men kan de leerlingen ook confronteren met moderne teksten, filmfragmenten, televisiedocumentaires rond
actuele gebeurtenissen waarin parallelle houdingen, formuleringen... aan
bod komen. Uiteraard past men zich
telkens aan de actualiteit aan. Toen ikzelf deze lessenreeks opzette, heb ik

onder andere gebruik gemaakt van:
- Het geweld van de zuiverheid

(Hertmans, 1995)
- De televisiedocumentaire Blood en
Belonging van de Canadese schrijver
Michael Ignatieff (BBC 2 -1994).
Later ook door de VPRO uitgezonden en in boekvorm uitgebracht, ook
in het Nederlands (Ignatieff, 1994).
- Confrontatie krantenartikel van Luc
Martens: De taal als hefboom van
emancipatie (De Standaard 7/10/95)
en het antwoord hierop door Dirk De
Schutter: Een kuituur van het verschil.
(De Standaard 11/10/95).
- Confrontatie met artikelen rond de
n-juli viering in 1995 uit verschillende kranten en tijdschriften: De
Standaard, De Morgen,

Knack,...)

Schoolboeken

Een interessante reden om een roman
als De Leeuw van Vlaanderen te kiezen
is dat er lange tijd anders over Conscience en zijn oeuvre is gedacht. De
receptie van zo'n figuur is dan ook bijzonder boeiend om te volgen. Voor
leerlingen is het dan ook nog boeiender om te zien hoe ook op school, in de
schoolbloemlezingen, deze opvattingen
in de tijd mee evolueren en generaties
jongeren hebben beïnvloed. Een inventarisatie van de receptie van Consciences werk in het algemeen en van
De Leeuw van Vlaanderen in het bijzonder uit schoolboeken (van 1909 tot
vandaag) werd aan de leerlingen voorgelegd. In groepjes dienden zij de evolutie van de wijze waarop over Conscience gedacht werd en wordt - van
een absolute verheerlijking over een
voorzichtige kritiek naar een deconstruering van zijn (wel heel Vlaams)
wereldbeeld - te bespreken en aan de
klas te rapporteren. Op die manier
wordt literatuur op school iets dat
dichtbij leerlingen staat. In zo'n analyse van schoolboeken komen ze zelf
tot het inzicht hoe de leerstof op school

ook hun identiteit en wereldbeeld
vormt. De wakkersten onder hen zien
al heel gauw in dat ook deze manier
van lesgeven een beïnvloeding inhoudt: zij verdienen dan ook een tien,
want hebben het opzet van de lessenreeks begrepen.

Gelmer, Ernest (1983), Nations and
nationalism. Oxford: Blackwell.
Hertmans, Stefan (1995), Het geweld van
de zuiverheid. In: Nieuw Wereldtijdschrift,
maart-april 1995.
Hobsbawm Eric J. (1992), Nations and
nationalism since 1780. Programm, myth
and reality. Cambridge: Cambridge

Ten slotte
Het thematiseren van de eigen identiteit is voor sommigen nog altijd een
taboe. Vaak wordt kritische reflectie op
de eigen geschiedenis en natievorming, de 'onttovering' ervan, met
'nestbevuiling' geassocieerd. Wanneer
men echter de waardenvolle elementen
uit het eigen culturele verleden wil vrijwaren, moet men ze weten te scheiden
van de kitsch en het bedrog.
Onttovering moet dus gezien worden
als het historische bewustzijn dat te
hooggestemde idealen tempert en zodoende voor excessen behoedt. Uiteindelijk is de figuur van Conscience het
mooiste bewijs van de relativiteit van
de eigen identiteit. Hij had er duidelijk
zelf last van zoals moge blijken uit een
passus uit een toespraak die hij 1840
in Antwerpen hield naar aaleiding van
de inhuldiging van het standbeeld van
Rubens: "bij de Europese roem van de
Vlaamse schilder Rubens voelt gij uw
hart van fierheid en hoogmoed opzwellen over de naam Belg die gij draagt."
(Gilbert De Groote, 1979:430). Ê

University Press.
Ignatieff, Michael (1994), Waar het bloed
kruipt. Reizen door het nieuwe nationalisme. Amsterdam, Antwerpen: Uitgeverij
Contact.
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Twijfels bij het leesdossier (en enige andere zaken)
De mening van docenten schoolboekenauteur J.A. Dautzenberg
De invoering van het leesdossier is zeker de grootste verandering in het literatuuronderwijs sinds dit bestaat. Je kunt
gemakkelijk uitrekenen dat het aanleggen van het leesdossier
het overgrote deel van de beschikbare tijd opslokt en dat voor
'onderwijs' in literatuur en zeker in de literatuurgeschiedenis nog maar een marginale plaats in het curriculum zal
overblijven. Toch ben ik geen tegenstander van een leesdossier; waar we voor op onze hoede moeten zijn, is het soort
leesdossier dat momenteel min of meer officieel gepropageerd
wordt.
j.A. Dautzenberg

Al vele jaren is op nogal wat scholen
een veel minder officiële vorm in
zwang: een soort materiaalverzameling, bestaande uit een bibliografie
(de 'lijst') plus een beknopte keuze uit
secundair materiaal als recensies,
commentaren uit uittrekselboeken en
dergelijke Voor dit type leesdossier is
veel te zeggen. Een mondeling tentamen dat niet alleen over de boeken
gaat maar ook over die secundaire literatuur, zal allicht veel dieper gaan dan
slechts het toetsen of de leerling zijn
boeken wel heeft gelezen.
De eisen van de VOG

Maar dit is natuurlijk geen leesdossier' zoals bedoeld door de Vakontwikkelgroep Nederlands en de Stuurgroep.
Ik citeer uit de voorlichtingsbrochure
Nederlands van de SLO; voor het gemak beperk ik me tot het VWO. Op
blz. 28 staat onder andere: 'Het leesdossier bevat ten minste de verwerkingsopdrachten uit eindterm 31' en
'het leesdossier [kan] een leesautobio-
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grafie en/of een of meer balansverslagen bevatten.' Daarnaast kunnen ook
'knipsels, recensies, samenvattingen
van primaire en secundaire literatuur,
uitgewerkte verdiepingsopdrachten,
eigen aantekeningen, persoonlijke
reacties enz.' (blz. 16-17) erin zitten.
Wat eindterm 31 inhoudt, staat op blz.
59: de kandidaat kan 'zijn persoonlijke
leeservaring beschrijven, verdiepen en
evalueren'. De beschrijving blijkt weer
uit drie delen te bestaan: een persoonlijke reactie op het boek, een motivatie
van de keuze ervan en een korte weergave van de inhoud. De verdieping is
'gekoppeld aan een specifieke verwerkingsopdracht', waarvan allerlei voorbeelden worden gegeven, zoals het bespreken van de belangrijkste passages,
een analyse van de eigen respons op de
tekst, een karakterisering van de personages, een beschouwing over de spanningsopbouw, een vergelijking met een
ander werk en dergelijke De evaluatie
ten slotte is een eindoordeel over het
boek én een weergave van de eigen

leeservaring; hierbij moet 'de kandidaat onder meer aandacht [besteden]
aan wat hij moeilijk, verwarrend of
onduidelijk vond.'
Korter en duidelijker gezegd: een leerling moet twaalf keer een tamelijk
geleerd stuk van zeer aanzienlijke
omvang produceren.
De bedoeling hiervan is dat de leerling
nauwer bij 'zijn' boeken betrokken
wordt. En de principiële vraag luidt:
gebeurt dat ook? Want is het geen
enorme belasting om over elk boek
zo'n stuk te moeten schrijven? Stel je
voor dat je elke keer als je een boek
leest, dat moet doen met in je achterhoofd de gedachte dat je er straks iets
over moet schrijven... Dan hou je toch
onmiddellijk op met lezen, ben je
geneigd te denken, en ga je voortaan
naar de concertzaal. Maar daarover
moet je óók een stuk schrijven, want
dat valt onder het nieuwe vak CKVi.
Alles wat vroeger op scholen gedaan
werd om kunst en cultuur op een
enigszins aangename wijze toegankelijker te maken voor leerlingen - filmvoorstellingen, muziek, theater, dans alles valt voortaan onder de studielastbenadering en over alles moeten ze
een werkstuk maken. Het is de totale
didactisering van cultuuroverdracht.
Lezen is op die manier geen ontspanning meer maar werk - en dat voor
kinderen die lezen vaak toch al niet zo
aardig vinden. Als iemand een nóg effectievere manier vindt om leerlingen

het lezen tegen te maken, dan hoor ik
die gaarne, want ik ken ze niet.
Nu kan men zeggen: je kunt dat leesdossier toch 'minimaal' invoeren, niet
iedere keer zo'n enorm stuk laten
schrijven maar slechts een of twee keer
en voor de overige boeken wat anders
verzinnen? Zeker kun je dat, maar het
is natuurlijk niet in de geest van het
leesdossier. En het is om deze geest dat
het me hier gaat.
Want die geest is allang uit de fles en
begint andere, zeer kwalijk riekende
geesten op te roepen. Je komt steeds
vaker artikelen en boeken tegen waarvan je buitengewoon mismoedig
wordt. In Literatuur in het studiehuis
van Jan Mulder kun je lezen over 'literatuurdidactiek met een biologische
basis', vernemen dat 'naarmate leerlingen ouder worden ze doorgaans
behoefte [hebben] aan meer licht en
geluid' en staren naar circa 200 formulieren, vragenlijsten en meerkeuzetoetsen die tijdens het werken aan het
dossier moeten worden ingevuld. In
Tsjip/Letteren van oktober 1997 stond
het artikel 'Nieuwe kansen voor gezamenlijke literatuurlessen', waarvan ik
eerst dacht dat het een parodie was,
maar dat serieus bedoeld blijkt te zijn.
Zowel boek als artikel lijken geschreven met maar één doel voor ogen: hoe
voorkom ik koste wat het kost dat een
leerling gewoon een boek léést, in een
makkelijke stoel, en dat nog leuk vindt
ook.
Ik weet natuurlijk ook wel dat deze abjecte onzin de propagandisten van het
leesdossier nooit voor ogen heeft gestaan, want dat zijn honorabele mensen (maar bedenk: ook Brutus was een
honorabel man, schreef Shakespeare),
maar zij hebben wel dit soort aberraties opgeroepen. En ik weet ook wel dat
geen enkele leraar die bij zijn verstand
is deze onzin gaat navolgen, maar het
moet wel even gezegd worden, zeker
als we van de kant van de genoemde

propagandisten geen woord van protest
vernemen als hun geesteskind zo vervormd wordt. Immers, niemand van de
redactie van Tsjip/Letteren heeft blijkbaar gezegd: zijn we nou helemaal gek
geworden? en het stuk vervolgens in de
prullenmand gedonderd.
Controle

Maar zelfs als men van mening is dat
de titanenarbeid die leerlingen moeten
verrichten, hun betrokkenheid bij literatuur zal vergroten en men het leesdossier dus zal invoeren in de geest die
de bedoeling was, dan is er nog steeds
aan aantal praktische problemen.
Allereerst is er de controle op de voortgang. Stel, je hebt als docent-bovenbouw acht klassen van dertig leerlingen (bepaald geen denkbeeldige
situatie), dan betekent dit het begeleiden van 240 leesdossiers. Het lijkt me
niet overdreven om elke leerling om de
twee maanden te spreken over zijn
werkzaamheden. Dat is dus vijf keer
per jaar, telkens twaalf minuten (ook
dit lijkt me niet overdreven). Samen
zijn dit zestig minuten per leerling, per
jaar.
Daarnaast moet je die 'leesverslagen'
bekijken. Havisten hebben acht boeken, vwo'ers twaalf, dus ieder vier per
jaar. Stel voor het beoordelen en bespreken van elk leesverslag twintig
minuten, dan levert dat per leerling
nog eens tachtig minuten werk op.
Samen met het vorige is dit dus 140
minuten.
Hierbij heb ik leesautobiografie noch
balansverslag meegeteld. Je kunt ervan
uitgaan dat je per jaar van elke leerling
een van beide werkstukken moet bekijken. Beide zijn natuurlijk veel langer
dan de leesverslagen, dus stel het begeleiden, beoordelen en bespreken daarvan op elk 30 minuten. Samen met het
voorgaande wordt dit: 240 maal 170
minuten is 680 klokuren, - dus ruimschoots meer dan éénderde van een

volledige baan! En dan heb ik werkelijk
heel zuinig geteld. Zo praat ik niet
eens over herclustering bij de overgang
naar een volgend jaar, want dan moet
je je ineens ook nog een stel leesdossiers eigen maken die voor een deel al
door een collega begeleid zijn.
Deze berekening lijkt me een aardige
inbreng bij toekomstige discussies over
de taakbelasting van de docenten in de
tweede fase, - maar niemand is toch
hopelijk zo dom om te denken dat de
schoolleiding met deze getallen rekening zal houden bij het toebedelen van
het aantal taken aan de neerlandici?
Als tweede is er de controle op overschrijven. Verreweg de meest gebruikte bron zal het leesdossier van een
andere leerling zijn. En als iemand
denkt: dat doen leerlingen niet, die
hebben verantwoordelijkheidsgevoel
genoeg om zelf hun leesdossier te maken, dan zit hij klaarblijkelijk niet in
het onderwijs. Al die leesverslagen
(analyses, vergelijking van bestaande
recensies, zelf geprobeerde recensies,
navertellingen van uittrekselboeken
- navertellingen van navertellingen
dus -, geleerde praat uit boeken van
professoren, al deze en nog veel meer
vreselijke teksten) zullen allemaal op
de computer gemaakt moeten worden
en dus op een schijfje gezet en dus
hoeven ze het niet eens meer over te
schrijven maar kunnen ze het gewoon
inlezen.
En voor echte noodgevallen kunnen ze
altijd nog iets downloaden van Internet.
Op een nascholingsbijeenkomst vertelde een docent uit Het Gooi dat zijn
school een web-site op Internet had en
dat zijn leerlingen daar hun - gecorrigeerde - opstellen onderbrachten,
want dat lijkt toch een beetje op echt
publiceren en wie wil dat per slot van
rekening niet?
Soms tracht men dit te voorkomen
door een technisch trucje. Er is een
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encyclopedie op cd-rom verschenen,
waarvan je niet zomaar iets kunt printen, want als je dat doet, komt er automatisch ook een bronvermelding
onder de tekst te staan. Alsof een leerling met maar ook maar een heel klein
beetje verstand van tekstverwerken die
er niet uit zou kunnen halen!
Is luiheid de enige reden voor dit gedrag? Bij sommige leerlingen natuurlijk wel, maar niet bij alle. De slimmeren hebben al gauw in de gaten dat het
leesdossier een zogenaamd 'handelingsdeer is, waarvoor ze geen cijfer
krijgen maar dat 'naar behoren' in
elkaar gezet moet zijn. Er is echter een
heilige wet in het onderwijs: alles waar
je geen cijfer voor krijgt, hoefje niet
serieus te nemen (docenten van een
vak als maatschappijleer weten hier
alles van). In een razend tempo zal het
leesdossier verworden tot een slordig
bijeengeraapt en bijeengestolen bundeltje papier en al snel zullen er digitale leesdossiercentrales ontstaan waar
je via je modem alles wat je nodig hebt,
tegen een schappelijke vergoeding
kunt kopen. En de docent die zegt dat
hij dat feilloos in de gaten heeft, leeft
in dezelfde droomwereld als de docent
die zich wijsmaakt dat hij het altijd
merkt als een leerling alleen uittreksels
heeft gelezen.
Moeilijkheid

Er is nog een andere reden voor dat
overschijven: de moeilijkheidsgraad.
Want het is niet gering wat we verlangen. Leerlingen zijn per definitie
beginners en in al die leesdossiers zal
dus zelden of nooit iets interessants
staan, want het wordt allemaal overgenomen uit andere bronnen, uit die verdoemde 'secundaire literatuur' die vrijwel nooit geschreven is voor middelbare scholieren en dus onbegrepen
wordt overgeschreven. Om te begrijpen
wat we eigenlijk van hen verlangen,
stelle men zich voor wat we zelf zou-
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den presteren als ons gevraagd werd
een stuk te schrijven over een onderwerp waar we eigenlijk geen verstand
van hebben.
Stel dat mij gevraagd wordt mijn mening te geven over de 41e symfonie van
Mozart. Dan zou ik zeggen dat ik die
heel mooi vind en als argument geef ik
dan dat er zulke mooie melodieën in
zitten, en om aan overtuigingskracht te
winnen voeg ik er dan nog aan toe dat
ik sommige daarvan op elk uur van de
dag kan neuriën.
Maar zelfs als ik een vrij domme leerling was, zou ik begrijpen dat dit toch
wel erg mager is, en dan voegde ik
eraan toe dat die symfonie de Jupitersymfonie wordt genoemd, en dat
Jupiter de Romeinse oppergod is
(en om te laten zien dat ik niet van de
straat ben, schrijf ik er nog bij dat dat
dezelfde is als Zeus bij de Grieken) en
dat zo'n benaming toch wel iets zegt
over de status van die symfonie in de
muziekgeschiedenis.
En als ik een slimme leerling was, zou
ik begrijpen dat ook dit nog heel mager
is. En dan zou ik iets heel vreselijks
gaan doen: ik zou de secundaire literatuur erbij halen en opschrijven dat
Mozart 'in een tijd dat de homofonie
de polyfonie al volledig verdrongen
had, toch terugggreep op het contrapunt van de oude Bach, waardoor zijn
symfonie met name in het vierde deel
een welhaast fugatische structuur
kreeg.' En ik zou dat alles opschrijven
met slechts een vaag idee van wat het
contrapunt is en helemaal geen idee
van wat een fugatische structuur zou
kunnen zijn.
En leerlingen gaan zoiets ook doen,
want dat leesdossier moet natuurlijk
wel vol. Ook nu gebeurt zoiets af en
toe. Vraag ik bij het mondeling aan
zo'n jongmens wat hij van een boek
vond, krijg ik als antwoord dat hij het
een mooi boek vond want het perspectiefwas zo'n mooie vision dedans (want

die jongen weet van mij dat ik argumenten eis en heeft dus het Prismauittrekselhoek erbij gehaald). Zeg ik:
maar jongen, waarom begin je nou
ineens Frans te praten? en dan zegt hij:
o, is dat Frans, meneer?
Het is alleen zinvol iets op te schrijven
over boeken, als je geleerd hebt wat er
over boeken opgeschreven kan worden
en wat er al zoal over opgeschreven is.
Bij kunst en literatuur hebben wij
steeds de neiging te denken dat het
gaat om emoties, verbeelding, inlevingsvermogen en gevoelens: 'fa, ik voel
dat gewoon zo' of'Dat vind ik nu eenmaal, mag dat soms niet?'
Nee, dat mag soms niet: sommige dingen kunnen niet 'gevonden' worden,
omdat ze fout zijn.
Literatuur is een vak, waar je iets voor
moet leren en zelfs van buiten leren en
waarbij je te rade moet gaan bij mensen die het al geleerd hebben en het
dus beter weten. Pas als dat is gebeurd,
als er een hele hoop is geleerd en veel
is gelezen, dan kun je - heel voorzichtig - vragen: jongen/meisje, wat vond
jij nou van dat boek? En af en toe zul je
een antwoord krijgen, waar je van ophoort, waarbij je denkt: ja, zo zou je het
ook kunnen zien.
Maar velen van ons willen meer: ze
willen dat leerlingen literatuur net zo
'leuk' (een typische scholierenterm)
gaan vinden als wij. En omdat dat
almaar niet lukt, gaan we voortdurend
nieuwe dingen bedenken en het ergste
wat we kunnen doen is het vak 'opleuken', zoals Herman Pleij het ooit
noemde.
Waarom zou iedereen literatuur lezen
leuk moeten vinden? We verlangen
toch ook niet dat iedereen van klassieke muziek houdt? En waarom zouden literatuurlessen per se leuk moeten zijn? Literatuur is gewoon een vak,
net als natuurkunde, waarvan de
docent zich nooit erover bekommert of
de leerlingen het wel 'leuk' vinden: ze

moeten het gewoon leren. Een collega
van mij merkte ooit jaloers over wiskunde op: daar hebben ze maar twee
werkvormen: opletten en sommen
maken, en als er tijd over is, maken ze
nóg een som. Zo zijn er ook bij literatuur maar twee serieus te nemen werkvormen: opletten en teksten bestuderen, de rest is op zijn best een amusant
divertimento. En iemand die zijn lessen vult met verhaaltjes laten herschrijven, andere eindes eraan laten verzinnen, interviews houden met de hoofdpersoon, mooie tekeningen maken bij
een passage, in plaats van de kinderen
iets te leren over barok, Verlichting,
impressionisme, dadaïsme en het
absurde theater, zo iemand is uit op
snel succes en makkelijke populariteit.
Het studiehuis

De achtergrond van dit alles is dezelfde
als die van het studie- of leerhuis: een
zekere afkeer van kennis (want die
veroudert) en daarvoor moeten 'vaardigheden' in de plaats komen, en een
zekere afkeer van lesgeven (want dat
motiveert niet) en daarvoor moet 'begeleiden' in de plaats komen.
Kennis wordt hierbij steeds opgevat als
een verzameling losse feiten, wat in
werkelijkheid zelden of nooit het geval
is: feiten worden steeds aangeboden in
een kader. En kennis veroudert helemaal niet altijd: de constante van

Planck is over een eeuw nog steeds
even belangrijk en is dan nog steeds
6,626.1c»"34 f/sec. Deze angst voor feiten tref je dan ook vooral en misschien
wel uitsluitend aan bij 'zachte' vakken
- terwijl die toch al zo weinig feiten
hebben; laten we die juist koesteren!
De zo begeerde vaardigheden bestaan
slechts dankzij kennis, vragen kun je
alleen stellen als je feiten kent. Pas als
je het - op zich al interessante - feit
kent dat Haydn 104 symfonieën
schreef, Mozart 41 en Beethoven 9,
dan pas kun je de vraag stellen hoe dat
komt. En het antwoord op die - zeer
interessante - vraag zegt iets wezenlijks over de veranderende maatschappelijke positie van de kunstenaar
tussen pakweg 1750 en 1800.
En wat dat lesgeven betreft twee dingen. In de eerste plaats wordt er steeds
het denigrerend bedoelde bijvoeglijke
naamwoord 'frontaal' voor geplaatst:
'lesgeven' wordt zo voorgesteld als vijftig minuten voor het bord staan te
praten tegen dommelende leerlingen.
In feite komt dat zelden of nooit voor.
Slechts weinig docenten hebben genoeg kennis van een onderwerp om
vijftig minuten aan een stuk erover te
kunnen praten. En over sommige
onderwerpen kan niet eens zoveel
gepraat worden. In de hele wereld is er
niet genoeg kennis over het lijdend
voorwerp voorhanden om vijftig minuten mee te vullen: alles wat daarover
gezegd kan worden, kan op een half
A4-tje. 'Frontaal lesgeven' is slechts
een pejoratieve uitdrukking voor 'centraal lesgeven': een docent van wie alle
draden uitgaan en bij wie ze weer bij
elkaar komen, die de touwtjes in handen heeft maar zodanig dat de leerlingen het nauwelijks merken, die de
baas is maar niet zijn mening opdringt, die de leerlingen voortdurend
zelfstandig laat werken maar wel onder
zijn supervisie.
In de tweede plaats - en dat is buiten-

gewoon aardig - komt net in deze tijd
een deskundige van een internationaal
befaamd Nederlands instituut voor
wiskundeonderwijs ons vertellen dat
men elders na vele jaren ellende alweer
aan het afstappen is van het 'zelfstandige leren', 'het leren leren' en het
groepswerk. Terug naar het frontale
lesgeven dus, volgens professor Treffers. Alleen noemt hij het niet zo (hij
zal wel wijzer zijn) hij noemt dat 'neoklassikaal' lesgeven, - maar hij bedoelt
natuurlijk precies hetzelfde.
Literatuurgeschiedenis

Maar goed. Stel dat bijna alles wat hierboven staat niet waar is, dat het slechts
de pessimistische misvattingen zijn
van een in het vak vergrijsde, verzuurde en verstarde leraar die zich niet
kan/wil aanpassen aan de nieuwe tijd,
- dan blijven toch die benodigde 680
uren (want tellen kan ik wel degelijk).
En dat impliceert dat er vrijwel geen
tijd over zal blijven voor het vak dat
door veel literatuurdidactici zo verafschuwd lijkt te worden: literatuurgeschiedenis.
Het literatuuronderwijs in het middelbaar onderwijs is van oudsher historiserend gericht geweest en altijd al zijn
er pogingen geweest dat te veranderen,
en steeds hebben we die aanvallen
afgeslagen. Naast traditionele boeken
als die van Knuvelder, Lodewick en
Calis zijn er altijd alternatieve methoden op de markt geweest, en steeds
hadden die slechts enkele jaren (matig)
succes en verdwenen dan weer.
Waarom komt die literatuurgeschiedenis telkens weer terug? Omdat er altijd
enkele mensen overblijven die begrijpen dat het van groot belang is dat aanstaande intellectuelen iets weten van
de geschiedenis van de letterkunde en
de cultuur van hun land. Iemand die
daar niets van weet is een onbeschaafd
mens en iemand die - impliciet of
expliciet - propageert dat men daar
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niets van hoeft te weten is een barbaar.
De alternatieve manieren van literatuuronderwijs beginnen altijd op de
universiteit. Zelfs in een vak als literatuurwetenschap wordt af en toe iets
nieuws ontdekt. Daar wordt dan op
gepromoveerd en vroeg of laat wil
iemand ook promoveren op de betekenis van dat nieuwe voor het middelbaar
onderwijs. De promovendus doet dan
steeds een heus onderzoek: soms gaat
hij dat nieuwe wel tien lessen lang
onderwijzen en na afloop wordt aan de
leerlingen gevraagd wat ze ervan vonden. Ze vonden het natuurlijk prachtig,
want het was weer eens wat anders en
bovendien begrepen ze feilloos 'dat ze
het niet hoefden te kennen'. En educatieve uitgevers, nooit te beroerd om
mee te doen aan modieuze zaken,
gingen al snel na de promotie de eerste
schoolboeken over dat nieuwe op de
markt brengen.
Zo'n aanval hebben we meegemaakt
in de jaren zeventig toen de verhaal theorie ontdekt werd. Snel verschenen
boeken als Indringend lezen, Ik heb al
een hoek en Mooi is anders, en alle
docenten begonnen flashbacks en
perspectiefwisselingen te tellen dat het
een aard had. Maar na een aantal jaren
ebde dat weer weg en van verhaaltheoretici wordt tegenwoordig weinig
meer vernomen. Nu zitten we dus met
die leerlinggerichte benadering. Wie
geabonneerd is op Tsjip/Letteren, had
dat enkele jaren geleden al kunnen
zien aankomen. Daarin was toen veel
te lezen over de 'reader response criticism' die aan Amerikaanse universiteiten ontwikkeld was, en dat was het nou
toch werkelijk helemaal. Natuurlijk
kwam al snel het hele circus op gang:
er werd over gedoceerd, er werd gepromoveerd, er werd onderzoek gedaan op
school en nu is het bijna wettelijk verplicht.
Hoe komt zoiets? Omdat alle VOG- en
Stuurgroep-leden die Amerikaanse en
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Nederlandse publicaties hebben gelezen? Natuurlijk niet: zelfs Tsjip/
Letteren heeft meer lezers dan al die
proefschriften bij elkaar. Zoiets komt,
omdat het blijkbaar in de lucht hangt,
de tijd is er op een of andere geheimzinnige manier rijp voor. Maar een
aantal jaren daarna is de tijd op dezelfde geheimzinnige manier rijp voor de
geruisloze verdwijning ervan.
De verhaaltheorie verdween ongeveer
in dezelfde tijd als Karel van het Reves
beruchte lezing over literatuurwetenschap (Het raadsel der onleeshaarheid,
1978), waarin tamelijk onweerlegbaar
werd aangetoond dat al die duizenden
geschriften over verhaaltheorie konden
worden samengevat in precies zes zinnen. Maar de verdwijning van de verhaaltheorie is niet aan deze lezing te
danken: deze lezing en het verdwijnen
van de verhaaltheorie hingen gewoon
in de lucht, de tijden waren er rijp
voor.
Zo zal het ook gaan met de 'reader
response criticism', de 'leerlinggerichte
benadering' en het 'leesdossier'. Het
gaat heus wel weer voorbij, en waarschijnlijk nog tamelijk snel ook. Dan
kunnen we weer gewoon ons werk
doen.
Lesgeven

Dat werk is lesgeven - de meesten van
ons kunnen dat over het algemeen
redelijk goed. En dit brengt me vanzelf
op het 'zelfstandig leren', waar iedereen zo druk mee is. Op elke school
lopen wel een paar collega's rond die
helemaal 'in' het Studiehuis zijn, zoals
men vroeger 'in' Baghwan was, - u
zult ze ongetwijfeld kennen.
Ik werk op een school waar we nu al
voor het derde jaar experimenteren en
doen alsof de tweede fase al ingevoerd
is. En echt vrolijk word je er niet van.
Hebben wij dan zulke onwillige, luie,
lamlendige en domme kinderen?
Welnee, wij hebben zoals bijna alle

scholen heel gewone kinderen. En wat
gewone kinderen willen is zekerheid
en duidelijkheid. Dat is zelfs hun
recht.
Ze hebben het recht onderwijs te krijgen (en de plicht daar zelf ook wat voor
te doen), ze hebben het recht gewezen
te worden op de juiste methoden (en
de plicht af en toe zelf een zijweggetje
te verkennen). Ze hebben de plicht opdrachten uit te voeren (maar ook het
recht te vernemen op welke wijze dat
het beste gedaan kan worden); ze
hebben de plicht zaken te leren (en het
recht te horen hoe ze dat het beste
kunnen doen).
Anders gezegd, leerlingen hebben
recht op onderwijs, - dat staat zo in de
grondwet. En onderwijs is iets anders
dan trial and error, maar wat aanmodderen, god zegene de greep. Onderwijs
is een confrontatie, een interactie, een
samenspel tussen docent en leerlingen. De oude Grieken wisten dat al.
Vorig jaar is de school waar de grootste
leraar en de grootste geleerde van de
Oudheid zijn studenten les gaf, eindelijk teruggevonden. Je zou er bijna een
vingerwijzing Gods in zien.
In 1946, kort voor hij aan De avonden
zou beginnen, noteerde Gerard Reve
zijn plannen voor dat jaar: 'Het werk
dienen wij geduldig en zonder opwinding te verrichten, en over den titel
dienen wij ons geen zorgen te maken.'
Zoiets geldt ook voor ons: wij moeten
geduldig en zonder opwinding ons
werk verrichten en over Den Haag, de
Stuurgroep, de VOG en vooral de literatuurdidactici dienen wij ons geen
zorgen maken, - maar we moeten ze
wel scherp in de gaten houden.
In de tussentijd moeten wij, zoals ooit
Candide door schade en schande leerde, gewoon onze tuin bewerken. Ë

Goed onderzoek naar problemen met leesdossier
Het leesdossier bij literatuur
Het leesdossier is terecht punt van discussie. Wat ervóór
pleit, werd in deze kolommen heel wat keren opgeschreven.
Wat ertegen is blijkt uit de filippica's van tegenstanders.
Maar wat is de praktijk ervan? Gelukkig is het niet hij retoriek gebleven, maar zijn sommige scholen al jaren bevlogen
aan de gang met leerlinggericht literatuuronderwijs, soms
zelfs vanaf de brugklas, met tekstervaringsmethoden, leesautobiografie en leesdossier. En gelukkig is er nu ook onderzoek verricht dat hout snijdt.
Wam de Moor

In het kader van 'Studie en onderzoek'
binnen het project Nederlands Voortgezet Onderwijs verscheen bij de SLO
een verslag van het onderzoek dat Josje
Hamel heeft ingesteld naar problemen
rond de praktijk van het leesdossier en
oplossingen daarvoor. 'Binnen enige
jaren moeten alle docenten die literatuur geven, leerlingen instrueren en
begeleiden bij het aanleggen, inrichten
en gebruiken van het leesdossier. Dat
is te beschouwen als een substantiële
verandering in de praktijk van het literatuuronderwijs'. Aldus Dick Prak, die
namens de SLO het onderzoek van
Hamel accepteerde, dat deze onder
leiding van de Groningse didactici
Geppie Bootsma en Theo Witte uitvoerde. De studie ondersteunt een
andere uitgave van de SLO waarin op
korte termijn een handleiding voor het
leesdossier wordt gepresenteerd, waarvoor Joop Dirksen verantwoordelijk is.
In Hamels rapport vindt men een kenschets van het leesdossier, vanaf de
eerste vermelding in het kader van
tekstervaringsmethoden in 1981 tot de
opname in het nieuwe examen als ver-

werkingsinstrument. In de beschrijving van haar onderzoeksopzet laat
Hamel zien hoe kwetsbaar dit instrument nog is, hoe weinig scholen er
zeer actief mee in de weer zijn.
Dankzij een uitgekiend interviewschema kwam zij desondanks op het
spoor van de problemen en mogelijkheden van het leesdossier.
Tussen geloof en ongeloof

Docenten op één school - school A blijken elk van een andere doelstelling
uit te gaan en werken er dus ook heel
verschillend mee. En het aardige is dat
je meteen de onderscheiden typen
docenten voor je ziet: een gelovige, een
twijfelaar en een ongelovige. De gelovige zoekt echt naar de relatie tussen
literatuur en leerling, maar zou graag
willen dat ze als collega's één lijn trokken, één didactiek afspraken, samen
tot iets moois kwamen. De twijfelaar
mikt wel op het zelfvertrouwen van de
leerling, maar is wars van structurering, en vindt vooral de schriftelijke
verbalisering van ervaringen met literatuur een bezwaar. Net als haar leer-

lingen, zegt ze. Met gevolg dat ze ook
niet echt aan de leesdossiers heeft gewerkt. De ongelovige etaleert zijn scepsis ronduit. In het gebruikte schoolboek (Op niveau literair) hebben ze het
eerst over tekstbeleving, dan pas over
tekstbestudering - dat draait hij dus
om -, als leerlingen moeten schrijven
over boeken wordt hun weerzin alleen
maar groter, hijzelf kijkt de dossiers
nauwelijks in en leerlingen zijn niet in
staat tot een gefundeerd oordeel.
Hij vreest veelvuldige fraude.
Hamel: "Samengevat heeft deze docent
de meeste problemen met het idee
leesdossier op zich. Dat probleem lost
hij op door zo min mogelijk aan het
leesdossier te doen."
Op school B is men net begonnen
sectiebreed met het dossier te werken
en lijken veel problemen nog op die
van school A, maar men vordert. Op
school C hanteert men het leesdossier
al vijfjaar; 'in die jaren is er heel wat
aan gesleuteld en verbeterd', en met
name de onderlinge samenwerking op
vakoverstijgend gebied leidde ook tot
de conclusie dat leerlingen wel degelijk
in staat zijn tot een gefundeerd waardenoordeel over de boeken en andere
teksten die zij lezen.
Zeven jaar pionieren

Soms pioniert een docent op zijn
eentje. Dat gebeurt bijvoorbeeld op
school D, waar de docente Frans ver is
gevorderd in het werken met het lees-

TSJI P/LETTEREN

74 I

41

dossier; zij doet dit al zeven jaar. Even
lang werkt school E met een methode
die veel weg heeft van het leesdossier,
net als op school C vanaf de brugklas.
Zo kan men ook vaststellen dat de leeslijn van de leerlingen aanvankelijk weinig individueel is om gaandeweg persoonlijker te worden. Ook deze school
heeft acht jaar geleden een omslag
moeten maken, van formeel en structuuranalytisch naar het werken met
leesdossier, leesautobiografie, balansverslag en dergelijke. Het nakijken van
de leesdossiers kost de meeste tijd; helderheid, concreetheid en samenhang,
toepassing van de theorie, verwerking
van docentcommentaar zijn punten
om op te letten. Maar het loont. Van
fraude heeft men geen last: 'De leesverslagen die de leerlingen nu schrijven zijn veel persoonlijker van aard
dan bij de traditionele aanpak waarbij
leerlingen kunnen volstaan met een
uittrekselboek'. Bovendien worden er
betere resultaten geboekt op het mondeling examen: de docent hoeft niet
alsnog te checken of de leerlingen hun
boeken wel hadden gelezen, het mondeling is veel meer een gesprek over
literatuur dan vroeger.
Wat te doen?

In een volgend hoofdstuk vat Hamel de
problemen samen. Dat de organisatie
op sectieniveau een eerste hobbel is die
genomen moet worden en dat deze de
vrijheid van de docent enigszins inperkt, is een van de conclusies uit de
inventarisatie. Daarna komt samenwerking met andere secties als op te lossen
probleem.
Als het gaat om inhoud en kwaliteit
van de leesdossiers luidt de conclusie
dat vermindering van het aantal te
lezen boeken leidt tot verbetering van
de kwaliteit van het leesverslag. Over
het gebruik van uittrekselboeken denken docenten verschillend. Voor zover
het informatie genereert over de com-
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positie van een roman is er volgens de
docente Frans weinig tegen. Des te
meer tijd blijft erover voor een persoonlijke reactie. Maar het klakkeloze
overnemen van uittreksels voor het
dossier heeft weinig zin en school E
heeft juist in het persoonlijk verslag
een goed alternatief gevonden.
Een eigen mening gaat verder dan Vel
leuk' of'niks aan', en juist de scholen
C en E, die leerlingen vanaf de brugklas laten werken met het leesdossier,
merken dat mede door de lessen spreken en luisteren, en door duidelijke
opdrachten te formuleren aanzienlijke
verbetering optreedt. Ook inzake de
werkhouding van leerlingen springen
deze twee scholen eruit. Hamels conclusie spoort met het streven van de
lezers gerichte literatuur didactiek om
voor literatuuronderwijs een longitudinale lijn uit te zetten en vanaf de basisschool of brugklas bewust onderwijs in
literatuur te verzorgen.
Terecht concludeert Hamel dat het gevoel als docent je vrijheid kwijt te zijn
meer te maken heeft met je houding
ten opzichte van het 'andere' leren in
de tweede fase dan specifiek met de
invoering van het leesdossier.
Daarnaar toewerken en het hanteren
als leerinstrument kan op heel verschillende manieren. Hamels onderzoek maakt duidelijk, dat alles in dezen
een kwestie is van oorzaak en gevolg.
Wie wind zaait, zal storm oogsten.
Maar wie weet wat hij in de grond
stopt, krijgt dat er ook uit.

hebben met het leesdossier. Voor hen
is het leesdossier eenvoudigweg een
'Fremdkörper'. Het werkt niet 'als het
wordt gebruikt als controlemiddel bij
het traditionele, cognitieve, reproductieve en op tekstbestudering gerichte
literatuuronderwijs' (p. 54). Wie echter
het accent legt op literaire (smaak)ontwikkeling en het geven van een
persoonlijk, individueel oordeel over
literaire werken, redt het wel degelijk.
In haar aanbevelingen propageert Josje
Hamel de ontwikkeling van lesmateriaal waarmee leerlingen leren reflecteren, dat uiteindelijk een goed balansverslag oplevert. Verder is onderzoek
nodig naar de samenhang tussen individueel en gezamenlijk leren, aspecten
van geïntegreerd literatuuronderwijs
- een gemeenschappelijk leesdossier
bijvoorbeeld voor Nederlands, de moderne vreemde talen en CKVi - en de
praktijkbeschrijving van scholen die
deelnemen aan het netwerk Geïntegreerd Literatuuronderwijs.
Ik ben gelukkig met deze beschrijving
van onderzoek. Mij persoonlijk helpt
zij bij de voltooiing van een boek over
het leesdossier en de weg er naar toe
- waarvan een enkeling wellicht intussen ten onrechte vermoedt dat het er
pas zal komen wanneer het leesdossier
is bijgezet in het panopticum van didactische oudheden. Wishful thinking!
Meer nog dan voor de individuele
didacticus is voor de docent die wil
leren van de openhartigheid van collega's in hetzelfde schuitje, het rapport
een welkome uitgave. È

Leesdossier voor enkele Fremdkörper

Het plezierige van dit rapport is dat je
er als docent en didacticus echt wat aan
hebt. Hamel verstopt zich niet achter
jargon, heeft een goed gestructureerd
verhaal en zorgt voor een heel zakelijke
samenvatting van problemen en oplossingen. Docenten die het accent leggen
op tekstbestudering en formele analyse
van boeken, blijken grote moeite te

Josje Hamel, Het leesdossier bij literatuur.
Een onderzoek naar problemen en oplossingen
in de praktijk. Studie en onderzoek binnen
het project Nederlands VO 26.
SLO Enschede, oktober 1997. Onder redactie van Helge Bonset. Bestellen: SLO,
Project Nederlands, Postbus 20431, 7500
CA Enschede. Tel (053) 4840 414/646.

Afscheid van het Platform Kunsteducatie
Jan Kassiesprijs voor Technische School Jonkerbosch
Wat was ze in haar wiek geschoten, onze staatssecretaris
Tineke Netelenbos van Onderwijs! Nota bene op u december jl. helemaal naar de Hanzehof in Zutphen gereisd om
de Jan Kassiesprijs uit te reiken, en daar krijgt ze van docent
Nederlands en cabaretier Wil Willemsen te horen dat haar
beleid met het ivbo nergens op lijkt.

Kees Combat

Willemsen had 's morgens, op de
afscheidsconferentie van het Platform
Kunsteducatie Voortgezet Onderwijs,
de zaal al platgekregen met zijn conference en liedje over de afbraak van het
ivbo. In zijn vlijmscherpe conference
met één enkel liedje, hekelde hij de
vanbovenafcultuur, het geregel dat
blokkerend werkt op de creativiteit en
het eigen initiatief van de scholen.
Tegelijktertijd veegde hij terecht de
vloer aan met het dédain waarmee heel
wat eerstegraders neerkijken op de
ivbo-leerlingen waar ze op technische
scholen als Jonkerbosch mee te maken
krijgen.
Dat liedje zong hij nog eens voor mevrouw Netelenbos. Maar net als haar
baas houdt onze staatssecretaris graag
vol, dat een beter beleid voor de minst
gevorderden in het voortgezet onderwijs niet denkbaar is. Dus reageerde ze
venijnig: 'Denkt u nou echt, dat ik, die
verantwoordelijk ben voor onderwijs
het ivbo de nek om zou willen draaien,
omdat we dat opnemen in het vbmo?
Daar wil ik nog wel eens met u over
praten, meneer Willemsen!'
Willemsen vanuit de zaal: 'Goed, U
bent uitgenodigd, ik zie u volgende
week!'

De staatssecretaris: 'Dat komt dan

mooi uit, want jullie hebben de Jan
Kassiesprijs gewonnen!'
Op slag was de protestzanger alle boosheid kwijt, stormde het podium op en
nam de staatssecretaris liefdevol in zijn
armen. Het aardigste moment van de
dag en de vele kunsteducatoren van
scholen en instellingen waren het
graag eens met de beloning voor
Willemsen en zijn collega's Stef van
Hulst en Han ter Reegen, die samen
op hun Technische school Jonkerbosch
in Nijmegen 'het onmogelijke' op
kunstgebied hebben weten waar te maken: leerlingen van de laagste geklasseerde schoolvorm te interesseren voor
kunst van klasse.
De bekroonde school: een voorbeeld

Op de Technische school Jonkerbosch
zijn de kunst en cultuur goed geregeld.
Met een eigen organisatie, eigen telefoonnummer, eigen budget, zodat leerlingen leren wat een bedrijfje is. En het
werkt! 531 leerlingen telt de school dit
jaar, waaronder 10 meisjes. Door een
hechte samenwerking met het LOKV,
het Intercultureel Muzisch Instituut
(voor schoolconcerten, lezingen en exposities) en de SSKVG-Zuid - tot voor
kort het Regionaal Steunpunt Kunstzinnige Vorming Nijmegen - voor

filmvoorstellingen, workshops en een
Kunstuitleen Kunstwerk, weten de drie
docenten hun leerlingen voor vrijwel
alle kunstvormen te interesseren. Ze
hebben daarvoor een stevige organisatie opgezet. Met overtuiging gaan zij
in tegen de opvatting 'Cultuur voor die
gabbers, Turken en Marokkanen, dat is
toch alleen maar housen?!'
Maar je moet er wel veel voor doen en
het blijft koorddansen. Willemsen vertelde hoe violisten en blazers van Het
Gelders Orkest op zijn school kwamen
om hun instrumenten in handen te
geven van jongens en meisjes die het
liefst wat met die handen doen, en die
verrukt raakten van wat zo'n instrument wil en kan. 'En op het eerstvolgende concert van het Gelders Orkest
zat ik daar met drie bussen vol leerlingen, die muisstil en betrokken luisterden en na afloop enthousiast waren.' Drie maanden later brak 'J.van Z.
te A.' alles wat Willemsen had opgebouwd weer af- tijdelijk gelukkig door aan het begin van zijn concert
met het Orkest van het Oosten in
dezelfde zaal een sneer te geven op de
Nijmeegse voetbalclub en met chagrijnig gezicht te veronderstellen dat die
jongens en meisjes er wel geen fluit
aan zouden vinden. Na tien minuten
moest deze pedagoog van de kouwe
grond het concert afbreken. Eigen
schuld. Ook een artiest kan vanuit zijn
ivoren toren komen en nadenken met
wie hij te maken heeft.
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Willemsen: 'Een goede voorbereiding
is bij ons een must. Ik wil ook altijd
zien wat ik contracteer. Ook een orgelproject vinden leerlingen prachtig. Ze
gaan de Sint-Stevenskerk in, kunnen
alles van dichtbij zien, krijgen een
demonstratie van de vier orgels en een
live concert.'
Het Matisse-project

Heel bijzonder was het project rond
het Matisse Theater, een atelier voor
verstandelijk gehandicapten in
Wijchen. 'Het is geweldig en verbazingwekkend wat die mensen produceren. We zijn met ze gaan praten en
organiseerden een grote Matisse-expositie op school, mooi geopend door
Huub Kortekaas, een oud-docent én
kunstenaar die het klappen van de
zweep kent. We hadden workshops
waarin de verstandelijk gehandicapten
samen met leerlingen van onze school
schilderden. Wat die Matisse-mannen
maakten, vonden de jongens prachtig.
Zo'n project is zeker voor herhaling
vatbaar, maar je moet zoiets niet ieder
jaar doen. Het is enorm tijdrovend en
kost veel energie: collectie uitkiezen,
zorgen dat die op school komt, persberichten schrijven, de opening organiseren met catering en sprekers.'
Willemsen is er zich van bewust dat
voor veel van zijn leerlingen het ivbo
eindonderwijs is. Dat is een extra
stimulans om kunst uit de kast te
halen. 'Er is antipathie en onbegrip bij
de leerlingen, wat de boer niet kent,
lust ie niet. Ballet en toneel kunnen
heel mooi zijn, maar je moet dat wel
dicht bij hen brengen. Met workshops
bijvoorbeeld waarin leerlingen zelf aan
de slag moeten, dan beklijft het. Dat
geldt ook voor poëzie. Als ik mijn
gitaar pak in de klas en een liedje zing,
vinden leerlingen dat heel mooi. Als ik
vervolgens zeg: "Dit was nou een gedicht", zijn ze verbaasd.'

N
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De opheffing van het Platform

Workshops school - instellingen

De dag was in de morgen begonnen
met de opheffing van het Platform
Kunsteducatie voor het Voortgezet
Onderwijs, in 1994 ingericht door de
man-vrouw-onderneming van Koos
van Deursen en Greetje van Hemert.
De een was voor zijn pensionering een
hoge ambtenaar op Onderwijs, de
ander tot voor kort directeur van de
SSKVG-Zuid, thans adjunct-directeur
van de Concordia Kunst & Cultuur in
Enschede. Wat hen samenbracht was
de uitgesproken liefde voor de relatie
scholen - kunstinstellingen. Die laat
nogal te wensen over, omdat veel van
de kunstinstellingen iets uitstralen van
arrogantie: 'Ze komen wel!' Nou, dat
doen ze dus niet, de scholen.
Dat hadden de initiatiefnemers van het
Platform vier jaar geleden in het snotje. Vandaar dat ze bij de ministers van
Onderwijs en Cultuur aanklopten en
de twee miljoen kregen om in vier jaar
tijd met het Platform Kunsteducatie
voor het voortgezet onderwijs initiatieven los te trekken.
In de Zutphense Hanzehof, namen
Van Deursen en Van Gemert afscheid.
In een tweespraak die zij op rijm hadden gezet - wat mij nog het meest
deed denken aan de Nieuwjaarsact van
Thomasvaer en Pieternel - telden zij
hun zegeningen, met als voornaamste
dat zij de kunstinstellingen bewuster
hebben kunnen maken van de vraag
die de school als afnemer van kunst en
partner in de kunsteducatie doorgaans
stelt.

Wat gebeurde er nog? Workshops.
Waren het in 1995 vooral de scholen
die lieten zien hoe ze de weg vonden
naar de kunstinstellingen, deze keer
demonstreerden de laatsten wat zij in
huis hadden voor de scholen. Zo heeft
De Toneelschuur in Haarlem een
'promoteam' van veertig zogenaamde
'ambassadeurs' gerecruteerd uit leerlingen van acht verschillende Haarlemse scholengemeenschappen die op
hun 'lokaties' voorstellingen van De
Toneelschuur aanbevelen en toelichten. Het Strabrechtcollege in Geldrop
produceerde uit de samenwerking met
het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven en het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant een toneelbewerking van de Odyssee in tien delen,
waar voor elk deel een Eindhovense
school verantwoordelijk is. Dat mondde uit in één gezamenlijke slotvoorstelling. Bijzonder! En het Haags
Gemeentemuseum mag momenteel
gesloten zijn, buitenshuis profiteren
leerlingen van het Johan de Witt College uit het Schilderkwartier - tegenover het museum gelegen - met zijn
vele allochtone leerlingen van een
diversiteit aan kunstwerken, door de
leerlingen uitgekozen, met daarbij een
passend verhaal. Veel Haagse scholen
kwamen kijken en luisteren.
Zelfwas ik bij een workshop waarin
twee heren uitlegden hoe hun 'pilotproject' rond het thema 'Zintuig' liep
en loopt. Al in het 'Goede Praktijk' project was het Niels Stensen College
in Utrecht opgevallen door zijn uitstekende samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, met
name op het terrein van drama. Op
vergelijkbare wijze kwamen de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en het
Arnhemse Olympus College tot een
samenwerking.

Van hun project 'Goede Praktijk' van
kunsteducatie, dat in 1995 en 1996
liep, legden ze de resultaten vast in het
boek Als 't er in zit, wil 't er uit, en de
afsluitende conferentie rond dat
project in het Bussumse 't Spant op 7
december 1995, liet zien wat scholen
kunnen als ze zeer bewust van kunst
een punt maken.

Het project Zintuig

Voor het interconfessionele Olympus
College, in 1995 ontstaan uit een fusie
van twee Arnhemse scholen, is de
kunst een soort religie. Hun voorlichter is niet vies van ronkende taal. Hij
ziet 'het onderwijs als een uitdaging'
en de school is er een 'die openstaat
voor ontwikkelingen in de maatschappij en onderwijs, en met een cultuur
van open communicatie, waarin
'durven en wagen' kernbegrippen zijn'.
Gaat u zitten. Of: 'Het eigen lichaam
fungeert [bij het oproepen van kunstzinnige ervaringen] als instrument, als
een soort studiehuis.' Nog erger. Maar
gezegd moet worden dat dit een school
is, waar leraren op hun functioneren
worden aangesproken. Evaluatie van
onderwijs is een vanzelfsprekende
zaak.
Men begint van onderop met de vernieuwing. Twee projecten in de brugklas, waarvan één rond kunst. In het
eerste project, Werken met de stad, zorgen Nederlands, aardrijkskunde, beeldende vorming voor het onderwijs, van
elk een les in het project, dat betekent
een halve dag per week. En zo is het
ook met het kunstproject, dat gedragen
wordt door beeldende vorming,
muziek, drama en gymnastiek (dans).
Tweemaal een halve dag, dat is een
hele dag.
Zintuig is onmiddellijk na de herfstvakantie gestart en duurt vijftien
weken, dat wil zeggen tot en met 20
februari 1998. De tien brugklassen
krijgen in deze periode elk één dag per
week interdisciplinair kunstonderwijs,
en wel van half negen tot half drie.
Onderdeel van het lesprogramma is
dat de leerlingen exposities, concerten,
musea en theatervoorstellingen bezoeken en op de H KA kennismaken met
de verschillende kunstopleidingen via
open repetities, masterclasses, warming-ups van de dansafdeling en
productielessen. Dit geschiedt onder

leiding van voor elke klas de mentor,
zes stagiairs van de Hogeschool voor
de Kunsten Arnhem (voor beeldende
vorming, drama, theaterdans en
muziek) en een vakdocent van de
HKA. In een latere fase zal een zo
zware batterij aan medewerkers wel in
kracht moeten verminderen. Volgens
Sjoerd Schwibettus van de HKA gaat
dat lukken, wanneer de hogeschool
'breed opgeleide' docenten kan gaan
afleveren. Uit zijn beschrijving van de
aanloopmoeilijkheden bleek hoezeer
elke 'faculteit' van de HKA in haar
eigen cultuur zit opgesloten. En daarom denk ik dat zich hier straks,
wanneer het Olympus College minder
stagiairs mag verwachten om de school
te helpen bij zijn projecten een probleem gaat voordoen.

voor zijn kunsteducatieve activiteiten.
Aan de binnenzijde is er een sfeerportret, waarin iemand de instelling
met zijn persoonlijk verhaal vertegenwoordigt. Die portretten zijn duidelijk
gemaakt door ervaren journalisten, zodat ze to the point het verhaal vertellen
dat ik zou willen horen als ik denk aan
kunst op mijn school.
Jammer dat het Platform Kunsteducatie niet meer bestaat. Koos van Deursen, Greetje van Hemert en hun directe medewerkers Rebecca Luij ten en
Hetty Stevens verdienen dank en hulde
voor de impulsen die zij fris en vrolijk
gaven om de relatie tussen de instellingen en de scholen te verbeteren. Ê

Een Kistje Kunst

En dan was er nog een laatste stunt van
het opgeheven Platform Kunsteducatie:
een kistje in de vorm van een sigarenkistje - voor zeg zo'n honderd
Havana's- met materiaal, kleine folders van ruim dertig scholen, kunstinstellingen (bijvoorbeeld musea,
orkesten, theatergezelschappen) en
'intermediairs' (vaak de instellingen
voor steunfuncties op het gebied van
de kunsteducatie). Ze zijn voorbeelden
van kunsteducatieve verbanden in
Nederland, als erfenis van een unieke,
eigenzinnige onderneming.
Hoe bruikbaar zijn die, door Mo
Middag fraai en duidelijk vormgegeven
vouwbladen? Hierboven mocht ik er
dankbaar gebruik van maken voor
ongeveer de helft van de uitspraken
van Wil Willemsen. Die zijn opgetekend uit zijn mond door een medewerker van het Nijmeegse bureau
Intercom tekst & training onder leiding van Myrna Tinbergen. De buitenkant van de folder geeft zakelijke informatie en je kunt daarop lezen met
welke instanties de school samenwerkt
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Het leren en lezen van Lena
Literatuuronderwijs in het teken van reflectie
Een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe literatuuronderwijs en het vak CKV is het leren reflecteren, dat
is: leren over jezelf en de (kunstzinnige) wereld om je heen.
Met het lees- of kunstdossier als instrument om ervaringen
en reflectie daarop vast te leggen. Een bijdrage over reflecteren in thematisch literatuuronderwijs, de ordening daarvan, portretten van individuele lezers, waaruit conclusies
getrokken kunnen worden voor het onderwijs als zodanig.
En een antwoord op de vraag wat literatuuronderwijs bijdraag aan het huidige kennisdebat en de opleiding van
leraren.
Piet-Hein van de Ven

Basisvorming en tweede fase

Basisvorming en studiehuis beogen
ons onderwijs te vernieuwen. De basisvorming benadrukt voor alles een aantal vaardigheden: leren leren, leren uitvoeren, leren reflecteren en leren communiceren. Dit vaardigheidsgericht
onderwijs moet toepassingsgericht
zijn, samenhang vertonen. De karakteristieken van de tweede fase zijn in
wezen identiek: vaardigheid, toepassing, samenhang, leren leren. In de
kerndoelen Nederlands (basisvorming)
en het eindexamenprogramma Nederlands (havo, vwo) zijn deze karakteristieken terug te vinden. Mijn bijdrage
betreft het leren reflecteren. Kerndoelen en examenprogramma Nederlands koppelen leren reflecteren vooral
aan onderwijs in fictie, in literatuur.
Zo luidt kerndoel 10 (gedeeltelijk):
Leerlingen kunnen infictioneleen nietfictionele teksten die aansluiten bij hun
ervaringswereld en ontwikkelingsniveau
en voor hen geschikt taalgebruik bevatten
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(...) 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.
En in het eindexamenprogramma staat
vermeld als eindterm 'Literaire ontwikkeling':
• De kandidaat is in staat leeservaringen op te doen door het lezen van
een gevarieerd aanbod aan teksten,
zodat hij in aansluiting op zijn persoonlijke voorkeuren zijn leessmaak
kan ontwikkelen;
• De kandidaat is in staat aan de hand
van literaire teksten een aantal leeservaringen op te doen ten aanzien
van aspecten van de maatschappij,
op grond waarvan hij zijn visie op de
werkelijkheid en zijn plaats daarin
kan ontwikkelen.

In de toelichting hierop (Verbeek
1996) lezen we dat literatuur fungeert
als bron van waaruit allerlei levensvragen kunnen worden besproken en
overdacht met de leerlingen.
Overigens wordt het belang van het
leren reflecteren zodoende geoperationaliseerd in slechts een van de twintig
kerndoelen. En ondanks alle retoriek
over samenhang scheidt de tweede fase
taalonderwijs van literatuuronderwijs.
Vanuit een oogpunt van kunst- en cultuuronderwijs wellicht terecht, vanuit
een oogpunt van leren reflecteren nogal discutabel. Ik zal verduidelijken hoezeer leren reflecteren op basis van literatuur taalvaardigheden vergt en taalvaardigheden oefent.
De afgelopen jaren participeerde ik in
een onderzoek naar thematisch literatuuronderwijs. Ik heb daarover eerder
gerapporteerd (zie Malmgren & Van de
Ven 1994, Van de Ven 1996), maar ik
belicht dat onderwijs en onderzoek
hier vanuit het perspectief van leren
reflecteren, van leren over jezelf en de
wereld om je heen. Ik presenteer hier
eerst beknopt dat onderwijs. Daarna
schets ik het leer- en leesproces van
één leerling. Ik eindig met enkele meer
globale conclusies, waarna ik heel kort
inga op de betekenis van literatuuronderwijs binnen het huidige kennisdebat en de lerarenopleiding.
Thematisch literatuuronderwijs

Ik werkte samen met Zweedse colle-

ga's aan een onderzoek naar twee jaar
thematisch literatuuronderwijs. Het
gaat om één klas, waarvan de kinderen
in het begin zo'n elf, aan het einde
zo'n dertien jaar oud zijn. De kinderen
krijgen les van een groepsleraar, die
zo'n 15 uur per week les in het project
steekt en daarin de vakken Zweeds,
tekenen, muziek, aardrijkskunde en
geschiedenis integreert.
Het thematisch literatuuronderwijs
gaat uit van de ervaringen van de leerlingen en wil hen inzicht geven in
mens en maatschappij. Feiten, historische gebeurtenissen moeten worden
geleerd binnen een historisch-maatschappelijke samenhang. Meer abstracte begrippen worden gerelateerd aan
concrete menselijke ervaringen. Het
onderwijs gaat uit van het lezen van
jeugdboeken en gedichten als bron van
kennis over mens en maatschappij.
Daarnaast verzamelen de leerlingen
aanvullende gegevens via interviews,
experimentjes, discussies, lezen van
zakelijke teksten en eikaars rapportages. Taalvaardigheden worden 'al
lerende' ontwikkeld. Datzelfde geldt
voor historische en geografische kennis, teken- en muziekvaardigheden.
Het onderwijs is ingericht rond thema's als democratie in het gezin, de
plaatselijke en regionale democratie
gekoppeld aan milieuvraagstukken,
historische perspectieven op democratie (nationaal-socialisme en Tweede
Wereldoorlog), culturele ontmoetingen, vluchtelingen, liefde.
Het project vertoont in deze opzet
karakteristieken van onze basisvorming: leren leren, samenhang en toepassen van vaardigheden in dit geval in
het leerproces zelf. Het leren reflecteren staat centraal. Ik denk dat de reflectieve spiraal van Korthagen (1982)
verduidelijkend kan werken: ervaringen worden gereflecteerd, die reflectie
leidt tot onderscheiden van essentiële
aspecten en dat leidt weer tot het anti-

ciperen op nieuwe ervaringen, waarna
een nieuwe cyclus start. In het project
komen twee vormen van ervaringen
voor: eigen leef- en leerervaringen en
ervaringen die worden opgeroepen
door literatuur. Reflectie over eigen en
literaire ervaringen wordt gestimuleerd
door een aantal didactische activiteiten:
• het 'opvullen' van lege plekken in
het verhaal, door het schrijven van
eigen teksten, door rollenspelen,
tekeningen en allerlei varianten op
deze activiteiten;
• het bespreken van elementen van de
verhaalstructuur, zoals perspectiefwisselingen en tijdwisselingen.
Dit gebeurde in klassengesprekken,
maar ook door tekeningen of het
schrijven van eigen teksten, waarin
een deel van het verhaal vanuit een
ander perspectief werd belicht;
• het zoeken naar bijhorende kennis,
door bestuderen van zakelijke informatie, klassengesprek, eigen onderzoekjes.
Deze taalactiviteiten van de leerlingen
vergen ook nogal wat activiteiten van
de leraar: het in gesprekken en in reactie op teksten, tekening en rollenspel
voortdurend generaliseren en/of concretiseren van ervaringen, betrekken
van eigen ervaringen op literaire' ervaringen (zie onder) of omgekeerd, vergelijken en (doen) expliciteren van leerlinginterpretaties.
• Twee repertoires; het algemene en
het literaire
Literatuur wordt beschouwd als een
constructie van de werkelijkheid.
Een lezer kan nagaan met wat voor
(literaire) middelen die werkelijkheid
wordt geconstrueerd. Een lezer kan
ook nagaan hoe de eigen werkelijkheid
wordt geconstrueerd - en wat het literaire werk aan die constructie bijdraagt. Volgens McCormick & Waller
(1987) kennen zowel de tekst als de
lezer twee repertoires, een algemeen-

sociaal en een literair repertoire. Tekst
én lezer kennen een voorstelling van
de werkelijkheid, een 'ideologie' waarin veelal verborgen normen en waarden aanwezig zijn. Tekst en lezer kennen ook een literair repertoire, waarin
literaire normen en waarden (literaire
technieken en vormen) vertegenwoordigd zijn. Lezen nu is het samentreffen
van het algemene en literaire repertoire van de tekst met de repertoires
van de lezer. Het onderwijs beoogt
door dat samentreffen zowel het algemene als het literaire repertoire van
lezers te ontwikkelen, via indirecte dan
wel directe reflectie daarop in de vorm
van de genoemde activiteiten.
In het onderzoek werd van acht leerlingen nagegaan hoe ze zich als lezers
ontwikkelden. Deze acht lezersportretten zijn gebaseerd op een analyse van
klassenactiviteiten, maar vooral ook op
een serie interviews met leerlingen
over het lezen thuis en op school.
Ik presenteer beknopt het portret van
Lena. Zij blijkt enerzijds een van de
beste leerlingen, bezien vanuit de doelstellingen van het project. Anderzijds
biedt juist Lena ons een blik op een
van de essentiële problemen. Bij het
presenteren van haar portret stuit ik op
problemen. Het is heel moeilijk een
dergelijk gedetailleerde 'case study'
kort en bondig weer te geven. Het leidt
onvermijdelijk tot versimpeling, maar
ik hoop toch een kern weer te geven.
Het lezersportret van Lena
• Lena's voorkeur
Aan het begin van het project is Lena
een van de actiefste leerlingen in de
klas: initiatiefrijk, leidinggevend,
meningvormend. Thuis is ze een boekenworm. Ze verslindt de klassiekers
van Astrid Lindgren en de avonturenseries van Enid Blyton. Ze leest een in
Zweden klassieke serie jongensboeken
over een voetbalclub. Ze leest boeken
over dieren, met name paarden.

TSJI P/LETTEREN 7.4

/

47

Ze herleest veel, vertelt graag na in
interviews. Ze is vooral op zoek naar
spanning (haar literaire repertoire) en
naar boeken over meisjes en dieren
(haar algemene repertoire).
• De eerste boeken
Een van de eerste boeken op school is
Veronica, een verhaal over ontsnapte
gevangenen die, met succes, een opstand ontketenen tegen een tiran. Het
boek past prima binnen Lena's literaire
repertoire van spanning en avontuur.
De dieper gelegen thematiek raakt haar
niet echt. Die thematiek ligt vervat in
het uiterst democratisch handelen van
de vrij heidshelden ten opzichte van
elkaar. Die thematiek wordt door de
schrijver in een nawoord als volgt aangeduid: mag je in opstand komen als
een in wezen illegaal bewind een rechtvaardig bewind blijkt te zijn?
Een tweede boek laat Lena van een heel
andere kant zien. his, de bedreigde
planeet, is een SF-verhaal. De hoofdpersoon is Olwen, een meisje van 16, dat
op de planeet Isis opgevoed wordt door
een robot, nadat haar ouders (de bewakers van de planeet) zijn omgekomen.
Olwen krijgt het moeilijk als de planeet
wordt gekoloniseerd. Ze heeft een
ongelukkige liefdesrelatie met een van
de kolonisten, en ze merkt tot haar
schrik hoezeer haar mooie planeet bedreigd gaat worden door de bewoning.
Het is een moeilijk boek. Het kent veel
perspectiefwisselingen, tijdsprongen,
uitgebreide beschrijvingen en moeilijk
toegankelijke dialogen. Het past niet
bepaald binnen Lena's literaire repertoire van spanning. Toch spreekt het
boek haar zeer aan. Dat is te danken
aan haar identificatie met Olwen (algemeen repertoire). Ze blijkt in staat
dwars door perspectief- en tijdwisselingen heen een beeld van Olwen op te
bouwen. Ze raakt in haar interpretatie
de kernthematiek: het conflict tussen
een ecologisch en een technocratisch
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denken over mens en maatschappij.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit haar rol in
een weken omvattend rollenspel. De
leerlingen worden de Isis-kolonisten,
organiseren hun samenleving en
schrijven daartoe verkiezingsprogramma's. Lena is daarin bijzonder actief en
neemt het voortouw voor een uitgesproken ecologisch perspectief.
Ook andere boeken in klas vijf weet ze
op deze wijze te lezen. Ze toont zowel
emotionele betrokkenheid als thematische distantie. Lena leert dus lezen op
verschillende manieren: zoekend naar
spanning, beleving en identificatie,
maar ook wijzend op verbanden met
de wereld om haar heen.
Tijdens het jaar op school verandert
ook haar leespatroon thuis. Het kenmerkt zich vooral nog door de behoefte
aan spanning, maar haar voorkeur
bestrijkt nu een ruimer repertoire. Zo
leest ze nu naast Blyton, Mark Twain
en Selma Lagerlöf.
Toch verloopt haar lezen niet helemaal
volgens een ideaal pad. Er zijn momenten van regressie. Een symbolisch
sprookje over milieuvervuiling wordt
afgewezen als te kinderachtig. Haar afkeer van het genre (literaire repertoire)
verhindert een meer thematische interpretatie. Tijdens het thema over vluchtelingen komt een nogal moeilijk, los
van vorm en abstract gedicht aan de
orde. In het interview hierover is Lena
heel erg geïrriteerd. Ze parafraseert
enkele regels en geeft aan er geen barst
van te snappen. Ze slaagt er tijdens het
interview wel in een betekenis aan het
gedicht te geven, maar het lijkt erop,
dat ze de betekenis ontleent aan de
context van het vluchtelingenthema.
De jeugdboeken die binnen het thema
gelezen worden, twee verhalen over
vluchtelingen uit Bolivia, spreken haar
meer aan, want 'het moet gaan om
meisjes waarin je je kunt herkennen'.
Het literaire repertoire van het gedicht
hindert haar, sluit niet aan op het hare.

Bij gebrek aan identificatiemogelijkheden (algemeen repertoire) blijft het
gedicht voor haar ontoegankelijk.
• De boeken in klas zes
In klas zes wordt onder meer een
indianenboek gelezen, Het teken van de
bever. Het gaat over de vriendschap tussen twee jongens, een blanke en een
indiaan. Het boek veronderstelt kennis
van de geschiedenis van Noord-Amerika, die dan ook prompt aan de orde
komt. Het voornaamste thema van het
boek is de confrontatie tussen de kolonistencultuur van de Amerikaanse pioniers en de nomadecultuur van de
indianen. Het sluit niet erg aan bij
Lena's favoriete literaire repertoire, en
ook niet bij haar algemene repertoire:
het biedt haar op het eerste gezicht niet
veel identificatiemogelijkheden. Maar
ze weet het toch zeer te appreciëren,
niet in het minst omdat ze toch tot
identificatie weet te komen met de
indiaanse hoofdpersoon en diens kijk
op de natuur: haar algemene repertoire
blijkt na Isis een permanenter voorkeur
voor ecologische problemen te omvatten. Ze noemt het boek een 'ander
soort indianenboek dan die ze tot dan
toe gelezen heeft'. Ze laat het cultuurverschil goed tot zich doordringen.
Ze geeft aan de indiaanse cultuur, de
indiaanse opvatting over macht, natuur
en werk goed te begrijpen. Ze accepteert de natuur- en milieubeschrijvingen in het verhaal. Tegelijkertijd
blijft ze gevoelig voor de spanningselementen. Maar ze kan ook vergelijkingen treffen met hedendaagse situaties, zoals bijvoorbeeld de problemen
van de Lappen in Zweden.
De rode zon, een boek over de liefde
tussen twee twaalfjarigen, noemt ze
het allerbeste boek dat ze op school
gelezen heeft. Ze kan het verhaal interpreteren vanuit eigen ervaringen, verschillen en overeenkomsten aangeven
(identificatie). Ze kan de perspectief-

wisselingen reconstrueren, metaforen
duiden, de psychologische schildering
van de personen volgen die in die
metaforen verborgen zit, haar eigen
associaties tijdens het lezen verwoorden en duiden. Ze kan het open einde
van het verhaal accepteren als vanzelfsprekend element in een liefdesverhaal, in tegenstelling tot de serieboeken die ze las. Ze is, in het kort, in
staat tot empatisch inleven, een meer
gedistantieerde reflectie, een verwijzen
naar de buitentextuele werkelijkheid.
In een laatste interview, aan het einde
van de twee jaar thematisch onderwijs,
blijkt Lena heel positief over dat onderwijs. Ze waardeert het zelfstandig werken en de ruimte voor eigen standpunten heel positief. "We hebben moeten
leren zelfstandig te werken, ons uit te
spreken, te zeggen wat we willen. We
hebben geleerd om zelf te schrijven, en
om te lezen." Ze is ervan overtuigd dat
ze beter heeft leren lezen en schrijven.
Ze wijst op alle boeken en gedichten
die ze zelf in de klas hebben geschreven. Ze wijst op de kennis opgedaan in
het zelfstandig werken met milieuthema's. In tegenstelling tot enkele
medeleerlingen is Lena niet bang voor
het vervolgonderwijs.
Voor een leraar die met zijn onderwijs
beoogt zijn leerlingen mondig te
maken, een leraar die daartoe twee jaar
thematisch onderwijs verzorgt rond het
thema 'democratie', is Lena's antwoord
een forse beloning. Lena heeft heel wat
geleerd van het lezen van en het werken rond boeken.
• Lena's lezen in de vrije tijd
Maar ook Lena's lezen thuis kent een
ontwikkeling. Lena raakt, met enkele
vriendinnen, gefascineerd door
Stephen King. Diens horror-boeken
worden verslonden, ze worden in de
klas aan elkaar uitgeleend, de verfilmde versies bekeken en besproken. In
een interview legt Lena uitvoerig uit

hoe spannend de boeken zijn. Haar
vroegere kinderboeken hoeft ze niet
meer: "Ze zijn zo saai. Ik lees nu boeken voor volwassenen". Als beginnende tiener streeft Lena naar minder onschuldige verhalen, andere ervaringen.
Ze toont wellicht nog steeds een literaire voorkeur voor spanning, maar haar
algemeen repertoire kent een heel
andere voorkeur. Ze is nu gefascineerd
door horror, geweld, het paranormale,
door boeken zonder een happy end.
Deze fascinatie voor King vindt plaats
bij die groep meisjes, die zich in de
klas opwerpen als 'meer volwassen', als
de 'durvers', als degenen die weten wat
het is om verliefd te zijn. Ze vertonen
naar de leraar toe wat meer rebels gedrag dan in klas vijf. Ze gaan voorzichtig in de richting van een 'pop-cultuur'
en ruilen hun tijdschrift over Mijn
paard in voor een gewaagder tijdschrift
als Okey.
Lena en vriendinnen lijken te beginnen aan een puberperiode van losmaken van ouders, gezin, van zichzelf
als kind. Ze heeft behoefte aan een
ander literair repertoire, minder kinderlijk, gevaarlijker, onzekerder.
Er schuilt in deze 'King-koorts' ook een
element van groepsdwang. Het gaat
erom dat je zulke boeken durft te
lezen, dat je erover kunt meepraten.
Lezen en lees-ontwikkeling vinden niet
plaats los van de sociale context waarbinnen wordt gelezen. Lezen op school
verschilt van lezen thuis. Ondanks alle
positieve waardering voor de boekkeuze door de leraar is het oordeel van
haar mede-meiden doorslaggevend.
Lena's leeslijn
Aan het begin van klas vijf was Lena
een lezer met een grote behoefte aan
spanning en actie. Haar literaire repertoire is in de loop van de twee jaar duidelijk gegroeid. Van een 'kinderlijke
lezer' met vooral een behoefte aan
spanning en avontuur is ze gegroeid

tot een lezer die teksten en tekststructuren kan duiden, relaties kan leggen
met het leven buiten de tekst, door
identificatie én reflectie. Ze werkt met
symbolisering, het opvullen van lege
plekken, ze kan onderscheid maken
tussen verschillende genres, ze is zich
zeker voor een deel bewust van deze
eigenschappen. Ze vertoont dus een
aanzienlijke uitbreiding van haar literaire en van haar algemene repertoire.
Ook haar lezen buiten school ontwikkelt zich, maar blijkbaar langs een
andere lijn, in een andere richting.
Thuis leest ze boeken uit het Kinggenre, vol actie, geweld, seks, dood en
buitennatuurlijke machten. Lena kent
een sterke literaire ontwikkeling binnen school, maar ook een sterke ontwikkeling buiten school. Ze wordt lid
van twee verschillende culturele
gemeenschappen, die ze behoorlijk van
elkaar gescheiden weet te houden.
Beide literaire sferen komen tegemoet
aan haar literaire behoefte.
Conclusies over thematisch literatuuronderwijs
Het onderzoek resulteerde in acht
lezersportretten als dat van Lena.
Daarnaast werden meer algemene conclusies verwoord over het thematisch
onderwijs:
i

Het blijkt dat jeugdboeken óf het
literaire, óf het algemene repertoire
van kinderen moeten aanspreken.
Als dat niet gebeurt, wordt het boek
afgewezen. De toegang via het literaire dan wel algemene repertoire
biedt de mogelijkheid het andere
repertoire uit te breiden. Via identificatie staat Lena open voor het zeer
gecompliceerd opgebouwde verhaal
over Olwen. Dat brengt haar tot een
dieper verkennen van structuurelementen van dat verhaal. Er zijn
andere voorbeelden van een dergelijke leerervaring.
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2 Waar het literaire repertoire van
jongens en meisjes aan het begin
van het project min of meer overeenkomt (spanning, avontuur),
blijkt het algemene repertoire nogal
eens te verschillen. Jongens en
meisjes reageren heel anders op
aspecten van identificatie, op persoonlijke gevoelens, ecologie, technocratie en dergelijke. Voor de
leraar een planningsprobleem.
3 Het blijkt dat taalgebruik de reflectie ondersteunt en bevordert.
Schrijven en lezen van eigen teksten, lezen van zakelijke teksten,
groepsgesprek, klassengesprek,
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presentaties: ze dragen zeer bij tot
de reflectie. Tegelijkertijd laten
verschillende leerlingen een toenemende vaardigheid zien.
4 Tegelijkertijd vormen die taalvaardigheden een probleem. De leerlingen 'kicken' op het mogen voorlezen van eigen teksten, op rollenspelen, op interviewen. Hun aandacht voor dergelijke performances
gaat ten koste van de reflectie op
mens en maatschappij. Voor de leraar is het steeds weer een afwegen
tussen aandacht voor inhoud, dan
wel de leerlingen tegemoet komen
in hun performance-behoefte.

5 Het onderwijs vergt veel van de
leraar. Het ontwikkelen van de genoemde taalvaardigheden, naast het
tegelijkertijd agenderen van de
thematische inhoud, dat is moeilijk
en stelt hoge eisen aan zijn begeleidingscapaciteit en zijn vermogen tot
'modeling', hardop-denken, expliciteren, empathie, geduld.
6 De leraar wil in het project een
nieuwe vorm van onderwijs uitproberen. Behalve de al genoemde problemen onderkent hij een derde
probleem. Het blijkt soms heel
moeilijk leerlingen te stimuleren tot
eigen interpretaties van teksten, tot

het zelf leggen van verbanden.
De leraar is in zulke situaties
geneigd eigen interpretaties naar
voren te schuiven, waardoor de leerlingen nóg moeilijker tot eigen
interpretaties komen.
7 Voor sommige leerlingen wordt op
den duur het jeugdboek ongeloofwaardig als bron van kennis. Ze klagen erover dat ze geen echte schoolvakken krijgen, zoals hun vrienden
uit andere klassen. Ze worden wat
bang voor vervolgonderwijs, ze streven naar 'echte' kennis.
8 Lena, en met haar anderen, vertoont
een duidelijke ontwikkeling. Maar
geen ontwikkeling die lineair
verloopt. Het gaat met horten en
stoten, versnelling en vertraging.
Progressie op het front van het literaire repertoire bijvoorbeeld kan ten
koste gaan van ontwikkeling op het
algemene repertoire, progressie gaat
met andere woorden samen met
regressie.
9 Ten slotte. Onderwijs vindt niet
plaats in een sociaal vacuüm. Lena
vertoont thuis een andere literaire
ontwikkeling dan op school. De
vraag is of er transfer plaatsvindt
van het geleerde naar situaties buiten het onderwijs. Er zijn tekenen
dat dat bij Lena wel eens gebeurt,
zoals ook bij een enkele andere leerling. Maar doorslaggevende voorbeelden zijn moeilijk te vinden.
Al bij al blijkt het leren reflecteren, via
thematisch literatuuronderwijs, een
complex geheel. Tal van factoren problematiseren de vernieuwende aanpak
binnen het project. Innovatie blijkt
voor leraar en leerlingen een leerproces
te zijn dat tijd vergt. Leren reflecteren
vraagt veel van de leerlingen. Het vergt
erg veel van de leraar. Er is veel interactie nodig, veel aandacht voor de individuele leerling, die binnen het project
ten dele kon worden waargemaakt

dankzij de aanwezigheid van de onderzoeker. Diens interviews met de leerlingen hebben zeker bijgedragen tot
het resultaat van het onderwijs.
Begeleiden van leerlingen tot zelfstandig werk, tot leren leren, tot reflecteren is een arbeidsintensief gebeuren.
Maar wel heel belangrijk.
Kennisdebat
In ons recente Nederlandse kennisdebat werd het begrip 'kennis' nauwelijks geproblematiseerd. Ik kan me niet
aan de indruk onttrekken dat het
vooral ging om het belang van het goed
leren omgaan met computers, om te
leren toegang te krijgen tot Internet,
want daar valt alle informatie te vinden
die je je als burger maar wensen kunt.
Wat ik miste in het debat was wat je nu
met al die informatie aan moet. Met
andere woorden, ik miste in het kennisdebat in belangrijke mate aandacht
voor de kernvraag: wat is kennis, of
liever: waartoe dient kennis?
In navolging van anderen (Smaling
1987, Grundy 1987, Habermass 1981)
onderscheid ik drie typen kennisbelang:
1 het instrumentele kennisbelang:
kennis dient voor technische beheersing, voor het overleven, voor
het sturen en controleren van onze
leefomgeving;
2 het interpretatieve kennisbelang:
kennis dient voor het begrijpen en
voor communicatie, kennis die we
gebruiken om onze culturele en sociale omgeving te verstaan;
3 het emancipatorische kennisbelang:
kennis is nodig om onze situatie te
veranderen, om in te grijpen in de
historische en sociale bepaaldheid
van ons leven.
Naar mijn overtuiging krijgt in het
huidige debat over onderwijs (leren
leren, studiehuis, kennisdebat) het
instrumentele kennisbelang veel te
veel aandacht, ten koste van inter-

pretatieve en emancipatoire kennis.
Het loskoppelen van taal- en literatuuronderwijs in de tweede fase van
het voortgezet onderwijs komt voort
uit een transactionele visie op taal
vanuit de veronderstelde prioriteit
van zakelijke communicatie. Voor
het schoolvak Nederlands staat dan
ook toepassen, het gebruik van taal
in transactionele zin veel nadrukkelijker verwoord in kerndoelen en
examenprogramma, dan het leren
reflecteren, dan het gebruik van taal
voor conceptualisatie. Mijn onderzoek laat zien dat het gebruiken van
taal binnen de context van leren en
leren lezen juist die conceptualiserende functie benadrukt. Ik wil dat
onderwijs ertoe bijdraagt dat leerlingen zichzelf en hun wereld leren
begrijpen, inzicht verwerven in de
historische en maatschappelijke
bepaaldheid van hun bestaan, en op
basis van dat inzicht in staat zijn
zichzelf te ontwikkelen. Het gaat
mij om wat Wubbels (1996) ziet als
een van de mogelijke 'uitkomsten'
van het studiehuis: de autonome
leerling, die heeft leren reflecteren
over zichzelf, medemens en maatschappij en zodoende inzicht heeft
verworven in de eigen situatie. Dat
is een vorm van interpretatieve kennis, een voorwaarde voor emancipatie. Die vorm van kennis is te
bereiken, maar dat het niet gemakkelijk is, zal duidelijk zijn.
Onderzoek naar het geschetste literatuuronderwijs is eveneens een
vorm van reflectie. Ik heb er veel
van geleerd. Ik wens dat leerplezier
ook anderen toe. Dat impliceert dat
ik het vernieuwen van onderwijs in
de richting van leren reflecteren van
harte steun. Of de condities waaronder die vernieuwing moet worden
ingevoerd geschikt zijn, is een
andere vraag. Daar ben ik niet zo
gerust op. De loskoppeling van taal-
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en literatuuronderwijs vormt voor
mij slechts één van de negatieve
condities. Ik kan daar nu niet op
ingaan, dat zou een aparte bijdrage
vergen (zie Van de Ven 1997).

Ivoren Wachters van Simon Vestdijk
bevat een fragment waarin de jonge,
net afgestudeerde neerlandicus Schotel
de Bie zijn allereerste les geeft, een les
literatuur aan klasse gymnasium zes.
Die eerste les wordt beschreven vanuit
drie verschillende perspectieven. Het
eerste perspectief is dat wat Schotel de
Bie wil met deze les: overleven, zichzelf bewijzen, erdoorheen komen.
Hij heeft de les grondig voorbereid:
een betoog over Justus van Effen van
buiten geleerd, anticiperend op alle
mogelijke en onmogelijke vragen.
Hij heeft zich een enkele kwinkslag
voorgenomen, wat ironie.
Het tweede perspectief is de lesrealisatie. Wat Schotel de Bie doet in deze
les wordt beschreven vanuit het perspectiefvan de leraar, die een 'klein en
fijn college literatuurwetenschap
houdt' voor klasse zes, betogend dat
Van Effen heus niet onderschat mag
worden, dat Van Effen exponent is van
een te veel onderschatte eeuw etc.
Een betoog waar Schotel de Bie zelf
overigens helemaal niet achter staat.
Hij vindt Van Effen 'een vervelend
auteur uit een hoogst vervelende
eeuw'. Maar hij constateert tijdens zijn
les tevreden dat het niet moeilijk blijkt
gym zes te boeien, zelfs met Van
Effen. Hij is er doorheen, constateert
hij tevreden.

dentenwereld waar zij na aan toe zijn.
Vestdijk verbeeldt in dit fragment op
meesterlijke wijze drie werkelijkheden
van één les: de intentie van de docent,
de lesrealisatie gepercipieerd door diezelfde docent en vanuit de perceptie
van de leerlingen. Ik lees dit fragment
vaak voor bij de start van een nieuwe
cursus lerarenopleiding Nederlands.
Ik bespreek het dan na, met de bedoeling dat de studenten die drie perspectieven reconstrueren. Het kunnen onderscheiden van leraarintentie, lesrealisatie en leerlingperceptie is voor mij
een essentieel opleidingsdoel; waarbij
ik ook wijs op het performanceprobleem van mijn Zweedse collega: leerlingen hebben hun eigen lesintentie.
Overigens zou ik dit fragment niet aan
alle typen opleiding willen voorlezen.
Ik ben ook verbonden geweest aan een
pedagogische academie. Dit fragment
lijkt me daar niet zo geschikt. Ik weet
uit ervaring dat het teksttype 'Vestdijkroman' nu niet bepaald tot het geliefde
literaire repertoire van pabo-studenten
behoort. Anderzijds omdat een net
afgestudeerde neerlandicus die literatuuronderwijs geeft, promotieplannen
heeft en literaire pretenties, nu niet
direct identificatiemogelijkheden biedt
voor pabostudenten: het past niet in
hun algemene repertoire. Ik herhaal
dat aansluiten bij het literaire dan wel
algemene repertoire een belangrijke
voorwaarde vormt voor het accepteren
en dus lezen van een boek. En die
acceptatie vormt weer een voorwaarde
voor leren van dat lezen, voor reflectie
over de eigen persoon en de eigen
historisch-sociale context. È

Het derde perspectief schetst de perceptie van zijn leerlingen. Die zijn
helemaal niet geboeid door Van Effen,
maar door de persoon van hun nieuwe
leraar, en met name door het nietinhoudelijke aspect van zijn optreden:
zijn debatinggebaren, zijn manier van
spreken representeren voor hen de stu-
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lees-

om een in feite goedkope therapie

elkaar willen leren en elkaar in

Ideeën voor leesgroepen

groep?'. Voor hen die betrokken

gaat, geeft schrijven mensen ple-

hun waarde laten', dat schrijven

Davidsfonds/Clauwaert

zijn

literatuuronderwijs

zier. De bloei van de literaire vor-

'een individuele en persoonlijke

ISBN 9 0 6 3 0 6 3 6 2 8

zijn vooral interessant de bijdra-

ming de laatste jaren in het kader

bezigheid' is, maar ook dat je bij

gen van André Mottart ('Litera-

van de kunsteducatie ontgaat veel

schrijven moet streven naar 'de

Drs. M.J. Sanders-ten Holte e.a.

nou

eigenlijk
bij het

met deze

het Nederlandse taalgebied

tuuronderwijs. Aanzet tot leesple-

docenten misschien, maar buiten

transformatie van direct ervaren

(en daarbuiten ongetwijfeld ook!)

zier buiten de school?'; over de

de school is er op dat terrein veel

emoties naar een algemeen gel-

bestaan enorm veel leeskringen:

mogelijkheden om leerlingen aan

te doen en onder meer aan de

dender niveau met literaire mid-

officiële en 'wilde', geleide lees-

het lezen te krijgen door aan te

Utrechtse Hogeschool

delen'. Het is nog wel na te stre-

In

kun je

voor de

kringen en begeleide en 'anar-

sluiten bij hun leef- en ervarings-

Kunsten

chistische'. De grote verspreiding

wereld) en van Rita Ghesquiere

graadsbevoegdheid Literaire vor-

nemen van hun direct

van dit fenomeen wijst er wel op

('De rol en de mogelijkheden van

ming halen. En dan doet men din-

emoties, dat kan met het oog op

hoezeer lezen de behoefte op-

de adolescentenliteratuur in de

gen als Will van Sebille al een

het kunstdossier zelfs wenselijk

roept om te reageren op het gele-

hoogste klassen van de middel-

aantal jaren heeft gedaan, een

zijn, maar dat zij dit 'met literaire

zene, om ervaringen uit te wisse-

bare school'; over het verlagen

boek

len, om aldus het leesplezier te

van de drempels tussen jeugdlite-

schrijven,

over

een eerste-

'afstandsmoeders'

een dichtbundel ma-

middelen' zouden moeten doen,
dat lijkt te veel gevraagd.

ratuur en literatuur voor volwas-

ken,

teksten

De muze zit aan heeft dan ook een

Op initiatief van het Davidsfonds

senen). Jet Marchau laat (in 'Met

schrijven bij beeldende kunst. Zo

ander nut. Ten eerste biedt het

verscheen Ideeën voor leesgroepen

kinderen over boeken praten en

iemand houdt van taal en taal ge-

boek uitstekende procedures voor

waarin negen auteurs hun kijk op,

oordelen') zien dat ook kinderen

bruiken en dat kun je merken. Bij

de leraar Nederlands die zijn leer-

ervaringen met, en ideeën voor

in de basisschoolleeftijd

al heel

de stichting Schrijven verscheen

lingen naast effeciënt ook esthe-

leesgroepen in een over het ge-

goed te stimuleren zijn om in

onlangs haar boek De muze zit

tisch wil leren schrijven. Met na-

heel genomen

groepjes te praten over de boeken

aan, met als ondertitel 'Werkboek

me

die zij gelezen hebben.

voor

Dat gaat

creatieve proces' en hoofdstuk 3
over 'Het geven van feedback'

prettig leesbare

literaire

ervaren

verlengen en te vergroten.

stijl aan belangstellenden presen-

mooie,

ven dat leerlingen afstand leren

Schrijfgroepen'.

hoofdstuk

2

over

'Het

leesgroepleden en

Dit boek is overigens totstand-

over het werken in een schrijf-

vooral leesgroepbegeleiders bevat

gekomen met steun van onder

groep, fasen van het creatieve

(door de docent in dit geval) ge-

het boek heel nuttige tips, voor

andere C&A: voorwaar een presta-

proces, verschil tussen het schrij-

ven daarvoor de nodige stof. Als

teren. Voor

'losse' lezers zou dit boek het

tie van de verantwoordelijke fond-

ven van poëzie en het schrijven

je weet wat je niet zo goed doet,

duwtje in de rug kunnen beteke-

senwerver

van proza, hoe je feedback kunt

moet je nog aan het herschrijven.

nen om zich aan te sluiten bij een

bedrijf warm te laten lopen voor

geven,

bestaande leesgroep, of er zelf

literatuur!

schrijfblokkades opheffen.

5 en 6 materiaal. En wie bij het

Deze uitgave is vooral interessant

analyseren van proza en poëzie

om een confectieJD

een te starten ('Bel eens aan bij
uw

boekenlezende

buurtge-

noot!').

laten

herschrijven

en

Daarover bieden de hoofdstukken

als je leerlingen over hun ervarin-

leerlingen al doende wil laten ont-

De muze zit aan

gen met kunst in het bijzonder

dekken met wat voor ambachtelijke problemen de schrijver te

Will van Sebille
Stichting Schrijven

wilt laten schrijven, voor hun lees-

Walter Leirman ('Een leesgroep is

104 blz.

of kunstdossier. De inleiding laat

maken

meer dan een praatgroep'; over

Prijs: NLG 29,90/BEF 545,

die mogelijkheid open: 'Het werk-

hoofdstuk 4.

de vier 'culturen van vorming'),

excl. porto.

boek is bestemd voor mensen die

De muze zit aan is ten tweede een

nog maar net met een schrijf-

heel praktische handleiding voor

groep zijn begonnen of al in een

die leerlingen in de tweede fase

Met

name

de bijdragen van

van Elke Spooren ('Sturen of sti-

krijgt,

vindt

steun

in

muleren'; over de rol van de lees-

Zelf schrijven voorziet

groepbegeleider) geven stof tot

behoefte. Schrijven werkt net als

werkgroep zitten en beter willen

die op de literaire toer willen.

reflectie

aan leesgroepleden en

tekenen of schilderen vaak thera-

leren schrijven'. Als uitgangspunt

Waarom zouden we dat niet enta-

vooral aan begeleiders: 'Wat wil ik

peutisch. Maar ook als het niet

heeft Van Sebille dat mensen 'van

meren, zoals er ook schilder- en

in een
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tekenclubs bestaan. Her en der

Griffel en de Libris Woutertje

'Plan van aanpak', hoe wil je het

worden voor hen cursussen aan-

Pieterseprijs bijvoorbeeld, leggen

als docent doen? Alnaargelang je

geboden in de culturele centra,

een voorkeur aan de dag voor het

weinig of veel tijd hebt, besteed je

maar ook voor de liefhebbers op

literair geacheveerde jeugdboek.

er drie, zes of tien lessen aan, en

school zou het iets zijn.

Liever Dros dan Beekman zoge-

steeds krijg je een lessenreeks

Ten slotte vind ik het boekje mooi

zegd. Dat de Jonge Jury dezelfde

voorgeschoteld, waarin je zoge-

voor degene die op de hoogte wil

voorkeur voor avontuur en span-

naamde

raken van

ning toont als de Kinderjury is

opdrachten voor een leesdossier

schrijfprocessen en welke men-

voorspelbaar.

of leesschrift laat uitwerken (on-

sen zich in Nederland - helaas:

Toch is deze tegenstelling in dit

der meer gebaseerd op die van

Vlaanderen staat hierbuiten - met

geval ondergeschikt aan het doel

Gielen & Noë uit Moer en Van

de

literatuur

rond

'kerntitels'

behandelt,

van het initiatief. Wat met name

Woerkom uit Tsjip) en een leesfor-

adressen, zodat u precies weet

dertig jeugdboeken van klasse

blijkt uit de Handleiding voor het

mulier (blz. 85-87) waarmee de

wie bij u in de buurt beschikbaar

hangen al in de scholen. Margreet

onderwijs, die onder regie van SSS

leerling zijn oordeel over het be-

schrijfgroepen

occuperen.

Met

Ruardi meldt dat SSS er veel res-

is samengesteld voor de CPNB,

trokken boek invult. De dertig

Stichting

pons op heeft gekregen, onder

dat het idee van de Jonge Jury valt

jeugdboeken die hier voor de klas

Schrijven, Herengracht 495, 1017

meer doordat heel wat auteurs

in te passen in de lespraktijk.

zijn beschreven, krijgen elk een

BT Amsterdam, tel. (020) 625 41

van

boeken

Curriculair bouwt het voort op het

pagina met opdrachten voor de

41, fax: (020) 638 31 53. E-mail:

-

Nederlands en

lezen in het basisonderwijs en be-

leerlingen en een pagina met in-

reidt het vóór op het lezen in de

formatie voor de docent: doel-

is voor overleg. KC
Te

bestellen

bij

de

de

oorspronkelijk

vertaald -

Schryven@XS4ALL.NL

geafficheerde
voor

spreekbeurten

tweede fase. Natuurlijk wordt er

groepindicatie - heel belangrijk te

Wat interessant is, is niet zozeer

in de inleiding geschermd met de

weten of je met een gemakkelijk,

wie er in de top-tien eindigen

kerndoelen Nederlands in de ba-

moeilijker of sterk literair werk te

worden uitgenodigd.
Handleiding voor de Jonge

- behalve deze dertig ook andere

sisvorming en de roep om zelf-

maken hebt - , inhoudsbeschrij-

Eindredactie: Ruud Kraaije-

auteurs, mag je aannemen

-,

standig leren in basisvorming en

ving, voorleesfragment(en), toe-

veld, SSSi.s.m. CPNB.

maar vooral wat dit initiatief gaat

bovenbouw; wezenlijk daarin is

lichting

dat het in alle gevallen gaat om

achtergrondinformatie

Jury

opleveren in didactisch opzicht.

bij

de opdrachten
over

en
de

'De Jonge Jury is jouw jury' roept

Voor leerlingen in de basisvor-

'de persoonlijke, literaire (smaak)

auteur. Heel handig. De opdrach-

het affiche van het samenwer-

ming is nu namelijk een gelegen-

ontwikkeling van de leerlingen'.

ten voor de leerlingen zijn geva-

kingsverband dat per 31 januari

heid gevonden om aan te sluiten

Dat is een goed uitgangspunt.

rieerd, groepsopdrachten, indivi-

1998 van zoveel mogelijk leerlin-

op de verworvenheden van de

Deze

alle

duele opdrachten, etc. De eerste

gen tussen de 12 en 15 jaar zou

Nederlandse Kinderjury, die jaar-

jeugdboeken die tussen ï januari

opdracht slaat altijd op een frag-

willen weten wat hun favoriete

lijks door tienduizenden kinderen

1995 en 1 januari 1997 verschenen

ment uit het boek, de laatste op

leesboek is. Weer een prijs erbij,

van 6 tot 12 wordt gevormd. De

zijn in aanmerking, later worden

het hele boek, en daarna volgt

want natuurlijk gaan de uitgevers

Jonge Jury werkt volgens hetzelfde

het andere perioden, maar altijd

voor

met de uitslag van deze enquête

principe.

natuurlijk

zal gelden dat het aanbod heel ge-

'Verder lezen?' over boeken rond

aan de haal. CPNB, NBLC en NPS

meteen een discussiepunt. Want

varieerd is, zoals ook de catego-

hetzelfde thema.

schakelden

School

zolang de Kinderjury bestaat, is er

rieën lezers variëren van onerva-

De Handleiding is onder stevige

Samenleving in om vorm te geven

al een tegenstelling tussen het

ren tot zeer belezen en de genres

eindredactie van Ruud Kraaijeveld

Schrijvers

Daar

zit

eerste keer

komen

de

leerling

een

rubriek

de

oordeel van kinderen en de keuze

van 'paardenboek' en griezelboek

geschreven door een team van

Stichting Lezen wordt gesteund.

van jury's die door gekwalificeer-

tot literaire jeugdroman en dicht-

auteurs, bekend van onder meer

De affiches met daarop enige har-

de literatuurfreaks worden ge-

bundel.

het tijdschrift Jeugdliteratuur in de

tenkreten en verlokkingen, plus

vormd. De jury van de Gouden

De Handleiding opent met een

basisvorming zoals Max Verbeek

aan

het

7

idee,

dat
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en Rob van Veen. De keuze van de

woon gelezen worden in de vrije

slaan grote stukken land weg. De

titels werd gedaan door Caroline

tijd zoals ieder ander boek, maar

boeren zijn dus ook voor droog-

De Mennyms

Heijer, Ruud Kraaijeveld en Theo

ze zijn ook zeer geschikt voor het

legging. De vissers vanzelfspre-

Gottmer, Jenny de Jonge,

de Ruiter en dat hebben zij goed

onderwijs, met name in de boven-

kend niet en daarmee is het con-

Haarlem

gedaan. Zij kwamen tot zestien

bouw mavo/vbo en het volwas-

flict geboren. Op de achtergrond

NLG 29,90/BEF 545

gewone jeugdboeken, tien moei-

senenonderwijs. En dan vooral

spelen natuurlijk nog belangen

lijker werken en vier voor de rijpe-

multi-etnisch

van 'Hoge Heren', molenmakers

Het overkomt me niet dikwijls dat

re jonge lezer. Dat lijkt een ver-

samengesteld.

en niet te vergeten Leeghwater,

ik bij de lectuur van een jeugd-

standige keuze. De Handleiding

geeft daarvoor aanwijzingen, sug-

die het plan gemaakt heeft.

boek niet goed weet wat ik ervan

opent vooral voor de toekomst

gesties en achtergrondinformatie.

In

De Rijp, waar

vinden moet. Soms spelen tegen-

of

multicultureel

De

handleiding

het dorpje

perspectief. De toon is gezet; al-

De handleidingen richten zich zo-

Holland letterlijk op zijn smalst

strijdige, of niet met elkaar har-

leen zal men telkens de voorraad

wel op de inhoud van de boekjes

is, woont Jan janse, als zoontje

moniërende

kerntitels moeten herzien. Maar

als

ervan.

van een arme visser. Hij wordt op

het lezen door mijn hoofd en hart

dat is, relatief gezien, eenvoudig

Kopieerbare werkbladen zijn inge-

enigszins geheimzinnige manier

en wil de eenheid van opvatting

handwerk. WdM

deeld volgens het principe van:

bij

eerst oriënterend en voorspellend

speelt een heldenrol. Omdat het

lezen, dan nauwkeurig en verkla-

op de talige

kant

het conflict

betrokken en

ervaringen

tijdens

maar niet tot stand komen. 'Wat
moeten ze van me? Waarom is dit

verhaal op ware gebeurtenissen

boek geschreven? Wat voegt dit

Interculturele leesserie
voor het onderwijs

rend lezen en tot slot opiniërend

gebaseerd is, weet de lezer dat

toe aan de opheffing van het men-

en verwerkend lezen.

het zal uitdraaien op de droog-

selijk tekort?' Dat soort vragen

Uitgeverij Van Holkema en

De boekjes zijn bedoeld

voor

legging van de Beemster. Maar

stel ik me dan. En dat had ik bij

Warendorf i.s.m. met NOVIB.

intercultureel onderwijs en mon-

doordat de gebeurtenissen sterk

De Mennyms dus.

NLG 14,90/BEF 270 per stuk;

diale vorming. Ze kunnen niet ge-

geconcentreerd zijn rond het jon-

Zoals een enigszins ervaren lezer

Handleidingen NLG 7,50/

noeg aanbevolen worden. KH

getje Jan Janse, die tegen het eind

meteen uit de titel begrijpt, gaat

van het verhaal in de gevangenis

het hier om een familie. Maar niet

BEF 135
Onlangs verscheen een bijzonde-

Peter Smit
Janjanse Weltevree

zit, blijft de spanning tot het eind

in voorbije tijden, zodat je van

gehandhaafd.

een dynastie zou kunnen spreken,

re reeks boekjes niet-westerse ver-

Leopold

De taal is adequaat voor een

ook niet in moderne tijd, waar-

halen die de aandacht verdienen.

NLG 27,50/BEF500

avonturenverhaal;

door je al ras denkt in soapter-

Tot nu toe zijn er vijf deeltjes ver-

een

mooie

kaart voor en achterin; een ter-

men. Nee, het betreft een familie
van lappenpoppen. Lappenpop-

schenen: De geboorte van de rivier

In Tsjip/Letteren 7.1 hebtu kunnen

menlijst en een 'hoe het verder

(Afrika, zuidelijk van de Sahara),

lezen dat ik het vorige deel van

ging', maken van deze uitgave

pen die 40 jaar geleden gemaakt

een verzorgd geheel dat vast wel

zijn door

De vlekken van de maan (Latijns-

de reeks Spannende tijden van

Amerika), Wat de sterren voorspel-

Leopold niet erg kon waarderen.

in de smaak zal vallen van 10- tot

den (Azië), Hoe de zon gestrikt

Ik vind dat de rechtvaardigheid

13-jarigen. Zij kunnen er enkele

werd (Australië,

mij gebiedt nu te laten weten dat

plezierige uren mee beleven en

Nieuw-Zeeland

en andere eilanden uit de Stille

het volgende deeltje, Jan Janse

bovendien

Zuidzee) en Waar de bizons geble-

Weltevree van Peter Smit wel ge-

over de geschiedenis van Noord-

ven zijn (Noord-Amerika). Bij elk

slaagd is. Dit verhaal gaat over de

Holland en de primitieve omstan-

deeltje hoort een docentenhand-

drooglegging

digheden van het leven in de

leiding, tevens

begin zeventiende eeuw. Het for-

verantwoording.

Het volgende is aan die handlei-

van de Beemster

mele argument vóór

droogleg-

een hoop opsteken

Gouden Eeuw. KH

'tante Kate'

en die

ergens in een buurtje van een
stad hun zo menselijk mogelijke
bestaan leiden. Waarom doen ze
dat, hoe zijn ze tot leven gekomen, waarom proberen ze zoveel
mogelijk op echte mensen te lijken, ook als niemand hen kan observeren?
hebben

Ze kunnen

denken,

een geheugen,

doen

dingen ontleend:

ging is om de dreiging van het wa-

soms mensenwerk, maar kunnen

De boekjes kunnen natuurlijk ge-

ter te keren. Bij zware stormen

niet eten of drinken en leiden
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re aardbevingen te voorvoelen.

geen schade van eenzame opslui-

pen altijd in verband gebracht

stond perplex. 'De manier waarop ik

ting in kasten gedurende lange

met het feit dat de auteur een tijd-

kijk? Hoezo?' Ik voelde me niet op

Misschien lijkt het allemaal wat

tijd. Maar als ze erg nat worden,

lang in een bepaald land heeft ge-

mijn gemak en schoof heen en weer.

veel voor één boek, maar De

is dat kennelijk levensbedreigend.

woond of gewerkt. Dat geldt bij

Maar ze had iemand nodig die haar

Cesco wet het te integreren tot

Op een of andere manier hebben

voorbeeld voor haar Samira-reeks

hielp, en ik wilde eerlijk tegen haar

een zeer geloofwaardig geheel dat

ze plezier in doen-alsof-spelletjes.

over

zijn. Ik raapte al mijn moed bijeen.

bovendien nog spannend is ook.

Maar waarom

meisje.

'WijJapanners...', begon ik, 'wijsto-

Ik denk dat het boek bij uitstek ge-

Omdat ze op mensen willen lij-

Deze keer geldt het Japan. De flap

ren ons dikwijls aan de blikken van

schikt is om de interculturele kant

ken. Waarom leiden ze 's avonds

zegt dat ze getrouwd is met een

buitenlanders. Ze staren ons aan;

van een (en dus ook de onze)

met de gordijnen dicht niet hun

Japanner en elk jaar enkele maan-

dat maakt

samenleving

eigen onvervreemdbare poppen-

den in Japan verblijft. Ik denk dan,

agressieve indruk.' Ik haperde en

mogelijkheden daartoe zijn legio.

leven? Dan kunnen ze toch niet

dat is min of meer de aanleiding

kreeg een kleur, omdat ik zo tact-

Wel lijkt me dat het boek wat

en levert de setting voor het ver-

loos

was geweest."

meer meisjes zal aanspreken dan

mij

haal, maar om er een inlevens-

Het mooiste hieraan is wellicht de

jongens. Maar ik vond het zelf in

althans niet. Ze komen niet tot

waardig geheel van te maken,

laatste

elk geval een juweeltje.

leven en daardoor is mijn betrok-

daar is talent voor nodig. En dat

Japanse

kenheid bij hun belevenissen ge-

bewijst ze met dit boek in grote

streerd wordt en niet verteld. Van

ring. Wat niet wegneemt dat ik zo

mate te bezitten.

dit soort kleine culturele inkijkjes

nu en dan benieuwd was naar de

Ze heeft gekozen voor een hoofd-

zijn er moeiteloos tientallen te

Querido

afloop van een episode. Het is

persoon die nogal reflectief is in-

vinden. Over de Japanse cultuur

NLG 24,9o/BEF450

ook allemaal best aardig verteld,

gesteld en al wat ouder (vanuit

in het algemeen, maar ook over

maar het is niet een verhaal dat

het perspectief van de beoogde

de omgang van jongens en meis-

Een heel poëtische variant op het

schreeuwt om verteld te worden.

lezer dan). Ze zit in het eerste jaar

jes onderling en die van kinderen

oude sprookje van 'De Schone en

De Mennyms (telkens als ik het

van de universiteit

hebben ze dat?

ontmaskerd worden?
Intrigeert

dat

nu?

Nee,

een opgroeiend Toeareg-

en

een opdringerige en

direct
zin,

waarin

mentaliteit

de

echte

te

bekijken.

De

gedemonAnne Provoost
De Roos en het Zwijn

in Tokio en

of jongeren met ouderen en hun

Het Beest', bij de meeste leer-

probeer uit te spreken, merk ik

komt in contact met een meisje

ouders. Van de eerste soort via de

lingen tegenwoordig zo goed als

dat het niet 'bekt') is het eerste

van gemengd Duits-Japans bloed,

vriendschaps- en liefdesrelatie die

zeker bekend via de film- of video-

deel van een serie van zes. Deel 2

dat net vanuit Duitsland in Japan

Jun, de hoofdpersoon heeft met

versie van Disney's Belle en het

is inmiddels uit: De Mennyms in

is aangekomen. Zij heeft wel in

Seiji, van de tweede via de band

Beest. Die bekendheid komt heel

de wildernis, waarin ze vanwege de

Duitsland

een authentieke

met Juns handboogschietlerares

goed uit,

aanleg van een snelweg door hun

Japanse school gezeten, maar de

(wat een woord) en de laatste via

ideale gelegenheid om leerlingen

stadse huis naar het platteland

mentaliteit van de Japanners voelt

de gespannen rakende verhou-

te laten merken hoe vrij auteurs

verhuizen. Ik was niet

geïntri-

ze toch niet echt aan. Dat levert

ding met haar ouders. In de loop

met een thema als dit kunnen

geerd genoeg om het te lezen. KH

De Cesco heel wat mogelijkheden

van het verhaal wordt het name-

omspringen.

op

om haar hoofdpersoon op heel

lijk duidelijk dat Juns vader geen

Federica de Cesco

natuurlijke manier te laten bespie-

zuiver Japans bloed heeft. Hij is

Het valkenjong

gelen over typische trekjes van de

het kind van een Japanse vader en

Lemniscaat

Japanse

een Canadees-Indiaanse moeder,

NLG 34,90/BEF 635

mooi voorbeeld daarvan is: "Aan

uit de periode dat alle andere

haar stem te horen, was ze de wan-

Japanners

Federica de Cesco beschikt over

hoop nabij. Ik aarzelde. Hoe kon

Wereldoorlog in Canada geïnter-

een bewonderenswaardig vermo-

iemand tegelijk zo grof en zo gevoe-

neerd waren. Van die grootmoe-

gen om zich in te leven in andere

lig zijn? 'Misschien is het de manier

der heeft zij waarschijnlijk ook het

culturen. Dat wordt op achterflap-

waarop je kijkt1, zei ik ten slotte. Ze

vermogen geërfd om onder ande-
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aard en cultuur.

Een

tijdens

de

Tweede

want

ze vormt een

Aan de rand van Antwerpen ergens in de Middeleeuwen woont
het gezin van een koopman die
zelf zijn waar uit verre landen
haalt. Zijn vrouw bevalt van een te
vroeg geboren meisje, dat afstotend lelijk is en zo teer lijkt dat
niemand verwacht dat ze zal blijven leven. Haar vader noemt haar
het Meisje-van-glas. "Hij wist dat
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hij mij nooit zou kunnen geven

gelde. De stad waar haar positie

credits te geven. Want Provoost

wat hij zijn andere kinderen gaf,

nogal dubbel is. Zoals trouwens

verstaat de kunst om onmogelijke

Het goud van de Papagayo is in

om de eenvoudige reden dat hij er

haar positie en instelling in alles

zaken als volstrekt vanzelfspre-

zeer verzorgde stijl geschreven en

de tijd niet voor zou krijgen, en

nogal dubbel is.

kend te presenteren. Dat is na-

vereist niet veel leeservaring. Het
is gepresenteerd vanuit het perspectiefvan Tom en daardoor ook

dat vond hij zo oneerlijk dat het

moeder en hij verwacht hadden.

Wanneer zij zich echt met de bui-

tuurlijk een grote kwaliteit, maar

besef hem fysiek pijn deed. (...) en

tenwereld

inlaat en haar vader

het vereist ook nogal wat leeser-

beloofde me met een sussende

vraagt om een zalf mee te bren-

varing. Maar wie die meebrengt,

niet diepzinniger dan een 12-/13-

stem dat hij, als ik doodging, zou

gen die de blindheid van een

wordt vorstelijk beloond. KH

jarige aankan. KH

zorgen voor

buurvrouw

een lijkkistje van

kan genezen, neemt

puur espenhout afgewerkt met

haar leven een totaal andere wen-

gouden beslag, met binnenin een

ding en stort zij haar vader onge-

Het goud van de Papagayo

bed van eendendons en zijde, om

wild in het ongeluk. Deze komt

Querido

alles wat ik tijdens mijn leven

doodziek van zijn reis thuis en

NLG27,50/BEF500

nooit zou krijgen te vervangen."

Rosalena beseft dat zij daaraan

Maar Rosalena blijft in leven en

debet is. Ze besluit hem te helpen

Een mooi avonturenboek. In 1847

wordt al groeiend

en vertrekt

van huis om zijn

is Thomas met zijn oom op zoek

zo wonder-

Roberto Piumini

schoon, dat de vrijers als vliegen

schuld (die zij meent veroorzaakt

naar goud in de bergen van de

op de stroop afkomen en de twee

te hebben) te gaan inlossen bij

Papagayo, ten westen van de

zussen jaloers worden als die van

Heer Thybeert, een zeer machtig

Pecos. In heel wat associatieve

Assepoester. Maar, welke smoe-

man, die zeer geïsoleerd leeft om-

korte terugblikken herinnert Tho-

zen die vrijers ook verzinnen,

dat hij afzichtelijk mismaakt is.

mas zich het leven in de prairie

Rosalena wijst hen gedecideerd

Haar vader heeft bij hem de witte

met zijn vader, moeder en zusje

af. Ze lijkt helemaal op te gaan in

winterroos gestolen die blindheid

Bess. Idyllisch, maar tegelijk ook

haar liefde voor het wrattenzwijn-

zou kunnen genezen. Rosalena

keihard. Na de dood van zijn va-

tje dat ze van haar vader gekregen

wordt door Thybeert zowel aange-

der is hij door oom Paul meege-

heeft.

trokken als afgestoten, maar uit-

nomen om samen goud te gaan

Behalve dat ze wonderschoon is,

eindelijk besluit ze haar schoon-

zoeken, of, als er geen goud ge-

heeft ze ook nog zeer ongebruike-

heid aan hem op te offeren en

vonden wordt, dan toch tenmin-

lijke gaven. Zo kan ze als enige de

met hem haar leven te delen.

ste zoveel van het leven geleerd te

bosgeesten, elfen, engelen etc.

Provoost heeft een zeer eigenzin-

hebben dat hij in het vervolg voor

zien, die haar wereld bevolken. De

nig verhaal geschreven. Rosalena

moeder en zus kan zorgen.

engelen proberen haar voor mis-

vertelt het zelf 'in haar vijftiende

Tom en oom Paul komen in aan-

stappen te behoeden en de elfen

levensjaar', maar als lezer heb je

raking

doen alles om haar geluk te ver-

het gevoel dat ze veel ouder moet

Indianen die gouden tanden lijken

groten en te handhaven. Via een

zijn.

zorgt

te hebben. Die tanden wekken de

spiegel die van haar moeder ge-

ervoor dat niks wat er gebeurt

hebzucht van oom Paul. Tom is

weest is, kan ze haar vader op zijn

onwaarschijnlijk

reizen volgen. Ze doet dat graag

toch

om haar eenzaamheid te verlich-

realistische kaders valt. De taal is

oom

ten, maar daardoor weet ze tevo-

mooi poëtisch, maar ik denk dat

Indianen te redden. Tom heeft

ren ook wat voor bijzondere wa-

leerlingen

ofwel een dromerige

dus veel over het leven geleerd,

ren

meebrengen. Die

aard moeten hebben, of een nogal

maar zoals dat in een goed boek

kennis maakt ze in Antwerpen te

ruime bereidheid om het verhaal

betaamt, heel anders dan zijn

hij

zal

Haar

vaak

perspectief

is, terwijl het

genoeg buiten

alle

met een kleine

groep

uiteindelijk min of meer verplicht
om zijn eigen (gek geworden)
neer te schieten om de
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na schooltijd
Conferentie lLiteratuuronderwijs: grenscorrecties'
Op zaterdag 22 november 1997

van zo'n gedeelde cultuur kan een

Vlaanderen het beleid die vele

presentatie van '(literaire) kunst'

organiseerde

maatschappij

communiceren.

grenscorrecties structureel pogen

in cyberspace of hoe de netwerk-

het

Departement
de

Maar hoe pakt men zo iets aan in

in te bedden in eindexameneisen

media een frisse invalshoek op

Universiteit Gent in samenwer-

een tijd waarin alle kunstgenres,

(leerplannen), kerndoelen (eind-

story-telling, communicatie en interactie kunnen betekenen.

voor

Lerarenopleiding

van

king met de Stichting Literaire

disciplines en filosofische syste-

termen)

Vorming (Vlaanderen), Tsjip/Let-

men van het Westen ter discussie

boeken).

en methodes (school-

teren en Vonk een studiedag rond

gesteld worden.

literatuuronderwijs. Van de 95 in-

Wat betekent met andere woor-

De teksten van alle lezingen en
workshops

geschreven deelnemers versche-

den de destabilisering van de ge-

In de namiddagsessies kwam de

nen er niet minder dan 81 op het

vestigde waarden en de versplin-

praktijk

appèl. Een bevestiging van de in-

tering van de kennis voor het

Geljon illustreerde hoe interdis-

teresse voor literaire vorming en

literatuuronderwijs?

ciplinariteit mogelijkheden

Welke

plat-

verschijnen

in

het

maartnummer '98 van het tijd-

De praktijk
aan

het

woord.

schrift Vonk. AM

Cor
Mathilde Prijs 1998

biedt

ook wel van de noodzaak aan in-

getreden paden dienen verlaten

om

de

Uitgeverij Houtekiet Jeugd or-

formatie over nieuwe didactische

en welke grenzen overschreden?

Odyssee nieuw leven in te blazen

ganiseert een schrijfwedstrijd

via

voor en door de jeugd, ge-

inzichten in een snel evoluerend

een

'oude'

tekst

samenwerking

als

met diverse

De theorie

collega's van andere vakken. Ive

naamd de Mathilde Prijs. De

In de voormiddag werd theore-

Verdoodt

prijs is genoemd naar het ge-

Centraal stond tijdens deze stu-

tisch op deze vragen ingegaan.

tussen literatuur, kunsten milieu-

lijknamige

diedag het zoeken naar antwoor-

Ronald Soetaert gaf ons 'een state

geletterdheid in een project rond

Dahl en staat voor: jong, grap-

den op een veelgehoorde klacht

of the art' gecombineerd met de

het 'Engelse landschap' (zie pagi-

pig en geniaal. De wedstrijd

die onlangs nog op de jongste

vraag naar de 'arts of the future'.

na 11 in dit

André

heeft als doel het bekronen van

Documenta in Kassei door de ar-

Zijn keynote behandelde een in-

Mottart stelde het onderwijs van

een jeugdboek. Alleen romans

chitect

Rem Koolhaas was ge-

drukwekkende lijst van kennisge-

de 'nationale' literatuur en haar

komen in aanmerking (geen

steld: "Zijn onze jonge generaties

bieden waar de oude zekerheden

rol

verhalenbundels).

de eerste golf van een - zorgvuldig

zijn weggevallen en waartussen

Vlaamse identiteit ter discussie.

aangemoedigde - geheugenloze bri-

grensvervagingen optreden. Zon-

Een inzicht dat via Consciences

land en Vlaanderen

gade die ertoe wordt opgeleid om de

der meer een eye-opener voor wie

Leeuw van Vlaanderen en de re-

deelnemen.

ultieme modernisering tot stand te

nog twijfelde aan het nut van vak-

ceptie

zenddatum is 4 mei 1998. De

brengen vanuit een - zorgvuldig in

overschrijdend

werd gethematiseerd (zie pagina

eerste prijs bestaat uit een

stand gehouden - onwetendheid?

denken.

32 in dit nummer). Over de verva-

Apple computer, een reuze

Verklaart dat de alles doordringen-

Johan van Iseghem confronteerde

gende grenzen tussen hoge en la-

boekenpakket en een tassen-

de lelijkheid die ons al omringt?"

de vage consensus rond het be-

ge cultuur gaf Rob van Kranen-

set van Kipling.

Dit

grip literaire competentie onder

burg een workshop waarin

hij

De jury bestaat enkel uit jonge-

tijd' is ongetwijfeld één van de

theoretici met de ervaringen in de

mogelijkheden aanreikte om ook

ren, onder voorzitterschap van

hoofdbekommernissen

onderwijspraktijk. Van daaruit be-

leerlingen

dereen die met cultuur en dus li-

pleitte hij een dynamischer invul-

school met de frictie tussen popu-

teur van De vampierenmoord.

teratuuroverdracht

Wedstrijdformulieren zijn ver-

cultuurlandschap.

'geheugenverlies van onze
voor

ie-

en

multimediaal

bij

verkende de grenzen

nummer).

de constructie van de

ervan

van

in

schoolboeken

de

secundaire

boek

van

Roald

Jongens en meisjes uit NederDe

kunnen

uiterste

in-

Sam van Rooy, de 12-jarige au-

ling van het begrip en een ver-

laire en elitaire literatuur te leren

heeft. Van leraren wordt al langer

nieuwende didactisering

omgaan. De dag werd afgesloten

krijgbaar bij de uitgeverij en bij

verwacht dat ze het cultureel ge-

verschillende invalshoeken

met het overschrijden van de ul-

veel boekhandels in Nederland

heugen overdragen en zo zelfs

Wam de Moor en Mare Van Bavel

tieme grens: die van de realiteit.

en Vlaanderen. KH

construeren. Immers, op basis

toonden hoe in

Sandra Fauconnier bood ons een
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maken

vanuit

Nederland en

na schooltijd
Inmiddels heeft Oertl in allerlei

IM ons stuurde zit werk van colle-

Muss man in dieser Welt

Europese

steunpunten

ga's uit Bolzano, Brussel, Leuven,

Augen und Ohren verschliessen,

gezocht en gevonden, scholen en

Stams. Het is jammer dat juist de

urn den Frieden zu sehen, zuhö-

wetenschappelijke

beschrijvingen van boeken die in

ren?

landen

instellingen

van onderwijs die met zijn club

het

samenwerken. En zo kan hij nu

en door het Departement Lera-

Nederlands zijn geschreven

nieuwe rapportjes en lesvoorstel-

renopleiding

van de

len presenteren, vooral ook lijsten

Hogeschool

Leuven zijn verza-

van boeken die voor lezing in aan-

meld voor leerlingen vanaf zes

merking komen. Bovendien heeft

jaar wel erg summier zijn. Maar

hij zijn persoonlijke onderneming

alle

kunnen

onderbrengen

Comenius-programma

Katholieke

Congres IM Lesen
ohne Grenzen

beetjes helpen. De

In het verlengde van dit materiaal

in

het

sfeer van Oertls onderneming is

ter uitbreiding van de kennis over

van

de

goed getroffen met onderstaand

minderheden organiseert Initia-

gedicht van een der leerlingen:

tive Minderheiten

Europese Commissie.

kleine

(Renate Welsh)
WdM

Wie aanvullingen zoekt bij de in
ons land verschenen bundels met

Verlesen. Verhört. Versehen.

informatie over boeken van minderheden zoals Een kijk op de
wereld (onder redactie

op 17 en 18

april 1998 een congres in Innsbrück, een zogenaamde Literatur
der Welt - Tagung onder de logiIch drehte das Radio an. Da sagte

sche titel Lesen ohne Grenzen.

einer:

Voor leerlingen gaat daaraan een

Mnitiative Minderheiten' laat van KOOS Hawinkeis) en das Gefühl der Sinnlosigkeit,
unter dem die Jugend leidet,
de jeugd over grenzen kijken Een zoen var] Eur°Pa wurzelt
in der langen Friedens-

schrijfwedstrijd vooraf: 'Schreiben
ohne Grenzen - Schreiben über
Grenzen'. Leerlingen kunnen fan-

(onder
redactie
van
Wam de Moor) kan in de eenvou-

zeit.

tasieën of verdere uitwerkingen

brochure Literotur der Welt im

dig uitgegeven cahiers van IM op

Friedenszeit? dachte ich.

schrijven naar aanleiding van boe-

Unterricht - we schreven erover in

A4-formaat

Dann muss ich mich also verle-

ken die zij

nummer 7/1 - dat leerlingen van

Op de eerste uitgave volgt er nu

sen haben,

'Literatuur van de wereld in de

Michael

Oertl

stelde

in

zijn

het nodige

vinden.

in

het kader van

14 tot 18 jaar de hele wereld kun-

een voor leerlingen van 10 tot 14

als ich von Weissen las,

klas' lezen, eigen ervaringen van

nen leren kennen door boeken te

jaar met informatie over boeken

die auf schwarze Kinder schos-

leerlingen die zich beschouwen

Europese, Afrikaanse, Azia-

lezen uit veel verschillende lan-

uit

den en culturen. Met zijn Initia-

tische

tive Minderheiten
enthousiaste

(IM) wil deze

Oostenrijker

de

en

Latijns-Amerikaanse

sen.

als outsider of deel uitmaken van

Dann muss ich mich also verhört

een minderheid, ervaringen met

landen, boeken die het bestaan

haben,

andere outsiders, gedichten

van

als ich Panzer einrollen hörte in

verhalen. Alle leeftijden. En in je

of

jeugd van Europa over de grenzen

etnische,

ein Land,

eigen taal. En uit de inzendingen

heen laten kijken en vooral ook

minderheden oproepen. Tot die

das meinte, der Frühling sei ge-

wordt door een jury een keuze ge-

vrouwelijke leerlingen en kinderen

laatste

kommen.

maakt van stukken die voor ge-

uit de milieus van minderheden

voorbeeld

Dann muss ich mich also verse-

bruik in het onderwijs interessant

hen haben,

zijn.

religieuze
categorie

en

sociale

behoren

bij-

drugsverslaafden,

stimuleren tot lezen. Bij ons doen

geestelijk

de meisjes allerminst onder voor

mensen uit de circuswereld, de

als ich ermordete Indios sah,

Inzenden tot

de jongens, maar dat allochtone

Sinti en Roma. Bij de verder uitge-

die ihrer Regierung geglaubt nat-

adres:

leerlingen

werkte lessen rond een boek is de

ten, was sie verkündete:

Klosergasse 6, 6020 Innsbruck.

een fikse achterstand hebben is

lijn gevolgd van: Waar? Wanneer?

der Boden, den ihr beackert,

Tel./fax: (0512) 586783.

een feit dat geen discussie be-

Wie? Wat? Hoe te gebruiken in

gehort euch.

hoeft, helaas.

onderwijs? Bij de zending die het

gemiddeld

genomen

gehandicapten

en...

15 februari 1998,

Initiative

Minderheiten,
WdM
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Een literatuurinitiatief uit christelijke hoek
Hoewel voor de kerken in de Nederland de vlag er allesbehalve fier wapperend bijhangt, gebeurt er toch af en toe iets dat getuigt van moed. Zo
meldt zich het Christelijk Literair Overleg (CLO) met een briefen folder
waarin het laat zien dat er naast het algemeen aanvaarde circuit van
schrijvers, uitgevers en boekverkopers een wereld apart bestaat, waarin
óók literatuur wordt geproduceerd en geconsumeerd. Een wereld waarin niet alles en iedereen zwarte kousen draagt en zondagmiddag met
hoedje op voor de tweede maal ter kerke gaat.
Initiatiefnemers van Christelijk Literair Overleg zijn onder meer de
hoofdreacteur van het cultureel tijdschrift Icarus, docent algemene literatuur Frank Dijkstra, literair criticus Hans Ester, literair criticus en biograaf Hans Werkman, hoofdredacteur van Woordwerk, en Jaap Zijlstra
namens het protestants christelijk Schrijverskontakt. Wat zij willen is
duidelijk: meer beweging in de literatuur vanuit de confessionele hoek.
Zoals de EO zijn eigen achterban heeft, zo zou dat ook voor het CLO
kunnen gelden, al gaat het hier niet om populisme, maar om een serieuze poging tot verdieping. 'We proberen in beeld te krijgen wat voor

Taalcongres '98

Het Taalcongres '98 is een gezamenlijk initiatief van
ïntertaal bv en het CPS. Zij organiseren een praktijkgericht congres over taal in gebruik. Het thema van deze
dag is 'Doeltaal als voertaal', dat ook de titel van het onderzoek is at op deze dag gepresenteerd wordt. In zestig
presentaties kunnen geïnteresseerden deelnemen aan
de discussie. Staatssecretaris Netelenbos opent de dag,
Philip Freriks leidt het nationaal Taaidebat en Ad Visser
demonstreert zijn brainsessions. Een informatiemarkt
en prijsuitreiking voor de vreemde-talen poëziewedstrijd
zijn enkele van de randverschijnselen.
Onderwerp: Taalcongres '98: 'Doeltaal als voertaal'
Tijdstip:
Zaterdag 31 januari 1998 in de Rai in
Amsterdam.
Kosten:
NLG I25,-/BEF 2270 (incl. koffie/thee,
lunch en certificaat).
Info:
Bureau Taalcongres, postbus 75410,1070
AK Amsterdam (020) 4708769.

een activiteiten er zoal op het christelijk literaire erf plaatsvinden. Dat
kan variëren van grote evenementen zoals De Poëziecarrousel op 30 mei

Conferentie 'Literatuurdidactiek'

1998 of de boekenweek-themadag op 7 maart '98 tot bijeenkomsten van

Interactief, lezersgericht, vakoverstijgend werken

leeskringen en kerkelijke activiteiten met een literair onderwerp.'

met literaire teksten

In 1997 experimenteerde het toen pas ontstane CLO in de boekenweek

De conferentie 'Literatuurdidactiek' van het Centrum
voor Nascholing Amsterdam heeft dit jaar een drietal
thema's. Na een inleiding van literair auteur, opleider
en uitgever Aidan Chaimbers worden er twee workshopsrondes gehouden over 'Vernieuwde didactiek'
(o.m. Reading Response Log), 'Literatuur en ICT' (o.m.
digitaal leesdossier) en 'Geïntegreerd literatuuronderwijs' (thema Chagall).
Onderwerp: Literatuurdidactiek.
Tijdstip:
Vrijdag 6 maart '98 van 9.30 tot 17.00 uur.
Kosten:
NLG 295,-/BEF 5360 (incl. materiaal en
lunch).
Info:
Voor inschrijving:
Secretariaat van het Centrum voor Nascholing Amsterdam, tel. (020) 599 57 50.
of via e-mail: nascholing@cna.uva.nl
Voor inhoudelijke informatie:
Nina Kremers, nascholingscoördinator
Talen en Literatuur, tel. (020) 525 12 91
of via e-mail: nina@ilo.uva.nl

met schrijvers-ontmoetingen. Heel wat schrijvers en dichters van christelijken huize zijn toen op scholen, in bibliotheken en bij de boekhandel
over hun werk komen praten. Dat gaat ook in 1998 weer gebeuren. Het
Overleg streeft ernaar documentatiemappen uit te brengen met achtergrondmateriaal over zijn auteurs. Een en ander kost geld. En een beetje
heeft het CLO wel, dankzij het Christelijk Lectuur Kontakt, maar wie
voor zijn ideeën voelt, zou bij voorkeur donateur kunnen worden.
Voor NLG 25,- per jaar op rekeningnummer 761 29 83 t.n.v. Christelijk
Literair Overleg. Men kan dan gebruikmaken van de service documentatiemappen, schrijvers op school krijgen, mededelingen laten opnemen
in de agenda van het CLO-Nieuwsbulletin.
Adres CLO: Kamillehof 45, 3991 GX Houten. Tel. (030) 635 00 87.
E-mail: clo@ixs.nl
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Het bestuur van de Sticht ing Promotie
Literaire Vorm ing (SPL-Nederland)

). Hawinkels, voorzitt er
Mw. L. Coen en , vice-voorzitter
C. Geljon, secretaris
Dorpsstraat 6 5
234 3 AX Oegstgeest
tel. (0 71) 515 21 89
Mw. D. de Kruijk, penningmeester
W. de Moor , namens redactie T~ip/Letteren
Mw. F. Staat sen , lid moderne vreemde talen

H . Verschuren, lid bibliotheken

Het bestuur van de Stichting
Literaire Vorming (SLV·Vlaanderen)
A. Mottart, voorz itter

H . de )onghe, vice-voorzitter
M . de Clercq, secretaris
pia KU Brussel
Vrijheidslaan 17
B-ro 8I Brussel
tel. (02) 4124272
C. Adria en sen s, penningmeester
N. Rowan , bestuurslid
R. Soetaert , bestuurslid
M . van Bave!, bestuurslid
). van I seghe m, bestuurslid

De publicatie van T~ip/Letteren wordt m ede mogelijk gemaakt
door het ministerie van Onderwij s, Cultuur en Wetenschappen
op advies van de Stichting Lezen.
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